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Abstract 

 

This paper presents a study regarding the oil content in five groups of single cross maize 

hybrids resulting from a cross between inbred tester lines and isonuclear inbred lines. 

Experiments were carried out at ARDS Turda during 2009 and 2010. These hybrids were 

also tested for their general and specific combining ability, in order to identify those 

isonuclear inbred lines that show potential use in breeding programs for oil content 

improvement. The experimental model was polifactorial and included five comparative 

trials from which two TC 209 and TC 243 had 28 plots and TC 221, TB 367 and D 105 with 

21 plots. For the chemical analysis 50 g of maize kernels were weighed from the average 

probes and were finely ground. The resulting maize flour was used to determine the oil 

content. The chemical analyses were performed on samples obtained from self-pollinated 

maize ears, and open-pollinated maize ears, with INSTALAB 600. The results of this 

comparative trials revealed the proportion of the cytoplasmatic effects, additive effects of 

the testers and relatively close cytoplasm x nucleus interactions. Our findings revealed that 

nuclear genes played a great role in the variance of oil content, but the cytoplasmatic and 

nucleo-cytoplasmatic interactions are also important. 

 

Key word: oil content, isonuclear inbred maize lines, genetic variance, general and specific 

combining ability. 
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INTRODUCERE 

 

Porumbul este una din cele mai importante plante de cultură, datorită 

productivităţii ridicate şi multiplelor sale întrebuinţări în hrana oamenilor, 
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furajarea animalelor şi ca materie primă în diverse industrii (V a s i l i c ă , 1991, 

citat de M u n t e a n  şi colab., 2008). 

Boabele de porumb se folosesc în industrie pentru obţinerea spirtului, 

amidonului, dextrinei, glucozei şi a altor produse (substanţe plastice, clei, 

acetonă, coloranţi etc.), iar din embrioni se extrage un ulei dietetic de bună 

calitate ce previne acumularea colesterolului în sânge (M u n t e a n  şi colab., 

2008). 

Uleiul de porumb reprezintă o potenţială sursă de obţinere a biodieselului, 

dar se utilizează şi în alte scopuri industriale cum ar fi fabricarea săpunului, 

vopselelor, nitroglicerinei, insecticidelor şi a diferitelor produse farmateutice 

(http://en.wikipedia.org). 

Având în vedere importanţa mărimii embrionului în sporirea conţinutului de 

grăsimi, fenomenul este corelat cu mărimea boabelor şi implicit în ereditatea 

fenomenului sunt implicate şi acţiuni de natură citoplasmatică (A l e x a n d e r  şi 

C r e e c h , 1977; C o s m i n  şi colab., 1993). Creşterea valorii nutritive a 

boabelor de porumb este posibilă prin utilizarea metodelor genetice şi 

tehnologice (H a ş  şi colab., 2004). 

W i n t e r  (1929, citat de L a m b e r t , 2001) a fost primul cercetător care a 

realizat evaluări statistice privind variabilitatea conţinutului în grăsimi la liniile 

de porumb de la Illinois. S p r a g u e  şi B r i m h a l l  (1949, citaţi de 

L a m b e r t ,  2001) au fost primii care au evaluat generaţiile segregante, care au 

implicat încrucişări IHO, ILO şi linii consangvinizate obişnuite, pentru a 

determina ereditatea conţinutului în grăsimi la porumb. Analizând o încrucişare 

dialelă în cadrul liniilor de la Illinois, s-a constatat dominanţa atât pentru 

conţinutul ridicat, cât şi pentru conţinutul scăzut de grăsimi (D u d l e y  şi colab., 

1977). Estimările varianţei genetice totale pentru continutul de grăsimi la 

porumbul Reid Yellow Dent nu au relevat o varianţă genetică de dominanţă, ci 

în mare parte o varianţă genetică aditivă (M i l l e r  şi colab., 1981). 

Sursele de îmbunătăţire a conţinutului de grăsimi în boabele de porumb pot 

fi: populaţii locale, populaţii sintetice, linii consangvinizate. 

S-a considerat necesar să se analizeze în ce măsură sursele diferite de 

citoplasmă pot influenţa conţinutul de grăsimi al liniilor consangvinizate 

isonucleare „per se”, dar şi modul în care aceste linii consangvinizate 

isonucleare pot transmite, în cazul în care sunt utilizate ca forme materne, 

conţinutul de grăsimi în boabele de porumb. 

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 

În anul 2008, cinci grupe de linii isonucleare (în fiecare grupă o linie 

consangvinizate elită şi şase linii surori pe tipuri de citoplasmă normală diferită) 

au fost înrucişate cu patru sau trei linii consangvinizate tester pentru a realiza 

sisteme experimentale care să permită testarea rolului citoplasmelor, testerilor şi 

interacţiunile citoplasme x testeri. Liniile consangvinizate isonucleare au fost 

folosite ca forme parentale materne. 

http://en.wikipedia.org/
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În anii 2009 şi 2010 testările au fost studiate în culturi comparative de 

orientare; în ambii ani experimentali, s-au făcut autopolenizări în fiecare hibrid 

de testare pentru analize chimice. Modelul experimental utilizat este unul 

polifactorial alcătuit din cinci culturi comparative din care două culturi TC 209 

şi TC 243 cu 28 de variante şi trei culturi cu TC 221, TB 367 şi D 105 cu 21 de 

variante. Fiecare variantă a fost alcătuită din două rânduri cu o lungime de 5 m, 

distanţa între rânduri de 70 de cm, distanţa între plante pe rând de 23,7 cm,  cu 

23 de plante pe rând, realizându-se o densitate de 60000 de plante/hectar.  

Din parcelele de observaţii au fost recoltaţi în trei repetiţii ştiuleţii de la câte 

10 plante. Fiecare probă a fost pusă într-un săculeţ de pânză şi uscată în 

uscătorul de porumb. Cu ştiuleţii autoploenizaţi recoltaţi pentru analizele 

chimice s-a procedat la fel.   

Pentru analiza boabelor din probele medii s-au cântărit câte 50 g boabe care 

au fost măcinate fin cu moara de laborator. Făina rezultată a fost folosită la 

determinarea conţinutului boabelor în grăsimi. Determinările au fost făcute cu 

aparatul INSTALAB. Analizorul NIR INSTALAB 600 utilizează ca principiu 

de măsurare reflectanţa în infraroşu apropiat şi analiza statististică a datelor 

pentru a determina concentraţia diferiţilor compuşi dintr-o anumită probă. Este 

cunoscut faptul că anumiţi compuşi absorb energia luminoasă la anumite 

lungimi de undă. Astfel umiditatea poate fi determinată la lungimea de undă de 

1.94 μm apropiată de IR-infraroşu (NIR), proteinele la lungimea de undă de 

2,18 μm iar lipidele la lungimile de undă de 2,31-2,33 μm. Analiza probelor se 

face pe baza iradierii acestora cu un fascicul luminos cu o lungime de undă 

apropiată de infraroşu (http://dickery-john.com/product/instalab.600/). 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

Liniile isonucleare studiate (câte şapte din fiecare grupă) au fost obţinute 

prin transfer al nucleului pe tipuri de citoplasme diferite prin 9-10 încrucişări 

backcross. S-a considerat că în acest fel transferul s-a realizat în proporţie de 

99,9% între liniile isonucleare din cadrul aceleaşi grupe, existând doar diferenţe 

între factorii genetici poziţionaţi în citoplasmă şi eventuale interacţiuni dintre 

factorii genetici nucleari şi cei citoplasmatici. 

Studiul conţinutului de grăsimi s-a realizat în două condiţii: din boabe 

provenite din autopolenizări şi din boabe provenite din polenizare liberă. 

Teoretic, conţinutul de grăsimi ar trebui să fie puţin influenţat de acest aspect 

întrucat grăsimile provin în proporţie de 83% din embrion, deci cel puţin 50% 

din ereditatea acestui component este sigură prin gameţii formei materne. 

Totuşi, la polenizarea controlată aportul pănuşilor la fotosinteză este practic 

inexistent, din cauza pungii de polenizare. În schimb, polenul străin, la 

polenizarea liberă, poate contribui la schimbarea în plus sau în minus a 

conţinutului de grăsimi, în funcţie de gametul patern care contribuie la 

polenizare. 

http://dickery-john.com/product/instalab.600/
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În tabelele 1 şi 2 sunt prezentate rezultatele pentru grupul de linii TC 221 (cu 

valoarea medie a conţinutului de grăsimi cea mai redusă, 4,9%) şi, respectiv, 

pentru grupul de linii isonucleare TB 367 (cu valoarea conţinutului de grăsimi 

cea mai ridicată 6,0%). 

La liniile consangvinizate isonucleare din grupul TC 221 (tabelul 1) în 

condiţii de autopolenizare media conţinutului de grăsimi pe cei doi ani 

experimentali a fost de 4,7%; în anul experimental 2009 media a fost de 4,9%, 

iar în 2010 de 4,5%. În condiţii de polenizare liberă conţinutul mediu de grăsimi 

a fost de 5%, cu diferenţe mai ridicate între cei doi ani experimentali. 

Media pentru linia generatoare de grupă din cei doi ani experimentali pentru 

cele două condiţii de producere a boabelor pentru analize a fost de 4,3%. Faţă 

de acest genotip, considerat martor, conţinutul de grăsimi la liniile isonucleare 

s-a îmbunătăţit, în valori absolute cu 0,4% TC 221(cit. K1080) până la 1%     

TC 221 (cit. T 248). 

Valori ridicate pentru conţinutul de grăsimi au fost înregistrate şi pentru    

TC 221 (TC 208) 5,2%, TC 221 (cit. TC 209) 4,9%. Se poate concluziona că 

utilizarea unor citoplasme provenite de la liniile consangvinizate T 248, TC 208 

şi TC 209 a condus la îmbunătăţirea semnificativă a conţinutului de grăsimi la 

linia consangvinizată TC 221. 
 

Tabelul 1 

Conţinutul de grăsimi la liniile consangvinizate isonucleare de porumb derivate din linia  

TC 221 prin transfer pe diferite citoplasme la S.C.D.A. Turda, în perioada 2009-2010 

(The oil content for the isonuclear inbred lines derived by transfering the nucleus of TC 221 

maize inbred line on different citoplasms at  ARDS Turda, during 2009-2010) 

 

Linia 

consangvinizată 

isonucleară 

Conţinutul de grăsimi la 

boabe provenite din 

autopolenizări 

Conţinutul de grăsimi la 

boabe provenite din 

polenizare liberă 

Media pe tip 

de citoplasmă 

2009 2010 media 

% 

faţă de 

linia 

iniţială 

2009 2010 media 

% 

faţă de 

linia 

iniţială 

conţi-

nut 

mediu 

valoa-

rea  

rel. 

TC 221 (mt.) 4,8 3,5 4,2 100,0 4,3 4,5 4,4 100,0 4,3 100,0 

TC 221 (cit. T 248) 5,0 5,5 5,2*** 126,1 5,3 5,5 5,4*** 122,8 5,3 124,4 

TC 221 (cit. TC 243) 5,3 4,8 5,0*** 121,3 3,7 5,5 4,6 104,2 4,8 112,5 

TC 221 (cit. TC 208) 4,9 4,3 4,6 110,8 4,9 6,7 5,8*** 132,6 5,2 122,0 

TC 221 (cit. TC 209) 4,8 4,2 4,5 108,1 4,0 6,8 5,4*** 123,1 4,9 115,8 

TC 221 (cit. K 1080) 4,9 4,6 4,7* 114,1 4,2 4,9 4,6 104,4 4,7 109,1 

TC 221 (cit. TC 316) 5,0 4,9 4,9** 118,9 4,8 4,9 4,8 109,9 4,9 114,3 

Media liniilor 

isonucleare 4,9 4,5 4,7  4,5 5,5 5,0  4,9  

DL (P=5%)   0,5    0,5    

DL (P=1%)   0,6    0,7    

DL (P=0,1%)   0,8    0,8    
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În tabelul 2 sunt prezentate rezultatele analizelor pentru conţinutul de 

grăsimi la grupul de linii isonucleare TB 367. Media pentru acest grup de linii 

pentru conţinutul de de grăsimi a fost cea mai ridicată din cele cinci gupe 

studiate. 

Între cele două modalităţi de producere a boabelor au fost diferenţe mai 

reduse decât în cazul liniilor analizate anterior; pentru boabele provenite de sub 

izolatori media celor doi ani exprimentali a fost de 6 %, iar pentru boabele 

provenite din polenizare liberă de 5,9%. 

Faţă de linia consangvinizată generatoare a grupei de linii isonucleare        

TB 367, linia martor la care s-a înregistrat un conţinut de grăsimi de 5,6%, în 

cazul a trei linii isonucleare TB 367 (cit. TC 209), TB 367 (cit. TC 208) şi       

TB 367 (cit. TC 221) s-au înregistrat următoarele valori ale conţinutului de 

grăsimi: 6,4%, 6,3%, 6%. Aceste  valori ne permit să afirmăm că aceste 

genotipuri pot fi considerate bogate în grăsimi. Analiza diferenţelor pe cele 

două tipuri de pregătire a materialului studiat indică diferenţe statistic asigurate 

pentru liniile isonucleare bogate în grăsimi. 
 

Tabelul 2 

Conţinutul de grăsimi la liniile consangvinizate isonucleare de porumb derivate din linia  

TB 367 prin transfer pe diferite citoplasme la S.C.D.A. Turda, în perioada 2009-2010 

(The oil content for the isonuclear inbred lines derived by transfering the  nucleus of TB 367 

maize inbred line on different citoplasms at  ARDS Turda, during 2009-2010) 

 

Linia 

consangvinizată 

isonucleară 

Conţinutul de grăsimi  

la boabe provenite din 

autopolenizări 

Conţinutul de grăsimi  

la boabe provenite din 

polenizare liberă 

Media pe tip 

de citoplasmă 

2009 2010 media 

% 

faţă de 

linia 

iniţială 

2009 2010 media 

% 

faţă de 

linia 

iniţială 

conţi-

nut 

mediu 

valoa-

rea  

  rel. 

TB 367 (mt.) 6,1 5,7 5,9 100,0 5,8 4,7 5,3 100,0 5,6 100,0 

TB 367 (cit. T 248) 5,4 6,1 5,8 97,2 5,3 5,6 5,5 103,2 5,6 100,0 

TB 367 (cit TB 329) 5,5 5,8 5,7 95,8 5,0 7,3 6,2*** 116,5 5,9 105,5 

TB 367 (cit TC 208) 6,2 6,6 6,4* 107,9 5,1 7,2 6,1*** 115,9 6,3 111,7 

TB 367 (cit TC 221) 6,0 5,8 5,9 99,7 5,7 6,7 6,2*** 117,1 6,0 107,9 

TB 367 (cit TC 209) 6,4 6,0 6,2 104,6 7,9 5,3 6,6*** 125,0 6,4 114,2 

TB 367 (cit K 2051) 6,5 6,5 6,5** 109,9 5,6 5,1 5,3 101,0 5,9 105,7 

Media liniilor 

isonucleare 6,0 6,1 6,0   5,8 6,0 5,9   6,0   

DL (P=5%)   0,5    0,5    

DL (P=1%)   0,6    0,7    

DL (P=0,1%)   0,8    0,8    
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În tabelul 3 este prezentată analiza varianţelor pentru conţinutul de grăsimi la 

cele cinci grupe de testare pentru ştiuleţii autopolenizaţi. Între cele cinci grupe 

de testare sunt diferenţe la gradele de libertate deoarece testarea pentru grupele 

de linii TC 209 şi TC 243 s-a făcut cu patru testeri, iar pentru grupele de linii 

isonucleare TB 367, TC 221 şi D 105, doar cu trei testeri. 

Pentru toate cele cinci grupe de testare s-au înregistrat între genotipuri 

diferenţe distinct semnificative statistic. 

Citoplasmele au asigurat diferenţe semnificative statistic în patru din cele 

cinci grupe de testare, punându-se în evidenţă rolul citoplasmelor în 

diferenţierea genotipurilor. Cele mai ridicate valori ale varianţei au fost 

înregistrate pentru testeri, valori mai reduse, dar semnificative statistic s-au 

înregistrat şi pentru interacţiunile nucleo-citoplasmatice. 

Ponderea factorilor implicaţi în varianţa conţinutului de grăsimi (după 

L e i n , citat de C e a p o i u , 1968) în cazul ştiuleţilor autopolenizaţi este 

prezentată în figura 1. 

Influenţa citoplasmelor asupra varianţei a fost cuprinsă între 1 şi 58%. Cum 

era de aşteptat, ponderea testerilor a fost mai ridicată şi cuprinsă între 16% la 

grupa testărilor liniei TB 367 şi 96% la testările liniei TC 243; valori destul de 

ridicate ale interacţiunilor citoplasme x nucleu s-au înregistrat la testările grupei 

de linii TB 367 (26%) şi de 30% pentru testările grupului de linii D 105. 
 

Tabelul 3 

Analiza varianţei pentru conţinutul de grăsimi în boabele obţinute prin 

autopolenizare la liniile isonucleare de porumb la  S.C.D.A. Turda, în perioada 2009-2010 

(The variance analyses of oil content for the self-pollinated kernels of isonuclear maize inbred 

lines tested at ARDS Turda, during 2009-2010) 

 

Cauza variabilităţii GL 

Linii 

isonucleare 

TC 209 

Linii 

isonucleare 

TC 243 
GL 

Linii 

isonucleare 

TC 221 

Linii 

isonucleare 

TB 367 

Linii 

isonucleare 

D 105 

SP s2 SP s2 SP s2 SP s2 SP s2 

Ani experimentali (A) 1 0,05 0,05 0,00 0,00 1 9,45 9,45** 0,52 0,52 0,46 0,46 

Genotipuri 27 27,75 1,03** 40,36 1,49** 20 6,16 0,31** 5,54 0,28 6,08 0.,0** 

Citoplasme (C) (6) 1,95 0,33** 0,27 0,04 (6) 1,88 0,31** 3,20 0,53** 0,81 0,14** 

Testeri (T) (3) 24,39 8,13** 3863 12,88** (2) 3,52 1,76** 0,88 0,44* 3,46 1,73** 

Interacţiune ( CxT) (18) 1,41 0,08* 1,47 0,08* (12) 0,75 0,06 1,46 0,12 1,81 0,15 

Interacţiune (AxT) 3 0,45 0,15 0,96 0,32** 2 0,76 0,38 0,55 0,28 2,44 1,22** 

Interacţiune (AxC) 6 1,75 0,29** 1,13 0,19** 6 4,23 0,70** 0,74 0,12 2,28 0,38** 

Interacţiune (AxTxC) 18 1,83 0,10** 3,34 0,19** 12 1,04 0,09 2,49 0,21* 1,73 0,14 

Repetiţii ( R ) 2 0,36 0,18 0,01 0,00 2 0,47 0,23 0,39 0,19 0,22 0,11 

Eroarea A 2 0,09 0,04 0,04 0,02 2 0,07 0,04 0,27 0,14 0,38 0,19 

Eroarea T 12 1,27 0,11 0,38 0,03 8 1,15 0,14 1,00 0,13 0,25 0,03 

Eroarea C 96 4,37 0,05 4,47 0,05 72 7,38 0,10 7,24 0,10 7,52 0,10 
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Fig. 1 -  Ponderea factorilor implicaţi în varianţa genetică a conţinutului de grăsimi pentru liniile 

isonucleare determinată în boabele obţinute prin autopolenizare (1. citoplasme, 2. testeri,  

3. interacţiunea testeri x citoplasme) 

(The proportion of each factors involved in genetic variance of oil content for the self-pollinated 

isonuclear inbred lines kernels: cytoplasms, 2. testers, 3. interaction testers x cytoplasms) 

 
Analiza varianţei pentru conţinutul de grăsimi la hibrizii din testarea liniilor 

isonucleare provenite din stiuleţi cu polenizare liberă este prezentată în tabelul 

4. Şi în acest caz, diferenţele dintre conţinutul de grăsimi dintre cei doi ani 

experimentali sunt distinct semnificative statistic, relevând importanţa 

condiţiilor climatice în manifestarea acestui caracter. Interacţiunile dintre anii 

experimentali relevă, de asemenea, implicarea condiţiilor anilor experimentali 

în diferenţele conţinutului de grăsimi. Şi la ştiuleţii cu polenizare liberă s-au 
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înregistrat diferenţe semnificative statistic între genotipurile studiate în cazul 

testărilor tuturor celor cinci grupe de linii isonucleare. 

Varianţa pentru influenţa testerilor a avut cele mai ridicate valori absolute, 

fiind semnificativă în patru din cele cinci situaţii studiate, interacţiunea 

citoplasme x testeri a fost, de asemenea, cu valori semnificative statistic. 

În figura 2 este prezentată ponderea factorilor implicaţi în varianţa 

genotipică a conţinutului de grăsimi (polenizare liberă). Ponderea citoplasmelor 

a fost cuprinsă între 4% la grupa liniilor TC 243 şi 41% la grupa liniilor         

TC 221, a testerilor, 2% la grupa liniilor TB 367 şi 89% la grupa liniilor         

TC 243; interacţiunile „citoplasme x nucleu” au avut o pondere cuprinsă între 

7% la grupa liniilor TC 243 şi 66% la grupa liniilor TB 367. 
 

Tabelul 4 

Analiza varianţei pentru conţinutul de grăsimi în boabele obţinute prin polenizare liberă la 

liniile isonucleare de porumb la S.C.D.A. Turda, în perioada 2009-2010 

(The variance analyses of oil content for the open-pollinated kernels of isonuclear maize inbred 

lines tested at ARDSTurda, during 2009-2010) 

 

Cauza 

variabilităţii 
GL 

Linii 

isonucleare 

TC 209 

Linii 

isonucleare 

TC 243 
GL 

Linii 

isonucleare 

TC 221 

Linii 

isonucleare 

TB 367 

Linii 

isonucleare 

D 105 

SP s2 SP s2 SP s2 SP s2 SP s2 

Ani 

experimentali 

(A) 

1 12,05 12,05** 37,24 37,24** 1 24,89 24,89** 18,75 18,75** 15,37 15,37** 

Genotipuri 27 10,47 0,39** 28.97 1,07** 20 9,67 0,48** 8,20 0,41** 4,38 0,22** 

Citoplasme 

(C) 
(6) 0,88 0,15** 1,14 0,19** (6) 4,00 0,67** 2,61 0,44** 0,60 0,10 

Testeri (T) (3) 7,12 2,37** 25,81 8,60** (2) 1,15 0,57** 0,15 0,08 2,22 1,11** 

Interacţiune  

(CxT) 
(18) 2,48 0,14** 2,03 0,11 (12) 4,53 0,38** 5,43 0,45** 1,57 0,13* 

Interacţiune 

(AxT) 
3 0,41 0,14** 0,61 0,20 2 3,34 1,67** 1,06 0,53 0,57 0,28** 

Interacţiune 

(AxC) 
6 0,38 0,06** 0,83 0,14 6 2,17 0,36** 3,38 0,56** 0,75 0,13 

Interacţiune 

(AxTxC) 
18 2,69 0,15** 4,22 0,23** 12 2,43 0,20* 3,45 0,29** 2,89 0,24** 

Repetiţii (R) 2 0,02 0,01 0,00 0,00 2 0,20 0,10 0,35 0,17 0,01 0,00 

Eroarea A 2 0,09 0,04 0,13 0,07 2 0,05 0,02 0,03 0,02 0,09 0,04 

Eroarea T 12 0,13 0,01 0,83 0,07 8 0,27 0,03 1,40 0,18 0,21 0,03 

Eroarea C 96 1,87 0,02 6,09 0,06 72 6,41 0,09 9,42 0,13 4,80 0,07 
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Fig. 2 -  Ponderea factorilor implicaţi în varianţa genetică a conţinutului de grăsimi pentru liniile 

isonucleare determinată în boabele obţinute prin polenizare liberă:  l. citoplasme,  2. testeri,  

3. interacţiunea testeri x citoplasme) 

(The proportion of each factors involved in genetic variance of oil content for the  

open-pollinated isonuclear inbred lines kernels: cytoplasms, 2. testers,  

3. interaction testers x cytoplasms) 

 
Efectele capacităţii generale de combinare pentru citoplasme şi testeri, 

respectiv al capacităţii specifice de combinare datorită interacţiunii „citoplasme 

x testeri” s-au studiat la ambele tipuri de polenizare, la toate cele cinci grupe de 

hibrizi din testări. În lucrarea de faţă se vor prezenta doar rezultate pentru 

hibrizii grupului de linii TC 209 pentru ştiuleţii autopolenizaţi (tabelul 5) şi 

pentru grupul de linii TC 221, în cazul analizei grăsimilor din stiuleţii cu 

polenizare liberă  (tabelul 6). 
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Conţinutul de grăsimi al fiecărui hibrid testat este descris de formula : 
 

HScit x test = μ + ĝcit + ĝtest + ŝcit x test 
 

- μ = media sistemului experimental; 

- ĝcit = efectele capacităţii generale de combinare a citoplasmelor; 

- ĝtest = efectele capacităţii generale de combinare a testerilor; 

- ŝcit x test = efectele interacţiunii citoplasme x testeri. 

 

Media conţinutului de grăsimi la hibrizii din testările liniilor isonucleare din 

grupa generată de linia consangvinizată TC 209 (autopolenizare) (tabelul 5) a 

fost de 4,5%. Hibrizii din testarea cu linia consangvinizată generatoare a grupei 

au realizat un conţinut mediu de grăsimi de 4,5% (ĝcit= -0,06%). Cu valori ale 

conţinutului mediu semnificativ statistic mai ridicat, implicit valori pentru 

transmitere la nivel citoplasmatic mai mari s-au situat isoliniile: TC 209 (cit A 

665) ĝcit=+0,12% şi TC 209 (cit. T291) ĝcit=+0,13%; în ambele cazuri diferenţa 

faţa de ĝcit înregistrată în cazul testării martorului este semnificativă statistic. Cu 

valori mult mai reduse pentru transmiterea conţinutului de grăsimi s-au remarcat 

TC 209 (cit.  D 105) ĝcit= - 0,14% şi TC 209 (cit. W633) ĝcit= -0,12%. 
 

Tabelul 5 

Efectele capacităţii generale şi specifice de combinare în transmiterea conţinutului de 

grăsimi la hibrizii din testarea grupului de linii isonucleare TC 209 din autopolenizare de la 

S.C.D.A. Turda, în perioada 2009-2010 

(The general and specific combining ability involved in the transmission of the oil content in the 

tester x self-pollinated isonuclear inbred lines of maize TC209 from ARDS Turda,  

during 2009-2010) 

 

Citoplasme/testeri 
TC 344 Lo3 Rf TB 329 TD 233 

x ĝcit 
% ŝcit x test % ŝcit x test % ŝcit x test % ŝcit x test 

TC 209 4,8 -0,02 4,9 0,07 4,0 -0,10 4,2 0,05 4,5 -0,06 

TC 209 (cit. A 665) 5,1 0,04 4,9 -0,11 4,2 -0,02 4,4 0,09 4,6 0,12 

TC 209 (cit. T 291) 5,1 0,07 5,1 0,01 4,3 -0,02 4,2 -0,06 4,7 0,13 

TC 209 (cit. T 248) 5,0 0,00 5,1 0,06 4,3 0,09 4,1 -0,14 4,6 0,10 

TC 209 (cit. W 633) 4,7 -0,12 4,7 -0,06 4,1 0,09 4,1 0,09 4,4 -0,12 

TC 209 (cit.TC 177) 4,9 -0,02 4,8 -0,13 4,3 0,17 4,1 -0,01 4,5 -0,03 

TC 209 (cit. D 105) 4,8 0,05 4,9 0,16 3,8 -0,19 4,0 -0.02 4,4 -0,14 

Media testeri 4,9  4,9  4,1  4,2  4,5 0,00 

ĝ test 0,38  0,38  -0,39  -0,37  4,5 0,00 

DL 5% comparaţii ĝcit 0,12                   

DL 5% comparaţii ĝtesteri 0,15                   

DL 5% comparaţii 

 interacţiuni c x t  0,24                   



Valoarea fenotipică şi genetică a unor linii consangvinizate isonucleare de porumb 

IV. Studiul fenotipic şi genetic al conţinutului de grăsimi  

 

221 

Dintre liniile consangvinizate tester, cea mai ridicată capacitate de 

combinare, la nivel aditiv, se realizează de către liniile tester, Lo3 Rf cu 

capacitate generală +0,38% şi TC 344 cu capacitatea generală +0,38 , iar cea 

mai redusă, cu -0,39%, linia consangvinizată tester TB329. 

 
Tabelul 6 

Efectele capacităţii generale şi specifice de combinare în transmiterea conţinutului de 

grăsimi la testarea grupului de linii isonucleare TC 221 din polenizare liberă) 

(The general and specific combining ability involved in the transmission of the oil content in the 

tested open-pollinated isonuclear inbred lines of maize TC 221)  

Turda, 2009-2010 

 

Citoplasme/testeri 
T 291 TC 209 TD 233 

x ĝcit 
% ŝcit x test % ŝcit x test % ŝcit x test 

TC 221 5,2 0,14 4,8 -0,12 4,8 -0,03 4,9 0,13 

TC 221 (cit. T 248) 4,4 -0,14 4,5 0,00 4,5 0,14 4,5 -0,31 

TC 221 (cit. TC 243) 4,9 0,00 4,6 -0,20 4,8 0,20 4,8 -0,03 

TC 221 (cit. TC 208) 5,1 0,10 4,6 -0,28 4,9 0,18 4,9 0,10 

TC 221 (cit. TC 209) 4,9 -0,31 4,7 -0,05 4,6 0,00 4,7 -0,07 

TC 221 (cit. K 1080) 5,1 -0,08 5,6 0,51 4.5 -0,43 5,1 0,28 

TC 221 (cit. TC 316) 4,7 -0,08 4,8 0,13 4,5 -0,06 4,7 -0,12 

Media testeri 4,9  4,8  4,6  4,8 0,00 

ĝ test 0,10  0,03  -0,13  4,8 0,00 

DL 5% comparaţii ĝcit 0,20        

DL 5% comparaţii ĝtesteri 0,09        

DL 5% comparaţii interacţiuni c x t 0,34        

 
Pentru combinaţiile hibride, valorile capacităţii specifice de combinare au 

fost cuprinse între -0,19% la combinaţia hibridă TC 209 (cit. D 105) x TB 329  

şi +0,16% pentru combinaţia hibridă TC 209 (cit. D 105) x TB 329. Din 

rezultatele acestei culturi comparative a reieşit că ponderea efectelor 

citoplasmatice, efectelor aditive ale tersterilor şi ale interacţiunilor citoplasme x 

nucleu ar fi relativ apropiate, dar că importanţa citoplasmelor şi testerilor ar fi 

hotărâtoare în determinismul hibrizilor cu cele mai ridicate valori ale 

conţinutului de grăsimi: 

 TC 209 (cit. A 665) x TC 344 = 5,1% = μ(+4,5%) + ĝcit(+0,12%) + ĝtest 

(+0,38%) + ŝcit x test (0,04%) 

 TC 209 (cit. T 291) x Lo3 Rf = 5,1% = μ(+4,5%) + ĝcit(+0,13%) + 

ĝtest(+0,38%) + ŝcit x test(0,01%) 

Pentru sistemul de testări al grupului de linii consangvinizate isonucleare  

TC 221 (polenizare liberă) rezultatele sunt prezentate în tabelul 6. Media 

sistemului experimetal a fost de 4,8%. pentru linia consangvinizată care a 
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generat grupul, TC 221, media testărilor la nivel citoplasmatic a fost de 4,9% 

(ĝcit = + 0,13)%. Cea mai ridicată capacitate de transmitere, la nivel 

citoplasmatic s-a realizat în cazul citoplasmei K 1080 (+0,28%) fiind 

semnificativă faţă de citoplasma liniei generatoare de grupă. Se poate 

concluziona că acestă citoplasmă poate fi utilizată la îmbunătăţirea transmiterii 

conţinutului de grăsimi de către linia TC  221. 

Testerul care transmite, la nivelul capacităţii generale de combinare (nivel 

aditiv), cel mai ridicat conţinut de grăsimi este T 291 (+0,10%), valoarea cea 

mai redusă pentru conţinutul de grăsimi a fost trasmisă de către TD 233              

(-0,13%).  

La realizarea conţinutului de grăsimi, în hibrizii cu valorile cele mai mari au 

contribuit, în primul rând, efectele medii, dar au fost importante în egală masură 

şi efectele citoplasmelor, nucleului şi interacţiunile nucleo-citoplasmatice. 

- TC 221 (cit. K 1080) x TC 209 = 5,6%= μ(4,8%) + ĝcit (0,28%) + ĝtest 

(0,03%) + ŝcit x test (0,51%) 

 
CONCLUZII 

 

 În determinismul conţinutului de grăsimi la porumb, în sisteme în care s-au 

testat linii isonucleare, sunt implicate varianţe ale citoplasmelor, testerilor, dar 

şi interacţiuni nucleo-citoplasmatice. 

 În variabilitatea conţinutului de grăsimi s-ar părea că cel mai important rol 

îl au genele nucleare, dar sunt importante şi tipurile de citoplasme şi 

interacţiunile citoplasmatic-nucleare. 

 Pentru îmbunătăţirea transmiterii conţinutului de grăsimi la linia 

consangvinizată TC 209 pot fi utilizate citoplasmele liniilor consangvinizate   

TC 291, T 248 şi A 665; transmiterea conţinutului de grăsimi de către linia    

TC 221 poate fi îmbunătăţită cu ajutorul citoplasmei provenite de la linia K 

1080; în schimb, utilizarea citoplasmei T 248 şi TC 316 reduce semnificativ 

transmiterea conţinutului de grăsimi. 
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