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INTRODUCERE 
 
 
 Porumbul este o plantă alogamă, având situate pe tulpină atât inflorescențele 

mascule cât și cele femele în  locuri diferite, iar din acest motiv polenizarea încrucișată 

poate ajunge la 100%. Fiind o specie cu o diversitate ridicată a varietăților, cu foarte 

multe diferențieri genetice, morfologice și fiziologice, porumbul este considerat o 

plantăcu plasticitate ecologicăcrescută, respectiv ușor adaptabilă la condițiile de 

mediu. Porumbul (Zea mays L.) deține o tendință naturală de a avea forme prolifice și 

de a dezvolta, în afara știuletelui principal, în dreptul fiecărui nod câte un potențial 

știulete, putându-se identifica până la 6-7 știuleți pe aceeași plantă. Deși plantele de 

porumb au mai mulți știuleți potențiali, numai unul sau doi se dezvoltă și ajung la 

maturitate, atunci când se cultivă la desimi de semănat obișnuite. 

 Prolificitatea este un caracter cu ereditate transmisă la nivel aditiv; din acest 

motiv răspunde mult mai bine decât capacitatea de producție la presiunea de selecție 

și este mai ușor de aplicat, fiind un caracter vizibil încă din perioada polenizării. 

Avantajul potențialului prolific la porumb, confirmat de multe studii, a evidențiat un 

larg interes cu privire la determinismul aditiv al caracterului de prolificitate. Mai mulți 

cercetători au sugerat că potențialul pentru pluritatea știuleților poate fi moștenit mult 

mai ușor decât productivitatea. Prin realizările deosebite obţinute în ameliorarea 

porumbului şi crearea unor hibrizi cu un înalt potenţial biologic de producţie, 

geneticienii, fiziologii, amelioratorii acestei plante, consideră că există încă rezerve 

pentru depăşirea actualelor nivele de producţie. Una din aceste rezerve este sporirea 

densităţii plantelor pe unitatea de suprafaţă.  

 Formele prolifice se folosesc în prezent în crearea unor genotipuri tolerante la 

densităţi mari. Aceste genotipuri dovedesc o mai mare capacitate de adaptare la 

condiţiile variate ale mediului. Formele prolifice se adaptează la densităţi mari printr-o 

toleranţă mai bună la umbrire, marcată prin menţinerea unui număr mai ridicat de 

ştiuleţi pe plantă, uneori egali în dimensiuni. Studiile în acest domeniu au arătat că 

hibrizii prolifici semănați la diferite desimi  sunt mai consecvenți în abilitatea de a da 

randament și sunt mai toleranți la densitate sporită decât hibrizii cu un singur știulete. 
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OBIECTIVELE  CERCETĂRII 

 

 Obiectivul principal al prezentei teze de doctorat a fost studierea prolificității 

la unele genotipuri de porumb timpuriu, specifice arealului Câmpiei Transilvaniei. În 

cadrul abordării acestei teme complexe, s-a urmărit realizarea următoarelor obiective 

specifice: 

1. Identificarea din colecția de linii consagvinizate a S.C.D.A Turda, a unor 

genotipuri care manifestă prolificitate chiar și în condiții de mediu mai puțin 

prielnice; 

2. Studiul rolului concurenței între plante la liniile consagvinizate și hibrizi în 

manifestarea prolificității; 

3. Stabilirea ponderii știuletelui secundar (știuleților secundari) la hibrizii 

prolifici, în realizarea producției de boabe; 

4. Stabilirea factorilor implicaţi în exprimarea producţiei şi a principalelor 

elemente de producţie la hibrizii studiați; 

5. Cunoașterea biologiei apariției și manifestării prolificității în funcție de 

condițiile de mediu; 

6. Studiul eredității prolificității în încrucișări de tipul: prolific x prolific, prolific x 

neprolific, neprolific x neprolific. 

 

STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT 
 

 Teza de doctorat intitulată ”Studiul prolificității la porumbul timpuriu”, a 

fost redactată în conformitate cu normele în vigoare, conținând un număr de 135 

pagini și fiind structurată în două părți principale: 

1. Stadiul actual al cunoașterii, în care este sintetizată cunoașterea în domeniul 

geneticii și ameliorării porumbului prolific, parte care cuprinde 2 capitole, 6 

figuri/grafice și 4 tabele; 

2. Contribuția personală, în care sunt cuprinse rezultatele obținute pe parcursul 

derulării cercetărilor, efectuate în perioada 2014-2016, la Stațiunea de 

Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda, această parte cuprinzând 7 capitole, 43 de 

tabele, 14 grafice și 5 imagini. 

 

PARTEA ÎNTÂI: Stadiul actual al cunoașterii 
 Capitolul 1 se referă la importanța culturii porumbului atât pentru țara 

noastră, cât și la nivel mondial.  De asemenea, în acest capitol s-a descris în ordine 

cronologică situația suprafețelor cultivate cu această plantă, precum și evoluția 

producțiilor de boabe totale și medii pentru principalele țări cultivatoare de porumb. 
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 Capitolul 2 abordează în detaliu subiectul principal al tezei de doctorat și 

anume prolificitatea porumbului, și se argumentează importanța acestei caracteristici, 

din punctul de vedere al exploatării acesteia în scopul creșterii productivității. 

Tematica abordată în acest capitol face referire la următoarele aspecte: importanța 

porumbului prolific, ereditatea potențialului prolific, efectele condițiilor de mediu 

asupra prolificității, relația dintre prolificitate și densitatea plantelor și implicațiile 

prolificității în ameliorarea porumbului. 

 

  PARTEA A DOUA: Contribuția personală 
 Capitolul 3 descrie motivația care a condus la elaborarea prezentei teze, 

precum și necesitatea abordării temei caracterului prolific la porumbul timpuriu prin 

prisma obiectivelor stabilite. 

 Capitolul 4 se referă la descrierea cadrului natural al experimentării, fiind 

prezentate condițiile pedo-climatice ale celor trei ani de experimentare. S-a prezentat 

regimul termic și pluviometric pe perioada de vegetație a  porumbului, precum și 

caracterizarea generală a fiecărui an de experimentare. 

 Capitolul 5 prezintă detaliat materialul biologic luat în studiu precum și 

metodele de executare a celor patru experiențe. Tot în acest capitol sunt descrise toate 

observațiile și determinările efectuate la toate genotipurile studiate, alături de 

metodele de prelucrare statistico-matematică și analiză genetică utilizate în 

prezentarea rezultatelor. 

 În capitolele 6 și 7, s-au prezentat rezultatele a patru experiențe distincte, 

experiențe prin care s-a urmărit atingerea obiectivelor tezei, care să contribuie la 

îmbunătățirea cunoașterii din domeniul geneticii și ameliorării porumbului, și care să 

aibă aplicabilitate în practica agricolă din zona Câmpiei Transilvaniei. 

 

Studiul prolificității și al producției la 8 hibrizi timpurii în relație cu 

desimile de semănat 

Materialul biologic 

 4 hibrizi prolifici de porumb timpuriu: HS E330R-12, HS D398-1, HS A451-3, Turda 

228; 

 4 hibrizi neprolifici de porumb timpuriu: Turda Favorit, Turda 248, Turda 332, 

Marius TD. 

Desimile de semănat 

 desimea I de semănat 40.000 pl/ha; 

 desimea II de semănat 60.000 pl/ha; 

 desimea III de semănat 80.000 pl/ha. 

Perioada de experimentare: 2014, 2015, 2016 

Rezultate și discuții 

 Cel mai mare număr de știuleți pe plantă în anul 2014, s-a identificat la hibrizii 

prolifici HS A451-3 și HS E330R-12, în cazul semănatului acestora la desimile de 

40.000 pl/ha și 60.000 pl/ha. Anul de experimentare 2015 s-a dovedit a fi nefavorabil 
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manifestării potențialului prolific la genotipurile studiate, constatându-se dimensiuni 

reduse ale știuletelui secundar. În anul favorabil 2016, s-a remarcat hibridul HS A451-

3 obținut între două linii de tip prolific, pentru cel mai mare număr de știuleți pe plantă 

la toate cele trei desimi de semănat; la acest hibrid știuleții secundari au fost de 

dimensiuni apropiate celor principali, acest aspect subliniind caracterul favorabil al 

condițiilor de mediu din acest an în manifestarea expresiei prolifice. 

 Referitor la producțiile medii de boabe obținute la cei 8 hibrizi, pe perioada 

cercetărilor s-au obținut următoarele rezultate: 

Anul experimental 2014 

 Cea mai mare valoare (≥15.000 kg/ha) a producției medii de boabe s-a 

înregistrat în cazul desimii de semănat de 80.000 pl/ha, la HS A451-3, acest hibrid 

obținut prin încrucișarea a două linii de tip prolific s-a dovedit a fi cel mai tolerant la 

condițiile desimilor sporite. La desimea de 60.000 pl/ha, doi dintre hibrizii prolifici, HS 

E330R-12 și HS D398-1 au obținut  valori crescute ale producțiilor medii de boabe 

(≥13.000 kg/ha). Hibridul neprolific Turda 332, s-a remarcat pentru media producției 

de boabe (≥14.000 kg/ha) obținută la desimea de 60.000 pl/ha, valoarea acesteia fiind 

superioară valorilor obținute de ceilalți hibrizi neprolifici luați în studiu. 

Anul experimental 2015 

 Chiar și în cazul condițiilor neprielnice ale acestui an, s-a remarcat 

comportarea hibrizilor prolifici HS A451-3, HS D398-1 și HS E330R-12 la desimile de 

40.000 pl/ha și 60.000 pl/ha, desimi de semănat la care aceștia au înregistrat cele mai 

mari valori ale producțiilor de boabe. În cazul hibridului prolific HS A451-3, s-a 

constatat și influența favorabilă a desimii de 80.000 pl/ha asupra producției de boabe, 

care a fost asemănătoare celei înregistrate la hibridul neprolific Turda 332. Hibridul 

neprolific Turda 332, s-a dovedit a fi cel mai puțin influențat de condițiile mai puțin 

prielnice, remarcându-se pentru cea mai mare capacitate de producție dintre cei 8 

hibrizi studiați, la toate desimile de semănat. 

Anul experimental 2016  

 În contextul condițiilor de mediu prielnice din anul 2016, s-a evidențiat 

comportarea  hibridului HS A451-3 (genotip prolific) la desimile de 40.000 pl/ha 

(valoarea producției de boabe ≥15.000 kg/ha), respectiv 80.000 pl/ha (valoarea 

producției de boabe ≥13.500 kg/ha), desimi la care acest hibrid a reacționat prin 

realizarea celor mai mari valori ale producției, comparativ cu ceilalți șapte hibrizi. De 

asemenea, s-a evidențiat reacția pozitivă la aceste două desimi de semănat și a 

hibrizilor HS E330R-12, HS D398-1, Turda 332 și Marius TD, la care s-au înregistrat 

producții asemănătoare. 

Concluzii și recomandări 

 Valorile crescute ale producției medii de boabe obținute în anul 2014, la 

desimea de 60.000 pl/ha pentru hibrizii prolifici HS E330R-12 și HS D398-1, au indicat 

posibilitatea recomandării acestei desimi de semănat ca fiind optimă obținerii unor 

producții eficiente. 

 Caracterul nefavorabil al anului 2015 s-a reflectat în valoarea scăzută a 

producțiilor de boabe la toate cele opt genotipuri luate în studiu. Dacă în anul 2014 
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valorile producțiilor de boabe la 3 dintre hibrizii prolifici depășeau 13.000 kg/ha la 

desimea de 60.000 pl/ha, în anul 2015 valorile acestor producții au scăzut în medie cu 

aproximativ 5.500 kg/ha. 

Valorile producțiilor de boabe înregistrate la HS A451-3, HS E330R-12 și HS 

D398-1 în cazul desimilor de 60.000 – 80.000 pl/ha au confirmat afirmațiile multor 

studii, conform cărora hibrizii de tip prolific tolerează mai bine desimile sporite, 

comparativ cu hibrizii neprolifici. 

 

Studiul prolificității și al producției la 8 linii consangvinizate timpurii în 

relație cu desimile de semănat 

Materialul biologic 

 4 linii consangvinizate prolifice: PI 187, TA 452, TA 470, TA 451; 

 4 linii consangvinizate neprolifice: TE 382, TD 233, TC 344, TC 385A. 

Desimile de semănat 

 desimea I de semănat 40.000 pl/ha; 

 desimea II de semănat 60.000 pl/ha; 

 desimea III de semănat 80.000 pl/ha. 

Perioada de experimentare: 2014, 2015, 2016 

Rezultate și discuții 

 Cel mai mare număr de știuleți pe plantă s-a înregistrat la linia PI 187 (convar. 

everta), la toate desimile studiate și în toți cei trei ani de cercetări. Totuși în medie, 

toate genotipurile prolifice au obținut valori medii peste 1.45 ale acestui caracter, chiar 

și în cazul desimii sporite de 80.000 pl/ha. Anul experimental 2014, a fost cel în care s-

au obținut cele mai bune rezultate pentru liniile prolifice, an în care valorile numărului 

de știuleți per plantă au fost în medie peste 1.60 la desimea cea mai mare de semănat. 

În anul experimental 2016, s-a observat manifestarea unui pronunțat caracter prolific 

la desimile de 40.000 și 60.000 pl/ha și în cazul liniilor TA 451 și TA 470. 

 În ceea ce privește producția medie de boabe a celor opt linii consangvinizate, 

pe perioada experimentărilor s-au obținut următoarele rezultate: 

Anul experimental 2014 

 În primul an de cercetare, s-a remarcat linia prolifică TA 470 pentru cele mai 

mari valori ale producției medii de boabe (9.700 și 9.900 kg/ha) în cazul desimilor de 

60.000 și 80.000 pl/ha, rezultate ce au confirmat afirmațiile literaturii de specialitate, 

conform cărora formele prolifice de porumb tolerează mai bine desimile sporite 

comparativ cu formele cu știulete singular. Valori crescute ale producțiilor medii s-au 

obținut și la liniile de tip prolific TA 452 și TA 451 la toate desimile studiate, așadar 

capacitatea de producție a acestora nu a fost influențată negativ de utilizarea desimilor 

sporite. 

Anul experimental 2015 

 Dintre cele patru linii prolifice, la linia TA 452 s-a înregistrat cea mai mare 

producție de boabe, la toate desimile de semănat, iar  linia PI 187 (convar. everta) a 

obținut cea mai scăzută producție medie de boabe datorită greutății medii scăzute a 
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știuletelui. Valorile producției de boabe la linia prolifică TA 452 au fost cuprinse între 

≅4.100 kg/ha la desimea I și ≅5.500 kg/ha la desimea III, în scădere cu ≅3.000 kg/ha 

în cazul fiecărei desimi, comparativ cu anul 2014. Aceste scăderi ale valorilor 

producției la această linie s-au datorat caracterului nefavorabil al anului experimental 

2015 pentru cultura porumbului și nu influențelor desimilor de semănat. 

Anul experimental 2016 

 Condițiile climatice ale anului experimental 2016 au contribuit favorabil în 

exprimarea potențialului productiv al liniilor prolifice TA 451 și PI 187, în cazul liniei 

PI 187 valorile producției de boabe, la toate desimile de semănat au fost cele mai mari 

înregistrate pe parcursul celor trei ani de cercetări. În cazul liniei prolifice TA 452 s-au 

înregistrat cele mai mari valori ale producției medii de boabe: ≥7.200 kg/ha la desimea 

de 40.000 pl/ha, ≥9.200 kg/ha la desimea de 60.000 pl/ha, respectiv ≥9.400 kg/ha la 

desimea de 80.000 pl/ha. 

Concluzii și recomandări 

 Pentru linia neprolifică TC 385A, s-a constatat că semănatul la desimi mai mari 

de 60.000 pl/ha, are influență negativă asupra exprimării potențialului productiv al 

genotipului, utilizarea unor desimi de semănat sporite nefiind recomandată pentru 

acest genotip de porumb timpuriu. 

 Valorile apropiate ale producțiilor medii de boabe obținute la desimile II și III, 

au indicat utilizarea desimii de 60.000 pl /ha, ca fiind optimă exprimării potențialului 

productiv al liniei prolifice TA 452. 

 Trendul ascendent al valorilor producțiilor obținute pe măsura creșterii 

desimii de semănat la linia prolifică TA 470, au condus la concluzia că dintre cele patru 

linii prolifice, această linie tolerează cel mai bine semănatul la desimi sporite, 

răspunzând printr-o capacitate de producție superioară celorlalte linii studiate. 

 

Studiul eredității prolificității la 56 de hibrizi dintr-un sistem de 

încrucișări dialele 

Materialul biologic 

 Opt linii consagvinizate (patru de tip prolific, patru de tip neprolific) care au fost 

încrucișate, realizându-se un sistem dialel complet cu 56 de hibrizi simpli direcți și 

reciproci (încrucișările s-au realizat în vara anului 2014); 

Desimea de semănat: 43.290 pl/ha 

Perioada de experimentare:2015, 2016 

Rezultate și discuții 

Cele mai mari valori ale numărului de știuleți/100 plante s-au înregistrat în 

anul 2016 la combinațiile hibride în care ambii părinți au fost de tip prolific, 17 hibrizi 

direcți și reciproci de acest tip au obținut valori de peste 190 știuleți/100 plante; valori 

cuprinse între 175-190 știuleți/100 plante s-au obținut și la 4 încrucișări de tipul 

prolific x neprolific. S-au remarcat combinațiile hibride care au avut în componență 

liniile prolifice TA 451 și TA 452, combinații la care s-au găsit 2 știuleți pe fiecare 

plantă în anul de experimentare 2016. 
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 Valoarea varianței obținută pentru acțiunile genice aditive implicate în 

transmiterea numărului de știuleți/plantă, a dovedit că prolificitatea este un caracter 

cu ereditate transmisă la nivel aditiv. Acțiunile genice aditive implicate în transmiterea 

prolificității au fost completate și de interacțiunile neaditive alături de acțiunile 

materne, valorile acestora fiind asigurate statistic. 

 De asemenea, valorile reduse ale varianței (s2) hibrizilor realizați cu liniile TA 

452 și TA 451, au indicat posibilitatea obținerii de hibrizi timpurii cu un pronunțat 

caracter prolific în încrucișările cu aceste două linii consangvinizate. 

Concluzii și recomandări 
 Ereditatea prolificității poate fi considerată un avantaj major în ameliorarea 

porumbului timpuriu datorită ponderii majore a genelor cu efect aditiv. Ca urmare a 

rezultatelor obținute, se poate recomanda utilizarea formelor prolifice în combinații 

hibride pentru creșterea productivității și a randamentului la hibrizii timpurii. 

 

Studiul prolificității și al producției la 8 linii consangvinizate - forme 

parentale ale hibrizilor 

Materialul biologic 

 4 linii consangvinizate prolifice: PI 187, TA 452, TA 470, TA 451; 

 4 linii consangvinizate neprolifice: TE 382, TD 233, TC 344, TC 385A. 

Desimea de semănat: 43.290 pl/ha 

Perioada de experimentare:2015, 2016 

Rezultate și discuții 

 Rezultatele obținute în ceea ce privește numărul de știuleți pe plantă, au 

evidențiat superioritatea liniilor consangvinizate PI 187 și TA 451, la care în ambii ani 

experimentali s-au obținut câte doi știuleți/plantă. Caracterul favorabil al anului 2016, 

în exprimarea caracteristicii prolifice a liniilor consangvinizate a contribuit la 

obținerea a doi știuleți pe fiecare plantă la toate liniile prolifice analizate. 

 În ceea ce privește greutatea știuletelui/plantă și greutatea boabelor/plantă, 

variabilitatea acestor caractere a fost influențată în principal de diferențele distinct 

semnificative dintre linii, dar și de diferențele distinct semnificative dintre cei doi ani 

experimentali și interacțiunea acestora cu genotipurile analizate. Liniile prolifice TA 

452 și TA 470 au înregistrat cele mai mari valori asigurate statistic, ale acestor 

caractere în ambii ani experimentali, iar linia neprolifică TC 385A s-a evidențiat doar în 

anul 2015 pentru ambele caractere. 
Concluzii și recomandări 

 Analizând valorile numărului de știuleți/plantă obținute la toate liniile luate în 

studiu, putem afirma că anul experimental 2016, a influențat favorabil manifestarea 

prolificității, astfel că toate liniile prolifice au obținut în medie doi știuleți/plantă. În 

urma cercetărilor efectuate, s-a evidențiat posibilitatea utilizării liniilor prolifice TA 

452, TA 470 și TA 451 ca forme parentale, pentru obținerea de hibrizi timpurii de tip 

prolific și care să prezinte un potențial crescut de producție. 

 




