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Cu privire la rezultatele activităţii ştiinţifice, 

inovaţionale, manageriale şi financiare a 

Institutului de Fitotehnie „Porumbeni” 

în anul 2015 

Adunarea Generală a Secţiei Ştiinţe Agricole, examinând Raportul de activitate ştiinţifică, 

inovaţională, managerială şi financiară a Institutului de Fitotehnie „Porumbeni” în anul 2015, 

prezentat de P. Pîrvan, dr. în agr., director al Institutului şi Concluzia  comisiei creată conform 

Hotărîrii Secţiei Ştiinţe Agricole a AŞM nr.53 din 19 noiembrie 2015 în componenţa: Vronschih 

Mihail – m. c. al AŞM (preşedinte); Gaina Boris – acad. coordonator al SŞA a AŞM; Sula Ion -  ministru 

al MAIA; Tudorache Gheorghe – dr., secretar ştiinţific al Secţiei; Reşitca Rodica – şef al Direcţiei ştiinţă, 

formare profesională şi extensiune rurală a MAIA; Maticiuc Vasile  – dr., preşedintele Comisiei 

metodice; Efros Svetlana – contabil şef constată că în anul de referinţă au fost efectuate cercetări 

ştiinţifice în cadrul  a 2 proiecte de cercetări ştiinţifice  aplicative: 15.817.05.22A „Crearea şi 

implementarea în producere a hibrizilor competitivi de porumb pentru toate zonele favorabile de 

cultivare a porumbului cu adaptabilitate înaltă la factorii abiotici şi biotici” cu o finanţare din bugetul de 

stat în volum de 5000,0 mii lei şi 15.817.05.23A „Elaborarea algoritmului de evaluare a rezistenţei la 

secetă a porumbului prin diagnosticarea fiziologico-biochimică în condiţiile Republicii Moldova" cu  

finanţare din bugetul de stat în volum de 1503,1 mii lei, precum şi a unui proiect de transfer tehnologic 

185.T ”Implementarea hibrizilor de porumb în producerea seminţelor pentru export” cu finanţarea de 

250 mii lei. Au fost obținute surse extrabugetare în volum  de 7185,2 mii lei.  Finanţarea  totală a 

constituit 13938,3  mii lei.  

La efectuarea cercetărilor în componenţa a 6 laboratoare şi 4 secţii al serviciului auxiliar au fost 

încadrate 115 persoane, din care: 34 cercetători, inclusiv   3 doctori habilitaţi şi 16 doctori în ştiinţe 

(16,5%) din potenţialul ştiinţific. Numărul tinerilor cercetători  până la 35 ani  constituie 9 persoane 

(7,8%), inclusiv 3 doctoranzi şi 3 masteranzi. 
Cercetările ştiinţifice planificate pentru anul 2015 au fost îndeplinite în volumul 

preconizat, în termeni stabiliţi şi la nivel satisfăcător, ce se confirmă prin următoarele rezultate: 
A fost evaluat şi multiplicat în cantităţi necesare genofondul la porumb. În rezultatul studierii a  

8575 familii de porumb de diferit grad de consangvinizare  au fost   evidenţiate 3042 familii pentru 

lucrările ulterioare de ameliorare. S-au multiplicat 304 linii cu performanţe ameliorative valoroase,  

reproduse 109 mostre din colecţia de soiuri, 211 mostre a 25 mutanţi şi 95 mostre din colecţia de analogi 

androsterili.  

În diferite sisteme de testări  s-au studiat 3881 combinaţii hibride  şi s-au  selectat  pentru cultura 

comparativă de concurs 137 hibrizi cu performanţe agronomice semnificative faţă de martori. Pentru anul 

2016 au fost sintetizate 3400 combinaţii hibride noi.  

A fost  efectuat testul  la (VCU) şi (DUS) la 150 hibrizi şi  87 forme parentale din  cultura 

comparativă de concurs şi evidenţiaţi 25 hibrizi pentru testări repetate. În culturi ecologice din Moldova, 
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România, Belarus, Ucraina s-au studiat 85 hibrizi din diferite grupe de maturitate şi selectaţi 13 hibrizi cu 

performanţe valoroase. 

Pentru asigurarea cerinţelor producătorilor de seminţe au fost reproduse 33 forme parentale de 

categorii biologice superioare (bază, prebază) şi  obţinute 24,7 tone de material semincer. S-au multiplicat 

13 hibrizi de porumb perspectivi şi s-au obţinut 3,1 tone de seminţe. Au fost verificate în post control 53 

mostre după criteriul  purității biologice şi uniformităţii, inclusiv linii  şi hibrizi androsterili, restauratori şi 

menţinători de fertilitate. 

Programul de cercetare la compartimentul creării şi implementării hibrizilor noi de porumb s-a 

finalizat cu transferarea la testări oficiale a 6 hibrizi noi, inclusiv 1 -  în Belarus şi 5 -  în Moldova. 

În Catalogul Soiurilor de Plante al Moldovei  pe anul 2015 au fost incluşi 3 hibrizi de porumb:  

Porumbeni 310, Porumbeni 427 şi Alimentar 325, destinat pentru crupe şi în Belarus hibridul timpuriu 

Bemo 203. Pentru anul 2016 în Registrul Soiurilor de Plante al Moldovei vor fi incluşi 4 hibrizi: 

Porumbeni 264, Porumbeni 288,  Porumbeni 265 şi  Porumbeni 324.  

Au fost obţinute 2 Brevete pentru soi de plantă şi depuse 7 cereri noi pentru obţinerea  protecţiei 

juridice a genotipurilor omologate. 

A fost continuată implementarea în producere  a hibrizilor: Porumbeni  402, Porumbeni 294, 

Rosmold 159, Rosmold 202, Porumbeni 383 şi iniţiată în premieră implementarea hibrizilor: Bemo 

235, Bemo 203,  Porumbeni 310, Porumbeni 395. 

S-au continuat cercetările  de optimizare şi perfecţionare a sistemului de fertilizare la porumb, 

grâu, rapiţă şi floarea soarelui în asolament şi cultură permanentă şi evidenţiate 4 variante  cu adaos de 

1,6 t/ha la cultura porumbului  comparativ cu martorul şi 3 variante cu adaos de 1,2 t/ha la floarea 

soarelui. S-au studiat după indicii biochimici 139 mostre de porumb şi au fost depistate 7 genotipuri de 

porumb zaharat cu complexul glucidic sporit şi 14 mostre de porumb indurat cu conţinut ridicat de 

carotinoizi.  

A fost  studiată  sensibilitatea a  53 forme  parentale de porumb la  5 erbicide după reacţia de  

creştere şi dezvoltarea plantelor şi  confirmată rezistenţa lor.  Total au fost testate 15 preparate de uz 

fitosanitar şi fertilizanţi pentru  includerea în Registrul de Stat.  

Din 80 linii consangvinizate şi 82 hibrizi experimentali s-au selectat după regimul hidric al 

ţesutului foliar în ontogeneză 4 hibrizi cu rezistenţă sporită la secetă, 11 rezistenţă relativă la secetă 

inclusiv o linie consangvinizată P.9025 I2.  Au fost selectate  3 metode de apreciere a materialului genetic 

după rezistenţa la secetă pentru includerea acestora în algoritmul de evaluare a rezistenţei la secetă. 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost expuse în 28 publicaţii: 6 articole în reviste categoria B 

şi C, 14 articole în materialele conferinţelor naţionale şi  internaţionale şi 8 teze.  

Pe data de 17 septembrie curent a  fost organizat Festivalul Naţional „Ziua Porumbului – 2015”, 

ediția a II-a.  

Adunarea  Generală a Secţiei   Ştiinţe Agricole a AŞM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A considera îndepliniţi integral indicatorii de bază ai activităţii Institutului Fitotehnie  

„Porumbeni” în anul 2015. 

2. A aproba Raportul privind activitatea ştiinţifică, inovaţională, managerială şi financiară a 

Institutului  de  Fitotehnie „Porumbeni” în anul 2015 

 

 

                     Academician coordonator al 

 Secției  Ştiinţe Agricole, academician                         Boris GĂINĂ 

 

                 

Secretar ştiinţific al Secţiei 

Ştiinţe Agricole a AŞM, doctor                        Gheorghe TUDORACHE 

   

 


