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Abstract 

 

Starch is one of the most important compounds of maize endosperm (up to 80-82%). 

High starch content of corn grain made to develop a true industry around this constituent. 

In the starch industry are preferred forms containing more than 85-90% starch in the 

endosperm, the protein residues below 0.3% in extracted starch, and low level of 

phytotoxins.  

The study of the starch content was performed by testing five groups of isonuclear 

inbred lines of maize. The isonuclear inbred lines were obtained by ten backcrosses in order 

to transfer the nucleus from five inbred lines, on six different types of cytoplasm. Starch 

content was determined on the test hybrids of the five groups isonuclear lines crossed with 

three or four tester inbred lines.                

The analysis of starch content were made on corn grain from open pollinated and self-

pollinated plants. The results were statistically processed using analysis of variance, 

genotypes variance being decomposed in variances due to cytoplasm, to testers, and nuclear-

cytoplasmic interactions. Gene effects due to cytoplasm, due to testers (additive gene action) 

and those due to "cytoplasm × tester"interactions were calculated. 

We managed to highlight the share of genetic factors located in the cytoplasm and in the 

nucleus in the achievement of the starch content variance for each of the five groups of 

isonuclear lines.  

The starch content in maize, studied through testing the groups of isonuclear inbred 

lines, revealed relatively high values ranging from 67.2% to 71.7%.  

The study revealed that in the genetic determinism of starch content, nuclear gene 

actions (due to testers), cytoplasmic-nuclear gene actions, but also genetic factors located in 

the cytoplasm are involved. Analyzing the starch content from the samples recorded from 

self-pollinated cobs and open-pollinated cobs differences are relatively small, probably due 
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to the fact that in the self-pollinated cobs amassments were lower due to non-involvement of 

husk in photosynthesis. 

 

Key word: maize; starch; isonuclear inbred lines; combining ability; open-pollination; self-

pollination. 
Cuvinte cheie: porumb, amidon, linii consangvinizate isonucleare, capacitate de combinare, 

polenizare liberă, autopolenizare. 

 

INTRODUCERE 

 

De la redescoperirea principiilor mendeliene de moştenire a caracterelor, 

porumbul a devenit subiectul unor intense investigaţii genetice. C o l l i n s  şi 

K e m p t o n , citaţi de H a l l a u e r  (2001) au descris gena waxy şi 

comportmentul recesiv al acestei gene. După acest raport, prin analiză genetică 

au fost identificate mai multe gene adiţionale care modifică aspectul bobului 

precum şi alte caracteristici. Rodul acestor eforturi a fost numărul mare de gene 

care au fost identificate şi localizate pe cei zece cromozomi ai porumbului. În 

tot acest timp, genele erau identificate pe baza caracterelor sale morfologice 

distincte (fenotip) condiţionate de genotipul mutant. 

Ameliorarea modernă a porumbului a impus obţinerea unor genotipuri 

productive şi de calitate, care să corespundă cerinţelor privind utilizarea 

boabelor de porumb în hrana omului, a animalelor, dar şi ca materie primă în 

industria alimentară, industria hârtiei, a ambalajelor, industria farmaceutică şi 

cosmetică, în obţinerea adezivilor, lacurilor, vopselelor, iar mai recent a 

biocarburanţilor.  

Amidonul reprezintă unul din cei mai importanţi constituenţi ai 

endospermului de porumb (80-82%). Conţinutul mare în amidon al bobului de 

porumb a făcut ca în jurul acestui constituent să se dezvolte o adevărată 

industruie. Principala utilizare a amidonului este în produsele alimentare 

(B a n u  şi colab, 2002). În industria amidonului sunt preferate formele cu 

conţinut de peste 85-90% amidon în endosperm, cu reziduuri proteice sub 0,3% 

în amidonul extras şi nivel scăzut de fitotoxine. Dezvoltarea industriei 

amidonului a dus la specializări şi în ameliorarea porumbului: pentru amidonul 

cu conţinut ridicat de amiloză se foloseşte mutanta ae, iar pentru cel bogat în 

amilopectină, porumbul ceros conţinând gena wx. 

O recentă utilizare a amidonului este legată de extracţia de bioetanol. În 

ultimul timp, eforturile amelioratorilor se concentrează tot mai mult în 

dezvoltarea şi îmbunătăţirea unor hibrizi de porumb ce prezintă conţinut ridicat 

de amidon în vederea creşterii producţiei de bioetanol (B o t h a s t  şi 

S c h l i c h e r , 2005) Obţinerea etanolului din materii prime amidonoase (aşa 

cum este şi porumbul) presupune transformarea amidonului în zahăr 

fermentescibil, proces ce se realizează sub acţiunea enzimelor aminolitice. Peste 

30% din porumbul cultivat în SUA în 2006 a fost folosit pentru producţia de 

bioetanol. Din acest punct de vedere, porumbul tinde să devină cea mai 

importantă plantă energetică pentru zona temperată. 
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Având în vedere numeroasele utilizări ale amidonului, studiul variabilităţii 

acestui component dominant al bobului de porumb capătă o importanţă 

deosebită. Cunoaşterea conţinutului de amidon din diferite genotipuri (populaţii 

locale, populaţii sintetice, soiuri, linii consangvinizate, hibrizi) este necesară în 

stabilirea utilizării acestora, luând în considerare şi faptul că acest component 

este corelat negativ cu conţinutul de proteină şi grăsimi. 

În lucrarea de faţă autorii şi-au propus să studieze variabilitatea conţinutului 

de amidon la linii consangvinizate isonucleare şi la hibrizii acestora şi să pună 

în evidenţă eventualele diferenţieri produse de tipul de citoplasmă pe care a fost 

transferat prin backcross nucleul de la o linie consangvinizată elită. 

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 

Liniile consangvinizate isonucleare şi hibrizii de testare au fost studiati în 

condiţii naturale, fără irigare, în doi ani (2009 şi 2010) în culturi comparative de 

orientare la S.C.D.A. Turda. Hibrizii din testările liniilor isonucleare TC 209 şi 

TC 243 au fost studiate în 28 parcele, în 3 repetiţii, în timp ce grupul de linii 

isonucleare TC 221, TB 367 şi D 105 în 21 parcele, în 3 repetiţii. Fiecare 

parcelă a fost formată de câte 2 rânduri de 5 m lungime, cu 70 cm distanţa între 

rânduri. Distanţa între plante a fost de 23,7 cm, rezultând 23 plante pe rând. 

Densitatea de plante la hectar a fost de 60.000. Varianţa genotipurilor a fost 

descompusă ortogonal pentru fiecare set de linii isonucleare.  

În studiul nostru calitatea boabelor a fost realizată pentru două situaţii: boabe 

de pe ştiuleţi proveniţi din autoploenizare şi pentru boabe de pe ştiuleţi proveniţi 

din polenizare liberă. Diferenţele între cele două determinări sunt date de natura 

genetică a polenizatorului (la ştiuleţii autopolenizaţi este cunoscută natura 

genelor de la forma paternă, pe când în polenizarea liberă setul de cromozomi 

de natură paternă poate fi altul decât cel de la ştiuleţii autoploenizaţi) şi din 

faptul că la ştiuleţii autoploenizaţi pănuşile nu participă la fotosinteză (G r e c u  

şi L e g m a n , 1994) 

Pentru analiza boabelor au fost pregătite două seturi de probe medii: probe 

provenite din ştiuleţi autopolenizaţi şi probe din polenizare liberă. 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 

proteine, grăsimi, amidon, fibre şi cenuşă. Determinările au fost făcute cu 

aparatul INSTALAB 600. Un analizor INSTALAB NIR standard este dotat cu 6 

filtre NIR. Aceste filtre sunt rotite succesiv pentru a iradia proba de analizat cu 

energie luminoasă cu lungimi de undă scurte apropiate de infraroşu IR. Datele 

rezultate în urma măsurării reflectanţelor pentru fiecare filtru sunt prelucrate 

matematic pe baza unor logaritmi şi convertite în date care corelate cu 

constantele de calibrare pot evidenţia concentraţia compuşilor din proba 

analizată (www.dickey-john.com/product/instalab.600/ ). 

 

 

http://www.dickey-john.com/product/instalab.600/
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

Studiul continuţului de amidon al liniilor consangvinizate isonucleare s-a 

făcut în doi ani experimentali, în două condiţii: pentru probe provenite din 

înmulţire sub izolator şi pentru boabe din polenizare liberă. S-a considerat 

oportun a se face acest lucru din două motive: posibilele diferenţe ce s-ar putea 

obţine între genotipuri datorită naturii triploide a endospermului (peste 80% din 

conţinutul de amidon se găseşte în endosperm) şi lipsei de aport al pănuşilor la 

fotosinteză şi implicit la creşterea conţinutului de constituenţi nutritivi ai   

boabelor. 

S-a ales pentru prezentare rezultatele la două grupuri de linii isonucleare: TC 

209 (cu media cea mai ridicată pentru conţinutul de amidon) şi TB 367 (cu 

conţinut mediu de amidon mai redus). 

În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele privind conţinutul de amidon pentru 

cele patru situaţii experimentale la grupul de linii isonucleare TC 209. 
 

Tabelul 1 

Conţinutul de amidon al liniilor consangvinizate isonucleare TC 209  

 (Starch content for the isonuclear inbred lines) 

 Turda, 2009-2010 

 

Linia 

consangvinizată 

isonucleară 

Conţinutul de amidon la boabe 

provenite din autopolenizări 

Conţinutul de amidon 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 

conti- 

nut  

mediu 

val.  

rela- 

tivă 

TC 209 (mt). 69,33 71,60 70,47 100 69,73 71,17 70,45 100 70,46 100 

TC 209 (cit. A 665) 70,70 72,47 71,59*** 101,6 71,57 71,87 71,72*** 101,8 71,65 101,7 

TC 209 (cit. T 291) 69,03 71,20 70,12 99,5 68,90 70,77 69,84 99,1 69,98 99,3 

TC 209 (cit. T 248) 69,67 71,37 70,52 100 71,50 68,80 70,15 99,6 70,34 99,8 

TC 209 (cit. W 633) 68,63 71,73 70,18 99,6 70,53 69,47 70,00 99,4 70,09 99,5 

TC 209 (cit. TC 177) 68,27 70,07 69,17*** 98,2 70,07 69,07 69,57** 98,8 69,37 98,5 

TC 209 (cit. D105) 69,63 70,70 70,17 99,6 73,57 69,60 71,59 101,6 70,88 100,6 

Media liniilor 

isonucleare 
69,32 71,31 70,31  70,84 70,11 70,47  70,39  

DL (P = 5%)   0,73    0,63    

DL (P = 1%)   0,97    0,84    

DL (P = 0,1%)   1,5    1,09    

 

La linia consangvinizată generatoare a grupei TC 209 media conţinutului de 

amidon, pentru cele patru condiţii, a fost de 70,46%. O creştere semnificativă s-

a înregistrat prin transferul nucleului acesteia pe citoplasma de A 665, atât la 

boabe provenite de sub izolatori (71,59% - diferenţă distinct semnificativă 

pozitivă faţă de martor), cât şi la boabe provenite din polenizare liberă (71,72%, 
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faţă de 70,45%, diferenţă foarte semnificativă statistic). În schimb, la linia TC 

209 pe citoplasma TC 177 s-a înregistrat o scădere foarte semnificativă a 

conţinutului de amidon (de la 70,47% la 69,17%) în cazul boabelor provenite 

din autopolenizări, iar la boabele provenite din polenizare liberă a fost mai 

redus decât la genotipul martor cu 0,88%, diferenţă distinct semnificativă 

statistic. 

În concluzie, se poate afirma că tipul de citoplasmă poate influenţa 

semnificativ creşterea sau reducerea conţinutului de amidon la liniile 

consangvinizate isonucleare. 

În tabelul 2 sunt prezentate datele privind conţinutul de amidon la liniile 

consangvinizate isonucleare din grupul TB 367, grupul de linii consangvinizate 

cu cel mai redus conţinut de amidon (62,82%). 

Conţinutul de amidon al variantei martor în cele patru condiţii experimentale 

a fost de 63,58%. Transferul nucleului liniei TB 367 pe citoplasmele porvenite 

de la TC 209 şi K 2051 au dus la scăderi importante ale conţinutului de amidon, 

în condiţii de autopolenizare; la TB 367 (cit. TC 209) conţinutul de amidon a 

fost mai redus decât la genotipul martor cu 0,99%, iar la TB 367 (cit. K 2051) 

cu 1,38% (diferenţă semnificativă statistic). 

În situaţia în care s-a analizat conţinutul de amidon la boabele de pe ştiuleţii 

proveniţi din polenizare liberă, în cinci din cele şase linii transformate 

conţinutul de amidon a fost mai redus, cu diferenţe asigurate statistic. Cel mai 

redus conţinut s-a înregistrat la TB 367 (cit. TC 221) cu valoare de 61,87%, faţă 

de 64,39%, diferenţă foarte semnificativă faţă de martor. 

 
Tabelul 2 

Conţinutul de amidon al liniilor consangvinizate isonucleare TB 367  

 (Starch content for the isonuclear inbred lines TB 367) 

 Turda, 2009-2010 

 

Linia consangvinizată 

isonucleară 

Conţinutul de amidon la boabe 

provenite din autopolenizări 

Conţinutul de amidon 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 

val.  

rel. 

TB 367 (mt.) 62,13 63,40 62,77 100 63,27 6550 64,39 100 63,58 100 

TB 367 (cit.T 248) 63,63 62,50 63,07 100,5 62,73 62,73 62,73** 97,4 62,90 98,9 

TB 367 (cit.TB 329) 63,17 63,50 63,34 100,9 65,27 59,63 62,45*** 97,0 62,89 98,9 

TB 367 (cit. TC 208) 61,33 61,30 61,32* 97,7 66,07 59,67 62,87** 97,6 62,09 97,7 

TB 367 (cit.TC 221) 62,50 62,57 62,54 99,6 63,23 60,50 61,87*** 96,1 62,20 97,8 

TB 367 (cit. TC 209) 61,33 62,23 61,78** 98,4 57,50 67,83 62,67** 97,3 62,22 97,9 

TB 367 (cit. K 2051) 62,27 60,50 61,39*** 97,8 64,03 68,60 66,32*** 103,0 63,85 100,4 

Media liniilor 
isonucleare 

62,34 62,29 62,31  63,16 63,49 63,33  62,82  

DL (P = 5%)   1,09    1,02    

DL (P = 1%)   1,44    1,36    

DL (P = 0,1%)   1,86    1,76    
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Şi în acest caz se poate afirma că schimbarea tipului de citoplasmă poate 

duce la modificarea semnificativă a conţinutului de amidon. 

În tabelul 3 este prezentată analiza varianţelor pentru conţinutul de amidon în 

boabele de porumb la cele cinci culturi comparative de testare ale grupului de linii 

consangvinizate isonucleare pentru situaţia în care boabele au provenit de la 

ştiuleţii autopolenizaţi. 

La toate cele cinci grupe de linii testate, anii experimentali au influenţat 

conţinutul de amidon. La fiecare dintre cele cinci grupe de testări, diferenţele 

dintre genotipuri au fost semnificative statistic. Patru din cele cinci tipuri de 

citoplasme au influenţat, de asemenea, semnificativ statistic diferenţele între 

genotipuri, exceptie făcând grupul de linii TC 221, la care influenţa 

citoplasmelor este nesemnificativă statistic. În toate cele cinci grupe de linii 

consangvinizate, varianţa testerilor a fost superioară varianţei citoplasmelor; 

interacţiunea reciprocă “testeri × citoplasme” a fost, de asemenea, semnificativă 

statistic în toate cele cinci situaţii experimentale. 

 
Tabelul 3 

Analiza varianţei pentru conţinutul de amidon la hibrizii rezultaţi din testările liniilor 

isogene, folosind boabe din autopolenizare  (Analysis of variance for the starch content in 

testers × isonuclear lines hybrids using kernels obtained by self-pollination) 

Turda, 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 (A) 1 78,04 78,04** 40,42 40,42* 1 12,32 12,32** 28,76 28,76* 131,05 131,05** 

Genotipuri 27 297,28 11,01** 521,24 19,31** 20 95,87 4,79** 50,08 2,50** 59,45 2,97** 

Citoplasme  

(C) (6) 11,92 1,99** 24,92 4,15** (6) 5,00 0,83 15,83 2,64* 17,63 2,94** 

Testeri  (T) (3) 265,40 88,47** 429,53 143,18** (2) 69,12 34,56** 9,20 4,60 28,74 14,37** 

Interacţiuni 

(CxT) (18) 19,97 1,11** 66,79 3,71** (12) 21,75 1,81** 25,06 2,09* 13,08 1,09* 

Interacţiuni 
 (AxT) 3 5,22 1,74** 30,28 10,09** 2 0,52 0,26 8,33 4,17 7,51 3,76** 

Interacţiuni 

 (AxC) 6 25,68 4,28** 12,51 2,08** 6 26,47 4,41** 23,64 3,94** 11,70 1,95** 

Interacţiuni 
(AxTxC) 18 24,99 1,9** 28,62 1,59** 12 19,35 1,61** 32,29 2,69** 20,45 1,70** 

Repetiţii (R) 2 0,38 0,19 0,16 0,08 2 1,45 0,72 10,52 5,26 0,45 0,22 

Eroarea A 2 0,37 0,18 0,83 0,42 2 0,12 0,06 2,92 1,46 0,07 0,04 

Eroarea T 12 2,47 0,21 3,56 0,30 8 5,89 0,74 11,30 1,41 0,49 0,06 

Eroarea C 96 13,36 0,14 21,76 0,23 72 36,00 0,50 80,50 1,12 33,40 0,46 
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Anii experimentali influenţează rolul citoplasmei şi interactiunea 

“citoplasmă × tester”; de asemenea, acţiunile genice transmise cu ajutorul 

genelor localizate în nucleul testerilor este influenţată de anii experimentali 

pentru trei din liniile isonucleare testate: TC 209, TC 243 şi D 105. 

Figura 1 prezintă ponderea factorilor implicaţi în varianţa conţinutului de 

amidon la hibrizii dintre testeri şi liniile isonucleare din cele cinci grupe, 

determinări pe boabe obţinute prin autopolenizare. Calculul ponderii factorilor 

implicaţi în varianţa conţinutului de amidon s-a făcut după modelul propus de 

L e i n , citat de C e a p o i u  (1968).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1   Ponderea factorilor implicaţi în varianţa conţinutului de amidon la hibrizii rezultaţi din 

testările liniilor consangvinizate isonucleare, în boabele obţinute prin autopolenizare 

(Weights of the factors involved in variance of starch content of crosses between testers 

 and isonuclear inbred lines using kernels from self-pollinated plants) 
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Ponderea varianţei citoplasmelor este cuprinsă între 4% (TC 209) şi 32% 

(TB 367), a varianţei testerilor între 18% (TB 367) şi 89% (TC 209), iar a 

interacţiunii “citoplasme×testeri” între 7% (TC 209) şi 50% (TB 367). 
 

Tabelul 4 

Analiza varianţei pentru conţinutul de amidon la hibrizii rezultaţi din testările liniilor 

isogene – polenizare liberă 

 (Analysis of variance for the starch content of hybrids between teters and isonuclear lines,  

in kernels obtained by open pollination) 

Turda, 2009-2010  

 

 

În tabelul 4 este prezentată analiza varianţei pentru conţinutul de amidon la 

boabele de pe ştiuleţii cu polenizare liberă a hibrizilor dintre testeri şi cele 5 grupe 

de linii isogenice. În această situaţie, anii experimentali au influenţat mai puţin 

diferenţierea conţinutului de amidon, o influenţă semnificativă prezentând doar 

asupra liniei TC 209. Între genotipurile testate în toate cele cinci grupe ale liniilor 

consangvinizate isonucleare diferenţele au fost distinct semnificative statistic. La 

patru din cele cinci grupe de linii isonucleare testate, citoplasmele au asigurat 

apariţia unor diferenţe statistic asigurate, excepţie făcând tipurile de citoplasme pe 

care a fost transferat nulcleul liniei consangvinizate TB 367. Varianţa testerilor a 

avut valori superioare varianţei citoplasmelor, fiind semnificativă statistic în cele 

cinci situaţii experimentale. Cu toate că diferenţele între anii experimentali n-au 

fost semnificative statistic, în toate situaţiile analizate au fost interacţiuni cu anii 

experimentali distinct semnificative statistic.  

În figura 2 este prezentată ponderea factorilor implicaţi în varianţa 

conţinutului de amidon a genotipurilor de porumb studiate în cele cinci grupe de 

testare, folosind boabe din polenizare liberă. Ponderea citoplasmelor a fost 

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 15,30 15,30* 1,32 1,32 1 0,97 0,97 0,15 0,15 1,20 1,20 

Genotipuri 27 114,43 4,24** 322,53 11,95** 20 169,48 8,47** 35,05 1,75** 102,19 5,11** 

Citoplasme (C) (6) 33,91 5,65** 10,29 1,71** (6) 18,07 3,01** 6,22 1,04 8,71 1,45** 

Testeri (T) (3) 63,15 21,05** 272,10 90,70** (2) 87,11 43,55** 20,92 10,46** 57,64 28,82** 

Interacţiuni  
(CxT) (18) 17,37 0,97** 40,14 2,23** (12) 64,30 5,36** 7,91 0,66 35,84 2,99** 

Interacţiuni 

 (AxT) 3 4,22 1,41** 10,79 3,60** 2 18,51 9,25** 13,89 6,95** 8,90 4,45** 

Interacţiuni  
(AxC) 6 17,09 2,85** 4,80 0,80** 6 9,00 1,50** 15,30 2,55** 9,03 1,50** 

Interacţiuni 

(AxTxC) 18 18,41 1,02** 45,99 2,55** 12 51,11 4,26** 27,62 2,30** 42,85 3,57** 

Repetiţii (R) 2 0,22 0,11 0,00 0,00 2 1,75 0,87 0,74 0,37 0,00 0,00 

Eroarea A 2 0,40 0,20 0,66 0,33 2 0,32 0,16 0,30 0,15 0,21 0,11 

Eroarea T 12 1,16 0,10 3,47 0,29 8 1,79 0,22 4,15 0,52 0,74 0,09 

Eroarea C 96 7,14 0,07 24,87 0,26 72 29,65 0,41 38,44 0,53 18,75 0,26 
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cuprinsă între 3% (TB 243) şi 30% (TC 209), a testerilor între 51% (TC 221) şi 

85% (TC 243), iar a interacţiunii “citoplasme × testeri” între 12% (TC 243) şi 

38% (TC 221). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 − Ponderea factorilor implicaţi în varianţa conţinutului de amidon la  hibrizii rezultaţi din 

testările liniilor consangvinizate isonucleare, determinări pe boabe obţinute în condiţii de 

polenizare liberă 

(Weights of the factors involved in variance of starch content of the hybrids between testers and 

isonuclear inbred lines using kernels from the open pollinated plants) 

 

Deşi analiza efectelor capacităţii generale şi specifice de combinare pentru 

conţinutul de amidon s-a făcut atât pentru situaţia stiuleţilor autopolenizaţi, cât 

şi a celor proveniţi din polenizare liberă, la toate testările celor cinci grupe de 

linii isonucleare, în lucrarea de faţă vor fi prezentate doar rezultatele pentru o 

grupă de linii isonucleare la ştiuleţii proveniţi din autopolenizare (tabelul 5, 

grupul liniilor isonucleare TC 209) şi la o grupă de testare la ştiuletii proveniţi 

din polenizare liberă (tabelul 6, grupul liniilor isonucleare TC 221). 
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Tabelul 5 

Efectele capacităţii generale şi specifice de combinare în transmiterea conţinutului de 

amidon obţinute prin analiza hibrizilor rezultaţi  din testările grupului de linii 

consangvinizate isonucleare TC 209, folosind boabe din autopolenizare 

 (General and specific combining ability effects in transmission of starch content using hybrids 

between testers and the isonuclear inbred line TC 209, and kernels from self-pollination) 

 Turda, 2009-2010 

 

Linii consangvinizate 

isonucleare 

TC 344 Lo3 Rf TB 329 TD 233 
χ ĝ cit 

% ŝ cit×test % ŝ cit×test % ŝ cit×test % ŝ cit×test 

TC 209 70,3 0,5 67,8 0,0 70,8 -0,2 70,4 -0,4 69,8 -0,20 

TC 209 (cit. A 665) 71,1 0,7 68,4 0,0 71,2 -0,4 71,1 -0,3 70,4 0,44 

TC 209 (cit. T 291) 69,3 -0,6 68,2 0,3 71,0 -0,1 71,3 0,4 69,9 -0,07 

TC 209 (cit. T 248) 70,1 0,1 67,9 0,0 71,5 0,4 70,4 -0,5 70,0 -0,04 

TC 209 (cit. W 633) 70,0 -0,3 68,2 0,0 71,7 0,3 71,1 0,0 70,2 0,23 

TC 209 (cit. TC 177) 69,3 -0,3 67,8 0,3 70,7 0,0 705 0,0 69,6 -0,45 

T 209 (cit. D 105) 69,9 -0,2 67,5 -0,6 71,4 0,1 71,7 0,7 70,1 0,09 

Media testeri 70,0   68,0   71,2   70,9   70,0 0,00 

ĝ test -0,02   -2,04   1,15   0,91   70,0 0,00 

DL 5% comparaţii ĝ cit 0,21 

DL 5% comparaţii ĝ test 0,22 

DL 5% comparaţii interacţiuni  ŝ cit×test 0,43 

 

Conţinutul mediu de amidon al hibrizilor rezultaţi în urma testărilor grupului 

de linii isonucleare TC 209 (autopolenizare, tabelul 3) a fost de 70,0%; 

amplitudinea valorilor pentru conţinutul de amidon a fost cuprinsă între 67,5% 

la hibridul TC 209(cit.D 105)×Lo3 Rf şi 71,7% pentru hibrizii TC 209(cit. D 

105) ×TD 233 şi TC 209 (cit.W 633) ×TB 329. 

Cea mai ridicată capacitate generală de transmitere a conţinutului de amidon 

a avut-o citoplasma provenită de la A 665 (+0,44%), iar cea mai redusă a avut-o 

citoplasma provenită de la TC 177 (-0,45%). În ambele situaţii semnalate, 

diferenţele au fost asigurate statistic, atunci când au fost comparate cu 

citoplasma liniei consangvinizate TC 209. 

Dintre liniile consangvinizate tester, cel mai ridicat conţinut mediu de amidon 

a fost transmis de către TB 329, atingând valoarea de 71,2% (ĝ test = +1,15%); 

testerul Lo3 Rf a transmis, la nivelul capacităţii generale de combinare, valori mai 

reduse ale conţinutului mediu de amidon, implicit valori negative ale efectelor 

capacităţii generale de combinare (-2,04%). Valorile capacităţii specifice de 

combinare (interacţiuni citoplasme × testeri) au fost destul de mari, având valori 

cuprinse între -0,6% şi +0,7%, relevând astfel importanţa combinaţiilor hibride în 

transmiterea conţinutului de amidon la porumbul hibrid. 

Analizând efectele capacităţii generale şi specifice de combinare pentru 

conţinutul de amidon la hibrizii din testările liniilor isonucleare din grupul     
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TC 221 - polenizare liberă (tabelul 6), se constată că valoarea medie a fost de 

68,9%; amplitudinea valorilor înregistrate a fost cuprinsă între 67,2% la hibridul 

TC 221(cit. TC 208) ×TD 233 şi 71,1% la hibridul TC 221(cit.T 248) ×TC 209. 

Cea mai ridicată capacitate de transmitere la nivelul capacităţii generale de 

combinare s-a înregistrat la citoplasma provenită de la T 248 (+0,55%), iar cea 

mai scazută, la citoplasma provenită de la K 1080 (-0,62%). 

 
Tabelul 6 

Efectele capacităţii generale şi specifice de combinare în transmiterea conţinutului de 

amidon obţinute prin analiza hibrizilor rezultaţi  din testările grupului de linii 

consangvinizate isonucleare TC 221 folosind boabe din polenizare liberă 

 (General and specific combining ability effects in transmission of starch content  using hybrids 

between testers and isonuclear inbred line TC 221 and kernels from open pollination) 

Turda, 2009-2010 

 

  

T 291 TC 209 TD 233  

χ 

 

ĝ cit 
% ŝ cit×test % ŝ cit×test % 

ŝ 

cit×test 

TC 221 67,4 -0,6 70,2 0,3 68,8 0,4 68,8 -0,11 

TC 221 (cit.T 248) 68,8 0,1 71,1 0,5 68,5 -0,6 69,5 0,55 

TC 221 (cit.TC 243 67,5 -0,8 70,4 0,2 69,4 0,6 69,1 0,19 

TC 221 (cit. TC 208) 68,1 0,4 70,4 0,7 67,2 -1,1 68,6 -0,34 

TC 221 (cit.TC 209) 68,0 -0,5 71,0 0,5 69,0 0,0 69,3 0,40 

TC 221 (cit.K 1080) 68,7 1,3 67,5 -2,0 68,7 0,7 68,3 -0,62 

TC 221 (cit.TC316) 68,2 0,2 69,8 -0,2 68,5 0,0 68,8 -0,06 

Medie testeri 68,1  70,0  68,6  68,9  

ĝ test -0,82  1,14  -0,32    
 

DL 5% comparaţii citoplasme ĝ cit 0,43 

DL 5% comparaţii testeri ĝ test 0,24 

DL 5% comparaţii interacţiune ŝ cit×test 0,74 

 
Dintre liniile consangvinizate testeri, cea mai ridicată capacitate de 

transmitere a conţinutului de amidon se înregistrează la TC 209 (+1,14%) iar 

cea mai scazută la T 291 (-0,82%). Şi în acest caz se înregistrează valori destul 

de ridicate cu semnul “+” sau “-“ pentru efectele interacţiunii 

“citoplasme×testeri”, indicând preponderenţa acestor acţiuni genice în 

transmitearea conţinutului de amidon. 

 

 

 

 

 

 



Teodora Şchiop (Lazăr) şi colaboratorii 236 

CONCLUZII 

 

 Conţinutul de amidon la porumb, studiat pe hibrizii rezultaţi din testările 

unor grupuri de linii consangvinizate isonucleare, are valori cuprinse între 

67,2% şi 71,7%. 

 În determinismul genetic al conţinutului de amidon sunt implicate atat 

acţiunile genice nucleare (datorate testerilor), acţiunile genice nucleo-

citoplasmatice, cât şi factorii genetici localizaţi în citoplasme. 

 Între conţinutul de amidon înregistrat la probele provenite din stiuleţi 

autopolenizaţi şi stiuleţi cu polenizare liberă diferenţele sunt destul de reduse, 

fiind, probabil, datorate faptului că acumulările în stiuleţii autopolenizaţi au fost 

mai reduse ca urmare a neimplicării pănuşilor în fotosinteză. 
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