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ABSTRACT: In topcross schemes using testers geneticly susceptible tu pathogens 
U.maydis, S.holci-sorghi f.zeae, Fusarium ssp. and F.moniliforme were studied 12 lines of 
maize from different groups of maturity under artificial infection. Among these inbrends 
create AI 12-38-1C, AI 12-40-3D , AI 12-50-1o2 were determined as complexly resistance 
and possesing good general combining ability for grain yield. During 1992-2002 were 
tested 150 lines of maize and ≥1500 are involved in the same testing models.  
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INTRODUCERE 
 Porumbul este atacat de un număr mare de maladii, însă în condiţiile Republicii 

Moldova, după pagubele produse, fuzarioza tulpinilor (Fusarium spp.), tăciunele ştiuletelui 
şi al paniculului (Sorosporium holci-sorghi f. zeae (Pass.) Săvul., tăciunele comun 
(Ustilago maydis (D.C.) Corda) şi înflorirea albă a ştiuletului sau fuzarioza boabelor 
(F.moniliforme Sheld.) reprezintă principalul obiectiv de ameliorare a rezistenţei la boli a 
speciei Zea mays L. 

 Conform datelor bibliografice de specialitate (Căbulea I şi colab., 1999; 2000; Sarca 
Tr., Cosmin O., 2001; Ocheşanu C., Căbulea I., 2000; Popa M., Cristea M., Duţu H., 1999; 
Iurcu A., Lazu M., 1987; Iurcu A.,1999; Borovschii M., Maticiuc V., 1995), determinismul 
genetic al rezistenţei porumbului la aceşti patogeni este de natură poligenică.  

 Ameliorarea rezistenţei porumbului la patogenii menţionaţi este eficientă atunci 
când se utilizează, ca forme parentale pentru sintetizarea hibrizilor, linii consangvinizate 
purtătoare de poligene de rezistenţă cu efect genetic complex de aditivitate (a), dominanţă 
(d) şi epistazie (aa, ad, dd). 

 Un interes deosebit în ameliorarea porumbului îl reprezintă genitorii de rezistenţă 
complexă la patogeni, dăunători, temperaturi scăzute în etapele timpurii de dezvoltare, 
secetă, arşiţă şi alţi factori nefavorabili de mediu, înzestraţi şi cu bună capacitate 
combinativă pentru producţia de boabe şi calitatea ei. Crearea şi depistarea acestor surse 
este o problemă destul de dificilă. Pentru soluţionarea ei este necesară existenţa şi studierea 
imunogenetică a unei colecţii bogate, genetic diversificată ale genului Zea mays L., din 
care să se identifice recombinaţii genetice noi (linii consangvinizate) cu însuşiri de 
rezistenţă durabilă şi stabilă faţă de factorii biotici şi abiotici stresanţi.  

 
MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE 

 Crearea şi identificarea acestor surse în cadrul laboratorului de imunologie al 
Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg ale Republicii Moldova se 
efectuiază în urmatoarele etape: 1) Crearea populaţiilor heterogene de porumb (sintetici) 
menţinătoare de gene favorabile pentru productivitate şi rezistenţă la factorii biotici şi 
abiotici stresanţi; 2) cercetarea şi evaluarea în procesul de selecţie (F0 - F6) a plantelor 
autopolinezate forţat sub pungi de pargament - a iniţiatorilor viitoarelor linii consangvi-
nizate de porumb de înaltă valoare ameliorativă la rezistenţa complexă faţă de patogeni în 
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condiţiile pepenierei provocătoare-infecţioase şi de infecţii artificiale;3) încrucişarea 
familiilor selectate (F5-- F6), care posedă o rezistenţă durabilă şi stabilă, cu testeri speciali 
de rezistenţă-receptivitate în scheme de topcross; 4) cercetarea reacţiilor la patogeni a test-
încrucişărilor în condiţiile pepenierei provocătoare-infecţioase şi de infecţii artificiale; 5) 
identificarea donatorilor de rezistenţă - a liniilor consangvinizate de porumb cu indici 
semnificativi a capacităţii generale de combinare (ĝi, ĝj) pentru caracterele studiate, 
aplicând modelul matematic Xijk=u+gi+gj+sij+eijk a lui Savcenco (1973), care se 
întrebuinţiază atunci, când analiza varianţelor în experienţe este semnificativă (Fr ≥ Ft). 

Ca testeri servesc liniile consangvinizate sau hibrizii simpli din diverse grupe 
heterotice ale porumbului, ereditar contrastate dupâ rezistenţă-receptivitate la U. maydis, 
Fusarium spp., S.holci-sorghi f. zeae. 

Pepeniera provocătoare-infecţioasă reprezintă o monocultură de lungă durată, pe 
terenul căruia sub arătura de toamnă în fiecare an se întroduce toată masa plantelor de 
porumb fărimiţată cu combina, care conţin o cantitate mare de teliospori, conidii, micelii a 
tuturor ciupercilor parazitare şi a formelor de iarnare a dăunatorilor porumbului.  

Experienţele s-au efectuat prin metoda varianţelor sistematizate in 3 repetiţii. 
Suprafaţa parcelei- 4.9 m.p. Densitatea - 30-35 plante pe rînd (65-70 miiâha). Semănatul sa 
efectuat mecanizat cu utilaj special.  

Inocularea cu agenţii patogeni şi evaluarea imunologică a plantelor sa efectuat în 
mod diferenţiat după metode specifice fiecărei maladii conform metodelor VASHNIL 
(Vilcova şi colab.,1989) în modificarea noastră (Iurcu A. şi colab.,2002; 2004; Iurcu 
A.,2005). Datele reale ale frecvenţei atacului de S.holci-sorghi f.zeae şi ale intensităţilor 
îmbolnăvirilor de U.maydis, Fusarium spp., F.moniliforme s-au exprimat prin arcsin √%; 
pentru producţia de boabe – q/ha. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Drept consecinţe de depistare a surselor genetice de rezistenţă orizontală a porumbului la 
patogeni pot servi rezultatele experimentale obţinute în anul 2002, când relaţiile între partenieri 
in sistemele "(planta-gazdă ↔- paraziţi )← mediu" au fost perfecte (tabelul). 

 În procesul de ameliorare a porumbului (1995-2005) din populaţia sinteticâ Iodent, 
creatâ de G. Caraivanov şi V. Maticiuc, în condiţiile pepenierei provocâtoare - infecţioase 
şi prin inocularea artificialâ permanentâ a plantelor cu agenţii patogeni, au fost evidenţiade 
>50 linii consangvinizate de porumb, din care 12 sunt prezentate în tabel.  

Aşadar, ca surse genetice cu însuşiri aditiv-dominante de rezistenţă la U.maydis se 
constată liniile AI 12-2-1B, AI 12-10-4A, AI 12-13-8B, AI 12-13-9A, AI 12-38-1C şi AI 
12-50-1o2; la S.holci-sorghi f.zeae –AI 12-13-8D, AI 12-13-9A, AI 12-38-1C, AI 12-40-
3D, AI 12-50-1o2. 

Pentru sintetizarea hibrizilor de porumb rezistenţi la frângerea parazitară a tulpinilor, 
condiţionată de speciile de ciuperci din genul Fusarium, reprezintă interes liniile AI 12-2-
1B, AI 12-13-8B, AI 12-13-8C, AI 12-13-8D, AI 12-13-9A, AI 12-38-1C, AI 12-40-3D, 
AI 12-42-3A, AI 12-50-1o2. 

Ne inspiră faptul, că printre genotipurile studiate s-au relevat forme cu însuşiri de rezis-
tenţă complexă la câte doi şi trei patogeni. De exemplu, liniile AI 12-13-9A, AI 12-38-1C, AI 12-
40-3D şi AI 12-50-!o2 s-au manifestat la insuşirile de rezistenţă ereditară către ambele specii de 
tăciune; AI 12-2-1B, AI 12-13-8B, AI 12-13-9A, AI 12-38-1C, AI 12-40-3D, AI 12-50-1o2 - la 
tăciunele comun şi fuzarioza tulpinilor; AI 12-13-8D, AI 12-13-9A, AI 12-38-1C, AI 12-40-3D, 
AI 12-50-1o2.- la tăciunele prăfos şi fuzarioza tulpinilor. Liniile AI 12-13-9A, AI 12-38-1C, AI 
12-40-3D, AI 12-50- le constatăm complex rezistente la toţ patogenii cercetaţi. 
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În ameliorarea efectivă a porumbului timpuriu la rezistenţa complexă către patogeni 
şi pentru producţia de boabe pot fi utilizate cu succes liniile consangvinizate nou create AI 
12-38-1C, AI 12-40-3D şi AI 12-50-1o2. 

Pe parcursul anilor 1992-2002 conform modelului expus mai sus sa-u studiat mai mult 
de 150 linii consangvinizate de porumb cu însuşiri agro-biologice valoroase, ≥ 1500 familii, 
selectate din 34 populaţii sintetice cu genealogie diversâ, special create pentru ameliorarea 
porumbului la imunitate, se află în procesul de testare. 

Tabelul 1. 
Efectele capacităţii de combinare generală (ĝi,ĝj) a liniilor consangvinizate de 

porumb nou create pentru reacţia la patogeni şi producţia de boabe, 
(Effects of general combining ability (ĝi,ĝj) of new maize inbred lines for reaction to 

 pathogens and grain prodductivity,) 

Genotipul U.maydis S.reilianum Rezistenţa la frângere şi 
cădere, grad 

Producţia de 
Boabe 

♀ Ĝi 
AI 446 C x AI 452 0.004 0.044 0.417** 7.30** 

AI 446 C x AI 5-49-3B 0.050 3.765 − 0.417 − 5.60 
AI 446 C x AI 1-25-4 E − 0.296* 0.040 0.167* − 8.30 

AI 99 M x AI 110-2-5 0.460 − 1.277* 0.167* 2.10* 
AI 99 M x AI 16-21-2A − 0.220* − 2.573** − 0.333 4.40** 

(ĝi-ĝi’) ± 0.014 0.694 0.056 2.30 
♂ Ĝj 

AI 12-2-1B − 0.260* 1.535 0.433□ 1.80 
AI 12-10-4A − 0.320* 3.865 0.033 − 9.20 
AI 12-13-8B − 0.540** 0.815 1.033* − 2.10 
AI 12-13-8C 0.230 − 1.615 1.833** 5.60* 
AI 12.13-8D 0.350 − 2.515**  − 1.367** − 13.00 
AI 12-13-9A − 0.370* − 0.995*  − 2.367** − 7.40 
AI 12-18-5C 0.380 7.025 − 0.167 4.70 
AI 12-38-1C − 0.380* − 2.955** 0.833* 11.00** 
AI 12-40-3B 1.320 0.025 0.033 0.50 
AI 12-40-3D − 0.080□ − 3.395** 0.433* 11.30** 
AI 12-42-3A 0.110 0.015  − 0.967* − 4.20 
AI 12-50-1o2 − 0.530** − 1.805* 0.233* 1.10* 

Û 0.540 4.240 7.170 51.80 
(ĝj-ĝj’) ± 0.034 1.666 0.136 5.40 

 Remarcă: Semnul (−) – pentru U.maydis şi S.reilianum indică rezistenţa; 
 (+) - sensibilitatea 
 U - media caracterelor studiate în sistemele de încrucişări 

 
CONCLUZII 

Crearea, depistarea surselor genetice şi identificarea donorilor de rezistenţă a 
porumbului la patogeni, deşi necesită un mare volum de muncă, se poate efectua cu succes 
rezultativ când dispunem de: 

a) colecţii genotipic diverse de linii consangvinizate cu capacităţi agro-biologice 
valoroase; 

b) testeri cu însuşiri ereditare stabile în diferenţierea rezistenţei-receptivităţii; 
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c) fundale reprezentative de infecţii şi metode eficiente de inoculare artificială a
plantelor cu iniţiatorii maladiilor; 

d) metode imunologice corespunzătoare pentru evaluarea obiectivă a reacţiei
plantelor de porumb la patogeni. 
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