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Pe parcursul a mai bine de 60 de ani în Republica Moldova, cu implicarea
savanților din diverse institute, universități și companii private au fost publicate
peste 1000 lucrări științifice, susținute peste 35 de teze de doctor și doctor habilitat,
brevetate 12 invenții, având floarea-soarelui drept obiect de studiu. Trecând în
revistă conținuturile acestora concludem, că cercetările vizate au integrat studiile
fundamentale cu ameliorarea, iar crearea noilor varietăți – cu stabilirea condițiilor
optime de creștere și dezvoltare, astfel fiind creați și omologați peste 100 de hibrizi
care se comercializează în Republica Moldova, Federația Rusă, Belarus, Uzbekistan,
Ucraina etc. și elaborate tehnologii intensive de cultivare care asigură obținerea
recoltelor performante.
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For more than 60 years in the research of the sunflower, with the involvement
of research institutes, universities and private companies, more than 1000 scientific
papers have been published, over 35 doctoral dissertations written and 15 inventions
patented. By reviewing their content, we conclude that the research of the sunflower
in Moldova has integrated the fundamental studies with the improvement and
the creation of the hybrids - with the growth, development and harvesting, thus
developing advanced cultivation technologies, created and approved over 100
hybrids that are marketed in Republic of Moldova, Russian Federation, Belarus,
Uzbekistan, Ukraine etc.
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FOREWORD

Au trecut peste 200 de ani de la introducerea florii-soarelui în agricultura mondială
şi mai bine de 150 de ani de când această plantă, cunoscută pentru larga utilizare
alimentară, se cultivă în Republica Moldova.
Volumul de față propune o trecere în revistă a rezultatelor cercetării științifice
din țara noastră, bazată pe cele mai relevante lucrări care au contribuit la crearea
și dezvoltarea ramurii de utilizare a florii-soarelui la scară industrială, ramură cu
un randament economic pe potriva așteptărilor savanților, oamenilor de afaceri și
consumatorilor.
Structura cărții s-a conturat pornind de la dimensiunea cercetărilor efectuate,
relevate prin statistica bibliografică a titlurilor de lucrări publicate şi a direcțiilor de
investigare la anumite etape, precum și valoarea rezultatelor, reflectată în hibrizi,
tehnologii și metode elaborate și implementate în Republica Moldova și în țările
vecine.
Primul capitol pune în evidență istoriografia introducerii florii-soarelui în
cultură și se bazează pe analiza mai multor documente din diverse arhive. Studiul a
fost realizat în colaborare cu specialiștii de la Institutul de Cercetări Enciclopedice,
cărora le mulțumesc. Celelalte capitole reprezintă o sinteză bibliografică selectivă,
bazată pe analiza celor mai importante lucrări științifice – monografii, culegeri,
articole publicate în reviste naționale și internaționale, comunicări la conferințe și
simpozioane, recomandări practice etc., incluse la finalul fiecărui paragraf. La sfârșitul
cărții sunt prezentate brevetele de invenție, tezele de doctor și doctor habilitat având
ca obiect de studiu floarea-soarelui.
Astfel, elaborarea ediției a fost posibilă grație cercetătorilor din Republica
Moldova, consemnați ca autori, prin paginile acesteia propunându-ne să-i punem
în valoare și să le aducem un omagiu pentru abnegația şi pasiunea cu care au slujit
cercetarea florii-soarelui.
Totodată, ne-am propus să apropiem de gândul şi de sufletul tinerilor câteva
generații de savanți, predecesori merituoși, unii fiindu-ne îndrumători, care șiau dedicat viața și activitatea acestei deosebite și miraculoase plante. Noi toți, cei
privilegiați să lucrăm cu floarea-soarelui, ne dorim ca acest domeniu să fie privit cu
respect de contemporani și de generațiile viitoare și să fie cunoscut în lumea științifică.
Informația expusă în conținuturi, de rând cu bibliografia și rezumatul fiecărui
capitol tradus în limba engleză, va facilita accesul savanților străini din domeniu la
studiile realizate în țara noastră.
Considerăm că lucrarea poate fi utilă pentru specialiștii din această ramură,
stimulindu-i în alegerea unor noi teme de cercetare şi aplicarea de metodologii şi
tehnici moderne de investigare, în măsură să aducă performanțe excepționale în
actualul context al globalizării.
La realizarea practică a publicației și-au adus contribuția colegii de echipă, care
au consultat bibliografii, reviste, fișiere ale bibliotecilor, documente din arhive etc.,
facilitând apariția cărții, cărora le sînt recunoscătoare și le mulțumesc.

Over 200 years have passed since the introduction of sunflower into world
agriculture and more than 150 years since this plant, known for its wide use of food,
is grown in the Republic of Moldova.
The present volume proposes a review of the results of the scientific research
in our country, based on the most relevant works that have contributed to the
creation and development of the branch of use of the sunflower on an industrial
scale, branch with an economic return corresponding to the expectations of the
scientists, business people and consumers.
The structure of the book was based on the size of the research, revealed by
the bibliographic statistics of published titles and investigation directions at certain
stages, as well as the value of results, reflected in hybrids, technologies and methods
elaborated and implemented in the Republic of Moldova and in the neighboring
countries.
The first chapter highlights the historiography of the introduction of sunflower
in culture and is based on the analysis of several documents from various archives.
The study was conducted in collaboration with specialists from the Encyclopedic
Research Institute, to whom I thank them. The other chapters are selective
bibliographic studies based on the analysis of the most relevant scientific papers monographs, collections, articles published in national and international journals,
conferences and symposiums, practical recommendations etc., included at the end
of the chapter. At the end of the book are presented patents, doctoral and doctor
habilitat thesis with sunflower study.
The elaboration of the edition was possible thanks to the moldovan researchers,
recorded as authors, through its pages, proposing to value them and to pay tribute
to the abnegation and passion with which they carried out their research into
sunflower. At the same time, we wanted to bring closer to the minds of young
generations of scholars, some of the directors who dedicated their lives and activity
to this wonderful and miraculous plant. All of us, those privileged to work with the
sunflower, want this science to be regarded with respect by contemporaries and
future generations and be known throughout the scientific world.
All this information, along with the bibliography and the summary of each
chapter translated into English, should facilitate the access of foreign specialists in
the field to the studies conducted in our country.
We believe that the work may be beneficial to the specialists in this field,
stimulating them in choosing new research themes and applying modern
methodologies and techniques of investigation, able to bring exceptional
performances in the current context of globalization.
I would like to acknowledge the excellent contribution of my colleagues,
who consulted bibliographies, magazines, libraries, archive documents, etc., and
supported the practical realization of this publication, facilitating the appearance
of the book.
Author

Autorul
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INTRODUCTION

Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) face parte din familia Asteraceae,
genul Helianthus, fiind unica specie din acest gen, care este cultivată pentru
semințele bogate în ulei, ca plantă de mare importanță alimentară.
Primele documente care atestă cultivarea industrială a florii-soarelui pe
teritoriul Republicii Moldova se referă la începutul anilor 1840, iar primele
dovezi referitoare la extragerea uleiului din semințele acesteia - datează cu 1867.
În prezent, floarea-soarelui reprezintă planta oleaginoasă de bază în țara
noastră și este una dintre cele mai răspândite culturi agricole - a treia după
porumb și grâu. Prețul favorabil al uleiului pe piață, susținut de cererea
permanentă pentru producția de semințe, menține tendința de creștere a
suprafețelor cultivate, depășindu-se esențial limitele admisibile ale acestei culturi
în asolament. Anual, pe câmpurile agricole ale republicii se cultivă circa 260 360 mii ha de floarea-soarelui, însămânțate cu hibrizi de origine autohtonă și
de import (Anexa 1). Producția anuală de semințe constituie circa 320 mii tone.
Conform datelor statistice oferite de Food and Agriculture Organization
(FAO), Republica Moldova ocupă locul 15 în ceea ce privește exportul de
semințe de floarea-soarelui, iar exportul de ulei se situează pe locul doi în lista
mărfurilor comercializate. Importul/exportul anual al materialului semincer
constituie aproximativ 1500-1800 tone de semințe hibride de prima generație.
În această ramură sunt implicați astăzi peste 76 de producători de semințe
de floarea-soarelui, 19 exportatori, un producător mare și mai mult de 590 de
producători mici de ulei.
Luând în considerare importanța economică majoră a florii-soarelui, pe
parcursul ultimilor 60 de ani, strategiile guvernamentale s-au focalizat pe
crearea și dezvoltarea infrastructurii și a capitalului uman în cercetare. Astfel,
în studiul florii-soarelui în Republica Moldova au fost implicate trei universități
și șase institute de cercetare, inclusiv patru companii private care activează în
domeniul creșterii și producției de semințe.
Rezultate acestor cercetări au fost incluse în 12 brevete de invenții (Anexa
2) și peste 1000 de lucrări științifice, cele mai relevante regăsindu-se la finele
fiecărui paragraf al prezentei lucrări. În țara noastră au fost elaborate mai mult
de 35 de teze de doctorat (Anexa 3) și trei teze de doctor habilitat (Anexa 4),
majoritatea axându-se pe ameliorarea, genetica, fiziologia, fitotehnia, agrochimia
și biochimia florii-soarelui.

The sunflower (Helianthus annuus L.) belongs to the family Asteraceae,
the Helianthus genus, and it is cultivated for oil-rich seeds as a plant of great
nutritional importance.
The first documents attesting the industrial cultivation of sunflower on the
territory of the Republic of Moldova refers to the beginning of the 1840 and the
first evidence regarding extractions of the oil from its seeds dates from 1867.
At present, the sunflower is the basic oil plant in our country and is one of the
most widespread agricultural crops - the third one after corn and wheat.
The favorable oil price on the market, supported by the permanent demand
for seed production, maintains the tendency for growing cultivated areas,
essentially exceeding the admissible limits of this crop in crop rotation.
Annually, about 260-360 thousand hectares of sunflower, sown with domestic
and imported hybrids, are cultivated in the agricultural fields of the republic
(Annex 1). Annual seed production is about 320 thousand tons.
According of statistics provided by the Food and Agriculture Organization
(FAO), the Republic of Moldova ranks 15th in terms of export of sunflower seed,
and the export of oil crop lies in second place in the list of goods traded.
Import/export of hybrid seed of the first generation constitutes aproximativ
1500-1800 tons.
Today, in this branch are involved more than 76 manufacturers, 19 exporters,
one large and more than 590 small producers of sunflower oil.
Taking into account the major economic importance of sunflower, over the
past 60 years, government strategies have focused on creating and developing
infrastructure and growing human capital in research.
Thus, in the study of sunflower in the Republic of Moldova were involved
three universities and six research institutes, including four private companies
operating in the field of growth and seed production.
The most relevant results have been included in over 1000 scientific
papers, in addition to the end of each paragraph and 12 patents for inventions
(Annex 2).
In our country were developed more than 35 doctoral (Annex 3) and three
dr. hab. theses (Annex 4), most of them being focused on genetic, breeding,
physiology, agrochemistry and biochemistry of sunflower.
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1.1.

Istoria și dezvoltarea ramurii
Crop history and branch
establishment

Primul document care atestă
cultivarea florii-soarelui pe teritoriul
Republicii Moldova datează cu anul
1845 [18]. Ulterior (1861), documentele
din arhivă denotă că floarea-soarelui
se întîlnea ca plantă decorativă în
grădinile de legume, iar peste doi ani,
aceasta se enumera printre culturile
de câmp, fiind răspândită pe larg pe
moșiile individuale ale ţăranilor [19,
22]. În anul 1868, în însemnările
Comitetului de Statistică se menţiona:
„Răsărita în Basarabia se cultivă în
cantităţi considerabile în vederea
extragerii untdelemnului. Aici, pe
terenurile cernoziomice din lăsături,
ea crește foarte bine și deseori ajunge
la patru arșini înălţime. Seminţele
se recoltează pe la jumătatea lunii
august și roada aproape întotdeauna
este îmbelșugată. În medie, de pe o
desetină se capătă până la nouă sferturi
de seminţe” [21].
Recolta de floarea-soarelui era
considerată favorabilă, dar, în mare
măsură, dependentă de condiţiile
climatice [20].
Astfel, conform documentelor care
au ajuns până la noi, în judeţul Tiraspol,
în anul 1887, floarea-soarelui a rodit
slab, de pe o desetină fiind recoltate
între 5 și 25 de puduri. Din cauza
secetei, situaţia s-a repetat și în anul
12

următor. În Bălţi roada a constituit, în
medie, doar 30-40 de puduri de pe o
desetină, în loc de 120 de puduri, cât se
obţinea de obicei. În judeţele Akerman
și Ismail media roadei a fost de numai
40 de puduri, în loc de 100, iar în unele
regiuni floarea-soarelui nu a produs
seminţe [17].
Rapoartele și statisticile informează
că în 1905, în Basarabia, culturilor
oleaginoase le reveneau 2 desetine la
fiecare 100 de desetine de pământ [15].
În 1909, au fost cultivate cu floareasoarelui 263 de desetine [16]. În 1912,
în judeţul Hotin, floarea-soarelui a
fost cultivată pe o suprafaţă de 967
de desetine, iar în 1913, în întreaga
Basarabie - pe 10 200 de desetine [24].
Cultivarea florii-soarelui a atins
apogeul în 1926, mai cu seamă în
judeţele Bălţi, Soroca, Hotin, Orhei și
Tighina [6].
În a doua jumătate a anilor 1930
dinamica
suprafeţelor
cultivate
cu floarea-soarelui în Basarabia
(Figura 1.1), la fel ca recolta, a fost în
descreștere. În 1929, în judeţul Cahul
recolta de floarea-soarelui a constituit
1 600 kg la ha. În anul agricol 19371938 roadă a fost de 800 kg, iar în
1938-1939 aceasta s-a redus la 400
kg la hectar din cauza condiţiilor
climaterice nefavorabile [2, 3].

Potrivit raportului Camerei agricole
din judeţul Bălţi din 31 ianuarie 1940,
„suprafeţele de răsărită se reduc an de
an din pricina că ea este mult atacată
de lupoaie, care, mai cu samă în anii
secetoși, pricinuiește daune colosale”
[7].
În anii celui de-al Doilea Război
Mondial, în nou-formata RSS
Moldovenească, suprafaţa cultivată cu
floarea-soarelui a variat de la 178,2 mii
ha (1940) și 138,5 mii ha (1941) la 162
(1943) și 85,4 mii ha (1944). În această
perioadă au fost colectate în medie câte
15,8 q/ha de floarea-soarelui. În 1941,
cea mai mare recoltă a fost obţinută în
judeţele Bălţi–30433 t, Soroca–14228 t
și Cahul – 5154 t [2, 10].
După război, la 24 iulie 1945,
Comisia de Planificare de Stat a RSS
Moldovenești a elaborat un document
ce prevedea evoluţia culturilor
oleaginoase în perioada 1946-1948.
Urmărindu-se extinderea suprafeţei
cultivate și creșterea producției,
s-au luat măsuri de a intensifica, la
Staţia Moldovenească științifico experimentală, lucrările de selecţie
a florii-soarelui și de a aplica soiul

Fig. 1.1. Dinamica suprafeței (ha)
cultivate cu floarea-soarelui în
Basarabia [1]

Jdanovsk 8281 pe teritoriul republicii.
Ameliorarea
florii-soarelui
a
constituit o componentă majoră a
strategiilor de dezvoltare a ramurii,
prioritare fiind îmbunătățirea calitativă
și cantitativă a productivității,
ameliorarea la rezistență față de stresul
biotic și abiotic etc.
Aceste programe au fost dezvoltate
preponderent la stația experimentală
VNIIMK, Institutul de Cercetare a
Plantelor de Cultură „Selecţia” din
Bălţi, iar în ultimii zece ani, și în
diverse companii private, precum
AMG-Agroselect Comerț SRL și
„Magroselect” din Soroca, „Novosem”
și „Euroceres” din Chișinău.
În Catalogul Soiurilor de Plante
al Republicii Moldova (CSPRM), în
ultimele decenii au fost înregistrate
peste 200 soiuri și hibrizi de floareasoarelui, creați de amelioratorii din
țară. Majoritatea acestora aparțin
grupului oleifer, iar cinci – grupului
special folosit în industria de cofetărie
(Figura 1.2).
Revenind la începuturile cercetării
florii-soarelui în Republica Moldova,
putem constata că primele investigaţii
au fost inițiate în anul 1945 la
Staţiunea Moldovenească științificoexperimentală a Plantelor de Câmp
de pe lângă Institutul Agricol „M.V.
Frunze”, având drept obiectiv studiul
productivităţii în diverse condiţii
climaterice. Cercetătorii își propuneau
să studieze culturile oleaginoase
în diferite zone ale republicii și să
elaboreze indicaţii practice privind
tehnologiile de cultivare a florii13
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soarelui. Se planifica folosirea intensivă
a îngrășămintelor minerale și aplicarea
tehnicii specifice – semănători,
cultivatoare etc. [2].
Ulterior, cercetările agrotehnice,
fitotehnice și tehnologice au constituit
factori-cheie în eficientizarea producerii
florii-soarelui și creșterea economică
a ramurii. În contextul acestor
preocupări, elaborarea tehnologiilor
de cultivare, identificarea locului floriisoarelui în asolamentul culturilor,
rotația culturilor, managementul
utilizării îngrășămintelor minerale
și organice, influența condițiilor
climatice, utilizarea apei, incidența
bolilor, combaterea buruienilor etc. au
fost și sunt în continuare una dintre
prioritățile cercetătorilor moldoveni.
Asemenea studii au fost dezvoltate
la Institutul de Cercetare a Plantelor
de Cultură „Selecţia”, la Universitatea

Fig. 1.2. Hibrizi de floarea-soarelui
înregistrați anual în CSPRM
14

Agrară de Stat, la Universitatea de Stat
din Moldova etc. [2].
Pentru a extinde suprafeţele
cultivate cu floarea-soarelui și a mări
recolta, s-au făcut recomandări ca
această cultură să fie reîntoarsă pe
același teren nu mai frecvent de șase ani
și să fie utilizate tehnologiile moderne
de creștere și cultivare [2].
Pe parcursul anilor, au fost depuse
multe eforturi pentru pregătirea
specialiștilor, pentru atragerea și
păstrarea
specialiștilor
calificați.
S-a propus deschiderea unei secţii
republicane în care să fie angajate șase
persoane responsabile de cultivarea
soiei și a altor culturi oleaginoase,
iar în fiecare secţie agricolă raională
se fie specialiști în domeniu, inclusiv
agronomi pentru culturi oleaginoase.
La Institutul Agricol „M.V. Frunze”
urma să se organizeze anual, pe
parcursul a două luni, cursuri
de perfecţionare a agronomilor
specializaţi în culturi oleaginoase [2].
Treptat, în Republica Moldova
au fost fondate instituţii de cercetare
știinţifico-practică privind locul și rolul
florii-soarelui în economia naţională și
în alimentaţia publică.
Aceste măsuri au contribuit la
majorarea producției de ulei [14] și de
floarea-soarelui [2, 4, 7, 8]. Planta este
cultivată atât în gospodăriile țărănești,
cât și în colhozurile sau mănăstirile
existente în acea perioadă [1].
Având în vedere importanţa
economică majoră a florii-soarelui, pe
parcursul ultimilor 60 de ani, strategiile
guvernamentale s-au concentrat pe

crearea și dezvoltarea infrastructurii și
a capitalului uman în cercetare.
Drept urmare, în prezent în
Republica Moldova există 13 instituţii
de cercetare, care se ocupă de întreaga
gamă a aspectelor de studii privind
floarea-soarelui – trei universităţi, șase
institute de cercetare și patru companii
private, care activează în domeniul
creșterii și producției de semințe.
Începând cu anul 1964, în
Republica Moldova au fost elaborate
mai mult de 35 de teze de doctorat.
Majoritatea se axează pe ameliorarea
plantelor, genetica și fiziologia
plantelor, fitotehnologie, agrochimie și
biochimie. Cele mai relevante rezultate
științifice au fost incluse în peste 1 000
de lucrări și 12 brevete.
Astfel, cercetările savanţilor și
practica implementării rezultatelor
obținute au demonstrat că în condiţiile
pedoclimatice ale Moldovei există toate
premisele pentru obţinerea recoltelor
mari de floarea-soarelui.
În aspect practic au fost create
gospodării colective, administrate de
specialişti în cultivarea florii-soarelui şi

creșterea productivităţii. În anii 19601990 în RSS Moldovenească se constată
o extindere permanentă a suprafeţelor
ocupate de floarea-soarelui şi o sporire
a recoltei și a producţiei totale de
seminţe (Tabelul 1.1.).
După înlocuirea soiurilor cu hibrizi
și utilizarea fenomenului de heterozis,
producţia florii-soarelui a crescut cu
mai bine de 0,5 t/ha [5, 12, 13].
La începutul anilor 1980, odată cu
crearea hibrizilor, cu un potențial genetic al productivității de 3,2-3,4 t/ha
și al conținutului de ulei de 1,5-1,8 t/
ha, precum și datorită faptului că s-a
elaborat tehnologia de cultivare și recoltare a producţiei, suprafeţele cultivate cu floarea-soarelui au crescut
până la 280 mii de hectare, iar productivitatea – până la 1,7 t/ha [23].
Dacă în anii 1976-1980, în raionul
Drochia, recolta medie era de 1,84 t/ha,
apoi în anii 1980-1984, implementând
tehnologia industrială de cultivare
a florii-soarelui, recolta medie a
constituit 2,69 t/ha, adică cu 0,85 t/ha
mai mult.

Tabelul 1.1
Dinamica suprafeţelor cultivate cu floarea-soarelui în Republica Moldova
Anul

1971

1972

1973

1975

1976

1977

1978

1979

Suprafaţa, mii ha

190,9

216,0 199,3 199,2 191,4

188,0

180,0

142,0

170,2

Recolta, t

319,0

387,0 415,0 342,7 315,8

226,2

334,0

233,9

350,3

Productivitatea q/ha

16,5

17,7

12,0

18,5

16,5

20,6

20,6

1974

17,2

16,5
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Cele mai înalte rezultate se relevă
în anii 1988–1990, când în medie de
pe fiecare hectar s-au obţinut câte 1,96
tone de seminţe-marfă, iar producţia
globală a constituit 253,6 mii tone. În
anul 1988 recolta medie de floareasoarelui în Moldova a constituit 2,23 t/
ha, iar în anul 1989 – 2,25 t/ha.
În această perioadă au fost creaţi
și implementaţi un șir de hibrizi de
floarea-soarelui care posedă rezistenţă
sporită la boli și vătămători [5].
În 2002 terenurile ocupate cu
floarea-soarelui au constituit 262
mii de hectare, iar în 2003 acestea au
depășit cifra de 350 mii ha. Suprafaţa
ocupată de floarea-soarelui, conform
datelor prezentate de Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare,
a variat între 300 mii și 380 mii de ha,
depășind cu mult cota-limită a acestei

culturi în asolamente (Figura 1.3)
[25].
Creșterea
spectaculoasă
a
suprafeţelor [5, 11] este determinată de
posibilitatea cultivatorilor de a stabili
structura culturilor în funcţie de piaţă,
de implicarea fabricilor de ulei în
cultivarea și subvenţionarea producerii
florii-soarelui, de stabilitatea mai mare
a recoltei de floarea-soarelui, datorită
toleranţei culturii la secetă etc.
Avantajele economice deosebite,
ale acestei culturi au contribuit la
dezvoltarea progresivă a ramurii de
cultivare și procesare a florii-soarelui.
Rezultatele cercetărilor în domeniu
de asemenea au fost în ascensiune,
astfel încât această plantă oleaginoasă
a căpătat în ultimii ani tot mai mult
spațiu în economia națională și
agricultura Republicii Moldova.
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Fig. 1.3. Suprafața însămânțată, producția și roada medie pe indicatori și ani în
Moldova, 1992-2017 [25]
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1.2.

Importanţa economică a floriisoarelui
The economic importance of
sunflower

Istoria introducerii şi valorificării
florii-soarelui cunoaşte o perioadă
multiseculară, dar implicarea ei masivă
în diferite ramuri ale economiei s-a
înregistrat doar pe parcursul ultimilor
două secole.
Încă în anul 1716 britanicii au
înregistrat un brevet pentru fabricarea
uleiului din semințe de floarea-soarelui,
dar abia între anii 1830-1840, după
elaborarea unui procedeu mecanic de
prelucrare la scară industrială (Figura
1.4.) și construția primei fabrici pentru
producerea uleiului, acest nou domeniu
de utilizare a florii-soarelui a câştigat
popularitate în Rusia și Europa de Est.
Astfel, specia Helianthus annuus L.,
care pe parcursul a mai bine de 200
ani era recunoscută ca una decorativă
și ornamentală, s-a înscris în rândul
culturilor industriale, transgresând
hotarele guberniilor Voronej şi Saratov,
în Caucazul de Nord şi în Europa de
Răsărit.
În a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, floarea-soarelui s-a răspândit

Fig. 1.4. Presa de ulei din seminţe de
floarea-soarelui a lui Danila S. Bokarev
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şi în alte zone limitrofe cu Rusia
ţaristă, în special în Balcani, inclusiv pe
teritoriul țării noastre.
Chiar dacă astăzi în agricultura
mondială se înregistrează extinderea
permanentă a gamei de culturi oleaginoase, floarea-soarelui ocupă locul
al patrulea ca sursă de ulei, după soia,
palmier și rapiţă. Prin conţinutul de
lipide (33-56%) în semințe și calitatea
deosebită a uleiului, floarea-soarelui a
fost și rămâne una dintre culturile oleaginoase de bază la nivel global. Uleiul
de floarea-soarelui, din punct de vedere
al valorii calorice (8,8 calorii/g ulei), al
conţinutului ridicat de vitamine (E, B8,
B5, B4, B3, B1, K, A, D etc.) și conţinutului scăzut în grăsimi saturate, al lipsei
colesterolului și gradului înalt de asimilare, este excelent pentru alimentaţie și
se situează printre cele mai bune uleiuri
vegetale.
În prezent, în Republica Moldova,
floarea-soarelui reprezintă o plantă oleaginoasă de mare importanţă economică și se consideră, pe bună dreptate,
una dintre cele mai profitabile culturi
de câmp, fiind utilizată preponderent
pentru extragerea uleiului. Uleiul este
pe larg întrebuinţat în alimentație, în
industria alimentară (în panificaţie, la
prepararea ciocolatei, prăjiturilor, mezelurilor, conservelor, margarinei, maionezelor), în medicina populară pentru
macerarea unor plante medicinale etc.

În Basarabia pregătirea uleiului din
semințe de floarea-soarelui este atestată
pentru prima dată în 1867 [15].
Ramura de procesare a început să
se dezvolte vertiginos, astfel încât în
anii 1871-1872 în judeţul Orhei erau
17 fabrici de ulei, în judeţul Bender
– 3 fabrici, în judeţul Soroca – 33, în
judeţul Akerman – 31 [17, 24]. Pe
parcurs, numărul oloiniţelor în judeţele
basarabene a variat, fiind estimate
la preţul de 52 000 de ruble [1, 2], iar
capacitatea economică a sporit până la
100 de ruble pe an [3]. În anul 1907, în
judeţul Tiraspol erau 38 de oloiniţe, la
care activau 55 de persoane, iar în 1912,
în Basarabia funcţionau 235 de oloiniţe,
cu o producţie estimată la 3 300 de
ruble [7, 22].
Dintr-o desetină de seminţe se
obţineau 45 de puduri de ulei, iar
pălăriile erau folosite în calitate de
combustibil [18]. Conform datelor
din arhivă, în luna iunie–iulie a anului
1940, Guvernământul Basarabiei a
exportat turte de floarea-soarelui în
Elveţia în schimbul a 150 de tractoare,
iar populaţia rurală colecta nu doar
seminţele din care producea ulei, dar a
găsit aplicare tulpinilor și calatidiilor de
floarea-soarelui, în special, pentru foc
în perioada de vară sau pentru garduri
și îngrădiri pentru păsări [4].
Apariţia oloiniţelor în târgurile din
Basarabia vin să confirme extinderea
„explozivă” a suprafeţelor de floareasoarelui. Această creștere a impus
crearea unor întreprinderi industriale
centralizate, cum ar fi „Moldjirmaslo”,
care în 1941 avea 15 unităţi [1], iar la
15 iunie 1944 – 18 unităţi de producere
a uleiului (Bălţi – 4, Otaci – 2, Bircevo

– 2, Rezina – 2, Soroca – 1, Vertujeni –
1, Chișinău – 3, Orhei – 1, Bender – 1,
Calarași – 1) [2 - 4, 19, 23].
În prezent, în țara noastră activează
peste 76 de producători și 19 exportatori
de semințe de floarea-soarelui.
Totodată, trebuie de menționat că cel
mai mare procesor de ulei este S.A.
Floarea-Soarelui din Balți care deține
în jur de 70% din volumul de ulei
prelucrat și 591 de procesori mici [13].
Productivitatea de semințe variază
de la 1,3 la 1,9 tone la hectar, fiind
recoltate în jur de 400 mii tone de
semințe [9].
Popularitatea
florii-soarelui
a
fost și este în plină crestere și din
considerentele volumului de biomasă
acumulată în procesul de creștere și
dezvoltare precum și a produselor
secundare rezultate după extragerea
uleiului.
Astăzi, produsele secundare se
utilizează preponderent în calitate
de hrană pentru animale. Cojile se
folosesc ca ingredient de celuloză în
raţiile rumegătoarelor, iar șroturile
- în scop furajer [3, 4] fiind o sursă
valoroasă de proteină [9-11, 21, 25].
Tot pentru hrana animalelor uneori se
folosește și masa vegetativă a plantelor,
floarea- soarelui fiind cultivată pentru
siloz în amestec cu alte culturi furajere.
Calatidiile, întregi sau sub formă de
făină, servesc ca furaj pentru păsări,
ovine, bovine și porcine.
De rând cu aceste aspecte tradiționale
de utilizare a florii-soarelui, în ultimul
timp, seminţele decojite care, pe lângă
„grăsimi sănătoase” și proteine, conţin
vitamine E, B1, B5, potasiu, seleniu,
magneziu, calciu, fier, zinc, acizi grași,
19
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omega 3, hidraţi de carbon, fosfatide,
esteri, ceruri, substanţe colorante și alţi
compuși chimici, se bucură de o largă
utilizare în alimentație, în produsele de
patiserie și panificație.
Pe parcursul mai multor ani s-au
efectuat cercetări privind utilizarea
proteinelor din semințele de floareasoarelui, cu conţinut ridicat de proteină
ușor asimilabilă (90%), care poate
fi folosită cu succes în alimentaţia
copiilor și în industria alimentară.
Au fost întreprinse încercări pentru a
elabora tehnologii de obţinere a făinii
din concentratele (70% proteină) și din
izolatelor proteice (85-90% proteină),
obținute la prelucrarea miezului de
floarea-soarelui [9-11, 12, 14, 16, 21,
25].
Floarea-soarelui reprezintă, pentru
ţara noastră, o valoroasă plantă
meliferă, a cărei înflorire se încadrează
în conveierul melifer salcâm-teifloarea-soarelui.
Astfel, de pe un hectar, în perioada
înfloririi, se pot obţine, în funcţie de
hibrid și de condiţiile climaterice, 20150 kg de miere de calitate superioară,
având culoare galbenă și aromă inedită,
dar moderată, care conţine lecitina în
stare pură [13].
Deși floarea-soarelui este profitabilă
din punct de vedere economic, aria
utilizării acesteia încă poate fi extinsă
prin exploatarea unor produse specifice,
fapt demonstrat de practica mondială.
Prin fabricarea biocombustibilului
din ulei și a brichetelor din organele
vegetative și coji, care reprezintă o
importantă sursă de biomasă aproape
egală cu producţia de seminţe, floarea-
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soarelui este bine cunoscută ca sursă
de energie alternativă, fiind exploatată
intens în acest sens.
În multe țări din lume din ulei se
fabrică biocombustibil, iar din organele
vegetale și coji - brichete [5, 6]. Resturile
vegetale se utilizează pentru obţinerea
carbonatului de calciu, îngrășămintelor
de fosfopotasiu (33-40% K2O), prafului
de pușcă și pentru producerea de textile
și hârtie.
Mai mult ca atât, cojile ar mai
putea fi folosite ca materie primă la
fabricarea brichetelor ecologice pentru
construcție și a plăcilor antifonice, a
drojdiei furajere și a alcoolului etilic, a
materialelor plastice și fibrelor sintetice.
Datorită capacității mari de
absorbție a sistemului radicular,
floarea-soarelui contribuie la curăţarea
solului contaminat radioactiv.
Cultura are și o largă aplicare în scop
terapeutic și în fortificarea sănătăţii.
Rădăcina se utilizează în tratarea
înţepăturilor veninoase, uleiul – ca
balsam pentru păr, frunzele – pentru
tratarea bronșitei și reumatismului.
Din florile ligulate se obţine o tinctură,
utilizată în afecţiuni pulmonare etc.
Valoarea
florii-soarelui
este
determinată de utilizarea potenţialului
de creștere și formare a diferitor
produse deosebit de importante, care
au fost preluate și dezvoltate de diverse
ramuri ale industriei.
Luând în considerare capacităţile
productive și potenţialul sporit al
acestei culturi, interesul faţă de floareasoarelui continuă să fie o perspectivă
considerabilă
pentru
relansarea
economică a Republicii Moldova [8].
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2. BASIC STUDIES OF SUNFLOWER

Creșterea şi dezvoltarea plantelor se realizează în condiții fluctuabile de
mediu, fiind influențate de factorii de stres biotic şi abiotic. Aceste procese sunt
determinate de multiple interacțiuni dinamice - lineare şi nonlineare - între
elementele care formează matricea structurală şi baza funcțională a organismelor
(ADN, ARN, proteine, metaboliți, organite, celule, țesuturi, organe etc.).
Din aceste considerente o prioritate strategică a științelor biologice moderne
reprezintă investigațiile sistemice, care ar permite identificarea conexiunii
dintre factorii ereditari nucleari şi extranucleari, elucidarea expresiei genelor la
diverse niveluri de organizare a materiei vii, precum şi relevarea unor noi aspecte
moleculare ale fenomenelor biologice generale.
Această strategie integrativă, precum şi asocierea investigațiilor fundamentale
cu cele aplicative, a stat la baza cercetărilor realizate în Republica Moldova asupra
florii-soarelui.
Valorificând o abordare multidisciplinară şi diversificând de la an la an metodele
de cercetare au fost efectuate studii în domeniul geneticii, fiziologiei și biochimiei
plantelor în scopul elucidării mecanismelor polivalente de inducere şi expresie
fenotipică a genelor sub influența factorilor endo- şi exogeni.
Pentru înțelegerea succesiunii de fenomene, care se produc pe parcursul
expresiei diferențiate şi realizării fenotipice a genelor, metodologia de cercetare
în cadrul fiecărui sistem s-a axat pe:
• caracterizarea polimorfismului genetic al sistemelor model (SDS-PAGE,
RAPD, SSR, AFLP etc.);
• identificarea genelor, care formează aceste sisteme model (analize
hibridologice, bioinformatice şi moleculare, PCR cu primeri specifici,
secvenţiere);
• elucidarea tipului de moștenire (scheme dialele, top-cross-uri şi back-crossuri);
• expresia genelor nucleare şi mitocondriale prin analiza acestora la nivel de
transcripţi (RT-PCR, qPCR, Northen Blot, Southern Blot, BLAST );
• analiza proteinelor (electroforeză, cromatografie, Western Blot, tehnologii
chip);
• relevarea mecanismelor de interacţiune a căilor metabolice şi identificarea
reţelelor de gene implicate în exteriorizarea factorilor ereditari (analiza in
silico a genelor, instrumente bioinformatice);
• elucidarea mecanismelor fiziologo-biochimice de realizare fenotipică a
factorilor ereditari (cromatografie, spectrofotometrie, tehnologii chip);
• analiza fenotipică a caracterelor determinate de gene concrete (fenologie,
fenotipare, morfologie) la nivel organismic.

The growth and development of plants is carried out under fluctuating
environmental conditions, being influenced by biotic and abiotic factors. These
processes are determined by multiple dynamic interactions - linear and nonlinear
- between the elements that form the structural matrix and the functional basis
of the organisms (DNA, RNA, proteins, metabolites, organisms, cells, tissues,
organs, etc.).
For these reasons, the systemic investigation of the sunflower crop was a
strategic priority of biological science in the Republic of Moldova.
This would allow identification of the connection between the nuclear and
extranuclear heredity factors, the identification of genes expression at various
organization levels, which may enable the uncovering of new molecular aspects
of general biological phenomena.
This integrative strategy, as well as basic and applied investigations, underpinned
all the fundamental research around sunflower, carried out in the Republic of
Moldova.
By capitalizing on a multidisciplinary approach and diversifying the research
methods, a variety of scientific study related to genetics, physiology and
biochemistry of plants have been carried out.
To understand the succession of phenomena that occurs during differentiated
expression of genes, the research methodology in each system where focused on:
• genetic polymorphism characterization (SDS-PAGE, RAPD, SSR, ISSR,
AFLP etc.);
• gene identification (hybridologic, bioinformatic and molecular analyzes,
sequencing);
• inheritance of genes (diallele analyzis, top crosses and back crosses);
• nuclear and mitochondrial gene expression (RT-PCR, qPCR, Northern Blot,
Southern Blot, BLAST);
• analysis of proteins (electrophoresis, chromatography, Western Blot, chip
technologies);
• metabolic pathway interaction mechanisms and networks identification
(gene analysis in silico, bioinformatics tools, chromatographic methods,
spectrophotometry);
• phenotypic analysis of characters, determined by specific genes (morphology,
phenology, phenotyping).
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în genetica florii-soarelui
2.1. Realizări
Achievements in sunflower genetics
Conceptul de bază al studiilor
genetice, precum și a celor fundamentale
în general, vizează analiza diferitor
sisteme model în cadrul cărora genele
determină caractere biologice şi
economice valoroase.
Cele mai numeroase studii de
genetică în Republica Moldova au fost
realizate cu utilizarea sistemului model
androsterilitate citoplasmatică (ASC)
- restaurare de fertilitate (Rf), acestea
fiind impulsionate de implementarea
fenomenului de heterozis la floareasoarelui la nivel global.
Astăzi este deja cunoscut că ASC
este determinată de gena mitocondrială
orfH522, care în prezenţa factorilor
nucleari în stare recesivă (rf) blochează
procesul de microsporogeneză [12] ceea
ce în final se reflectă prin dezvoltarea
florilor fără polen. Genele nucleare,
restauratoare de fertilitate Rf în stare
dominantă, homo- sau heterozigotă,
asigură restaurarea fertilităţii în generaţia
F1.
Astfel, în cadrul cercetărilor efectuate
la Institutul de Cercetări pentru Culturile
de Câmp „Selecția” în colaborare
cu IUF N.I.Vavilov (VIR), inițiate la
sfârșitul anilor 70, au fost identificate şi
caracterizate fenotipic şi genetic două
tipuri de androsterilitate citoplasmatică:
ASCp sau PET1, descoperită de către P.
Leclerq (1966) în Franța și ASCl derivată
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de la H. annuus ssp. lenticularis, descrisă
de A. Anașcenco în URSS [15].
În cadrul acestor cercetări a fost
elaborată și brevetată о metodă genetică
de tipizare a surselor de androsterilitate
citoplasmatică la plante în baza analizei
hibridologice clasice [8].
Un alt ciclu de cercetări s-a axat
pe analiza mecanismului genetic de
restaurare a fertilității și de moștenire
a genelor Rf. Rezultatele mai multor
generații F1, F2 și BC1 au demonstrat că
efectul fenotipic de restaurare a fertilităţii
polenului la hibrizii F1, creați în baza ASC
presupune acţiunea a 2-3 gene nealele Rf
cu localizare nucleară (Tabelul 2.1.), care
interacţionează complementar sau după
tipul polimeriei cumulative [10, 13, 20].
Tot în cadrul acestor cercetări a fost
identificată o genă nouă, Rf1 cu expresie
specifică la liniile cu androsterilitate de
tipul ASCl [3, 21].
Cercetări mai recente au fost axate pe
identificarea moleculară a mecanismelor
de interacțiune a genelor mitocondriale
și nucleare [2].
Un aspect aparte al studiilor s-a
axat pe analiza influenței factorilor de
mediu asupra sistemului ASC-Rf și
identificarea nivelului de variabilitate
în manifestarea fenotipică a genelor
analizate. S-a demonstrat că stabilitatea
androsterilității depinde de tipul de ASC
[8, 11], cantitatea de polen la restaurarea

Tabelul 2.1
Mecanismul de restaurare a androfertilităţii la floarea-soarelui [14, 15]

fertilității și de genotipul liniilor paterne
[6], iar temperatura și umiditatea
relativă a aerului pot modifica nivelul de
androsterilitate/androfertilitate [9, 17].
Cercetătorii Institutului de Genetică
și Fiziologia Plantelor al AȘM au studiat
stabilitatea hibrizilor interspecifici
de floarea-soarelui, obținuți la IUF
N.I.Vavilov, care ar putea fi utilizați pe
larg în extinderea variabilității genetice
a germoplasmei [17].
În cadrul Centrului de Genetică
Funcțională (CGF) al Universității de
Stat "Dimitrie Cantemir" (USDC), prin
analize PCR cu primeri specifici a fost
identificată gena mitocondrială orf
H522, care determină androsterilitatea
citoplasmatică la floarea-soarelui,
metoda
fiind
propusă
pentru
determinarea gradului de sterilitate
și purităţii genetice a liniilor materne
[2, 4, 6]. Tot prin aceleași tipuri de

amplificări a fost identificată gena Rf1
care prin digestie cu endonucleaza HinfI,
permite separarea diferențiată în gel
a genotipurilor homo- şi heterozigote
şi respectiv - selectarea genotipurilor
heterozigote [3].
O serie de lucrări au fost consacrate
analizei tipului de moștenire a două
sau mai multe caractere. S-a analizat
moștenirea unor mutații clorofiliene
concomitent cu rezistența la lupoaie
[7] și s-a constatat moștenirea
independentă a genelor restauratoare
de fertilitate şi genelor care conferă
culoarea antocianică a frunzelor [18].
Rezultatele obținute au servit la cartarea
acestor gene în grupele de linkage.
Pentru a descrie legităţile dezvoltării
organelor generative, în special în
procesul de microsporogeneză la
formele sterile şi fertile de floareasoarelui, în anii 60 ai secolului trecut,
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în Republica Moldova sub conducerea
prof. S. I. Colesnicov au fost iniţiate
primele cercetări citoembriologice,
asociate cu metode histochimice şi
histologice [22, 23].
Investigaţiile efectuate au relevat
particularităţile anatomice specifice
de dezvoltare a ţesuturilor, fiind
caracterizată forma, dimesiunea şi
culoarea androceului începând cu cele
mai timpurii faze de dezvoltare [15, 16].
Prin extinderea genotipurilor și
metodelor de studiu s-a demonstrat
că deși androsterilitatea ereditară și
modificațională indusă cu AG3 fenotipic
se manifesta identic, la nivel citogenetic
și molecular se constată particularități
specifice ale activității transcripționale
(Figura 2.1.), care se remarcă
preponderent la faza de tetrade [4].
Un aspect important al cercetărilor
efectuate în Republica Moldova ține de
analiza efectelor unor tipuri de mutaţii

plastomice [1, 3] asupra caracterelor
cantitative valoroase de productivitate,
calitate şi rezistenţă, realizate sub
conducerea academicianului A. Jacota
[1, 19].
Prezintă interes și cercetările privind
genetica rezistenței florii-soarelui la
acțiunea factorilor de stres biotici [5] și
abiotici.
Studiile realizate în Institutul de
Genetică al AȘM au pus în evidență
existenţa diferitor programe genetice de
rezistenţă față de factorii stresogeni în
funcție de faza ontogenetică.
În rezultatul investigațiilor a fost
formulat conceptul organizării şi
funcţionării sistemului genetic integrat
de rezistenţă, ca un sistem policonstitutiv,
care constă din subsistemul constituent,
stres-inducibil tranzitoriu (de scurtă
durată), inducibil-adaptiv (de lungă
durată) şi reparatoriu [1].

Fig. 2.1. Nivelul de expresie al genelor la plantele cu ASC [2]
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caracterelor fiziologice
2.2. Studiul
Physiological traits
Studiul
fiziologiei
eredităţii
reprezintă unul dintre cele mai
importante domenii de investigare
în biologie. Un model excelent în
relevarea aspectelor fiziologice şi
genetice ale fenomenelor ce conduc
spre exteriorizarea genelor nucleare
şi mitocondriale îl reprezintă sistemul
funcțional
de
androsterilitate
citoplasmatică – restaurare a fertilităţii
(ASC-Rf) care, fiind determinat de
factori ereditari, manifestă mecanisme
hormonale temporale-spaţiale de
autoreglare (Figura 2.2) .
Un rol importat în dirijarea
respectivelor interacţiuni şi în reglarea
activităţii funcţionale a aparatului
genetic, atât nuclear, cât şi extranuclear,
le revine fitohormonilor, care determină
masculinizarea florilor la plantele
superioare [9, 11]. Tratarea exogenă cu
gibereline induce androfertilitatea la

formele sterile şi sterilitatea masculină
la formele normale [9, 14].
Astfel,
giberelinele
reprezintă
efectorul citoplasmatic care reglează
relaţiile de inducţie-represie în sistemul
genetic ASC-Rf, afectând derularea
normală a programului genetic [6].
Deşi s-au realizat progrese mari în
cercetarea determinismului ereditar
al sistemului ASC-Rf, rămâne puţin
studiată
problema
interacţiunii
sistemului genetic cu cel fitohormonal
privind autoreglarea androfertilităţi/
androsterilităţii în procesul de
microsporogeneză [14]. Problema
dată a constituit baza cercetărilor
efectuate la catedra Biologie Vegetală
a Universității de Stat din Moldova pe
parcursul a mai bine de 15 ani.
Investigaţiile efectuate au pus în
evidenţă modificarea ontogenetică a
unor fitohormoni, inclusiv a auxinelor

Fig. 2.2. Strategia de analiză integrativă la fiecare nivel de organizare
30

(acidul indolil acetic - AIA) și
giberelinelor (AG3) la genotipurile
homo- şi heterozigote după gena
Rf, liniile A cu ASC şi liniile B,
menţinătoare de fertilitate, precum și
la liniile cu androsterilitate indusă de
AG3 (ASI) [1, 5, 10].
Pentru prima dată a fost explicat
mecanismul fiziologic de inducere
a androsterilităţii și s-a constatat că
raportul AIA/GA3 are o contribuţie
directă în reglarea androsterilităţii/
androfertilității, faza decisivă fiind
etapa de îmbobocire şi creştere activă
(Figura 2.3; Figura 2.4).
Cercetările ulterioare, cu utilizarea
liniilor izogene şi a fenocopiilor, au pus
în evidenţă similaritatea structurală şi
funcţională a ASC şi ASI [3].
Astfel, s-a constatat că aplicarea
exogenă a AG3 induce expresia
transcripților similari celor identificați
la expresia genei orfH522 la plantele
ASC, iar secvenţierea şi compararea
succesiunii nucleotidelor, pune în
evidență o omologie de 99-100% cu
gena mitocondrială a androsterilităţii.
În cadrul cercetărilor a fost
relevată sinteza de novo a proteinei

16 kDa, corelată cu ASC la floareasoarelui, la plantele cu androsterilitate
citoplasmatică
și
la
aplicarea
și
giberelinelor,
efectuându-se
localizarea acesteia la nivel celular
(Figura 2.5.). A fost stabilit un conţinut
de 10 -15 ori mai mare pentru
proteinele citoplasmatice comparativ
cu cele mitocondriale [4] la liniile
cu androsterilitate citoplasmatică
comparativ cu cele androfertile atât
în apexul foliar la faza de 2-4 frunze,
cât şi în frunze şi în calatidii la faza de
butonizare.
Rezultatele efectuate au pus în
evidență distribuirea spaţială şi
temporală a fitohormonilor analizați
[1] și s-a relevat corelarea conţinutului
de AIA în diferite organe cu succesiunea
centrelor dominante, determinată de
programul morfo-genetic de creştere
şi dezvoltare şi caracterul oscilator al
gradienţilor fiziologici [1].
Astfel, s-a stabilit că conținutul
auxinelor, acizilor nucleici, activitatea
peroxidazei [1] și ATP-azei crește de
la nivelul sistemului radicular spre
frunze, calatidii și flori, rezultate care
denotă prezența unui gradient spațial,

Fig. 2.3 Raportul AIA/GA3 la diferite
genotipuri de floarea-soarelui [4]

Fig. 2.4. Amplificarea RT-PCR cu
utilizarea primerilor pentru secvența
orfH522 [7]
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A
B
Fig. 2.5. Sinteza de novo a polipeptidei 16 kDA la aplicarea exogenă a giberelinelor
în frunze (A) și calatidii (B) [3]

în timp ce modificarea conținutului de
fitohormoni, acizi nucleici, a rH-ului și
enzimelor redox în florile tubulare pe
parcursul microsporogenezei relevă
existența unui gradient temporal al
indicilor fiziologici [5, 8, 10, 13, 17, 18].
De rând cu studiile ce țin de
elucidarea aspectelor spaţiale şi
temporale de inducere a activităţii
funcţionale a genelor în diverse
organe ale plantei la diverse faze
ontogenetice și diferite faze ale meiozei
[1], a fost realizată analiza calitativă
şi cantitativă a proteinelor vegetale
(sumare şi fracţionare), extrase din
rădăcini, frunze şi apex la diverse faze
de creştere şi dezvoltare, care a permis
evidenţierea polimorfismului genetic
la genotipurile homo- şi heterozigote
de floarea-soarelui. Aceste rezultate
indică faptul că în ontogeneză
diversitatea polipeptidelor creşte, ceea
ce este nemijlocit legat de derularea
microsporogenezei,
intensificarea
proceselor metabolice şi necesitatea
acumulării componenţilor proteici.
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Un aspect aparte l-au constituit
cercetările ce vizează acumularea
pigmenților clorofilieni ca element
de bază al aparatului fotosintetic [11,
19], al conținutului de acizi nucleici în
diferite genotipuri de floarea-soarelui
[5, 10] în corelare cu productivitatea
[1], heterozisul [1] și nutriția minerală
[11], precum și modificarea acestora la
aplicarea exogenă a giberelinelor [14].
În cadrul USM, utilizând cultura
in vitro, au fost realizate cercetări
ce țin de reacția de răspuns a floriisoarelui la stresul abiotic [7, 15], iar
colaboratorii USDC, implementând
metoda RT-PCR - la stresul biotic
[7, 15, 16], analizând concomitent și
activitatea diferitor grupe de enzime,
implicate în mecanismele defensive
[7, 15, 16]. În scopul elucidării unor
mecanisme de creștere și dezvoltare ale
florii-soarelui la Institutul de Cercetări
pentru Culturile de Câmp „Selecția”
s-au investigat diferiți stimulatori de
creștere [20].
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biochimice
2.3. Cercetări
Biochemical researches
Floarea-soarelui este cunoscută
pentru uleiul comestibil utilizat pe larg în
alimentație. Sporirea calității și cantității
acestui produs prețios a fost permanent
în vizorul cercetătorilor din Republica
Moldova [18, 23]. S-a demonstrat că
conținutul de ulei este determinat de
procentul de miez, iar calitatea acestuia
depinde de influența factorii biotici
și abiotici în perioada de maturare a
semințelor [6].
Cu toate acestea, majoritatea studiilor
în domeniu au avut ca obiect de cercetare proteinele de rezervă din semințe, care
au fost incluse în programul cercetărilor
fundamentale ale Laboratorului de chimie a proteinelor, fondat în anul 1956 la
iniţiativa profesorului V. G. Klimenko la
Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova [20, 21].
Cercetările efectuate în cadrul acestui
laborator au contribuit la descrierea detaliată a compoziţiei fracţionare a complexului de proteine din seminţele de
floarea-soarelui. S-a stabilit că 72% din
azotul proteic sumar al seminţelor degresate este reprezentat de globuline [21].
Utilizându-se diferite metode de
analiză s-a realizat o descriere exhaustivă
a componenţei proteinelor din fracţiile
apo- şi salinosolubile [1, 21].
Prin studii cromatografice, componentele proteice ale fiecărei fracţii au fost
caracterizate după conţinutul de impu34

rităţi neproteice asociate. S-a constatat
că în extractul salinosolubil cantitativ
predomină globulinele, reprezentate de
două componente de bază şi mai multe
proteine minore [14, 21].
Pentru prima dată s-a demonstrat
componenţa structurală a fracţiilor
proteice, fiind constatate 7 componente
în extractul proteic salin și 14 – în cel
apos. Proteinele ambelor fracţii au fost
supuse suplimentar crioprecipitării şi
s-a demonstrat că proteinele precipitate
sunt mai uniforme şi conţin o cantitate
minimă de impurităţi.
Din sedimentul fracţiei de globulină,
după o purificare cromatografică
suplimentară, a fost izolat un preparat
omogen al proteinei de rezervă la
floarea-soarelui – heliantinina [4, 21].
Omogenitatea globulinei selectate şi
proprietăţile ei fizico-chimice au fost
studiate prin tehnici cromatografice şi
prin ultracentrifugare, fiind determinat
coeficientul de sedimentare - 11, 33 [13].
În același timp, a fost determinată
compoziţia aminoacidică a proteinelor
totale, a globulinelor, albuminelor și
globulinei 11S purificate [13].
O echipă de cercetători condusă de
dr. M. V. Alexeeva a investigat localizarea
intracelulară a proteinelor din seminţele
de floarea-soarelui, constatând o
structură complexă a boabelor aleurone
ale florii-soarelui, care în zona amorfă

are incluziuni sub formă de cristale de
diferite dimensiuni [14].
S-a dovedit că în compoziţia boabelor
aleurone se găseşte proteina heterogenă,
reprezentată de un număr dominant
de globuline 11S, care include un şir de
componente minore cu diverse mase
moleculare.
De asemenea, a fost stabilită şi
prezenţa acidului clorogenic responsabil
de determinarea culorii întunecate a
proteinelor din seminţe [7].
Prin extracţia în gradient şi gelfiltrare s-a demonstrat că componentul
proteic de bază, globulina 11S, este
localizată în cristaloide, iar proteinele
zonei amorfe ale boabelor aleurone
sunt reprezentate de proteine minore cu
greutate moleculară mica [8].
Acelaşi grup de cercetători a
stabilit, că cotiledoanele boabelor
aleurone diferă prin cristaloide şi un
polimorfism mai mare comparativ cu
axa embrionului [14].

Datorită cercetărilor ce țin de
germinarea seminţelor de floareasoarelui, a fost descoperită şi parţial
purificată proteaza cisteinică acidă de
23 kDa, care hidrolizează proteinele
11S, având o activitate optimă la рН
5.7 și o specificitate de substrat largă
[9, 17].
Au fost obținute și o serie de rezultate,
privind efectul proteolizei limitate
asupra proprietăţilor fizico-chimice şi
funcţionale ale proteinelor de rezervă
11S [13, 15].
Tot în cadrul laboratorului a
fost elaborată metoda de obţinere și
purificare [2, 15] a proteinei alimentare,
izolată din făina de seminţe și șrotul de
floarea-soarelui [1, 11], care conţine
o cantitate suficientă de aminoacizi
esenţiali [10]. În scopul sporirii valorii
nutritive şi proprietăţilor funcţionale
ale izolatelor s-a examinat interacţiunea
proteinei cu acidul clorogenic şi fitaţii
[1, 12, 16] etc.
A absolvit Facultatea de Chimie a
Universității de stat din Moldova.
Pe tot parcursul carierei profesionale
a activat în Laboratorul de chimie a proteinelor, realizând vaste
cercetări fundamentale și aplicative
în domeniul biochimiei proteinelor.
Fiind un profesor extraordinar și om
de știință desăvârșit, a înregistrat
rezultate remarcabile recunoscute
pe plan național și internațional. A
avut un impact semnificativ asupra
dezvoltării biochimiei plantelor în
Republica Moldova.

IOSIF VAINTRAUB (1929–2005)
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Un aspect important al cercetărilor
a constituit utilizarea proteinelor
de rezervă în calitate de marcheri
proteici în cercetări aplicative cum
ar fi paşaportizarea liniilor, soiurilor,
hibrizilor şi altor genotipuri din colecţia
de floarea-soarelui din Republica
Moldova [3, 5].
Astfel, analiza proteinelor din
semințele diferitor genotipuri de floareasoarelui realizată în cadrul catedrei Biologie Vegetală a USM, a scos în evidenţă
variabilitatea calitativă și cantitativă a
acestora, genotipurile hibride manifestând un nivel mai mare comparativ cu
formele parentale. S-au obţinut spectrele
electroforetice ale proteinelor sumare,
albuminelor şi globulinelor la diverse
genotipuri homo- şi heterozigote, fiind
constatată heterogenitatea înaltă care
reflectă structura genotipică a liniilor şi
hibrizilor incluşi în cercetare [19].
S-au relevat polipeptide specifice
albuminelor (54.0 kDa) şi globulinelor
(29.0 kDa), care pot fi utilizate în
paşaportizarea genotipurilor de floareasoarelui [5].

Cercetătorii
aceleiași
catedre
au perfectat metoda de extragere a
heliantininei dintr-o singură sămânță
[4] și au analizat peste 600 spectre
electroforetice pentru a aprecia gradul de
hibridare și polimorfismul genotipurilor
[5, 19].
Rezultatele au pus în evidenţă 28
benzi polipeptidice diferite, cu Mr 13,9
– 84,3 kDa, care constituie trei grupuri
distincte, specifice pentru heliantinină,
inclusiv componenta nedisociabilă şi
polipeptide minore – A; componentele
lanţului α (4 polipeptide, 30-37 kDa) şi
polipeptide minore – B; componentele
lanţului β (3-5 polipeptide, 21-24 kDa)
şi polipeptide minore – C (Figura. 2.6).
Cele mai relevante deosebiri s-au
remarcat la nivelul componentei
stabile, care a prezentat două tipuri de
polipeptide – cu Mr 58 şi cu Mr 61 kDa.
Polimorfismul heliantininei ca
procedeu de certificare a semințelor
hibride de floarea-soarelui a fost
utilizat și de cercetătorii din Institutul
de Cercetări pentru Culturile de Câmp
„Selecţia” [21].

Fig. 2.6. Analiza electroforetică a extractelor de heliantinină [4]
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de bioinformatică
2.4. Studii
Bioinformatic studies
Bioinformatica, ca o nouă ramură
interdisciplinară a științelor, a devenit
esenţială în cercetările genomice,
proteomice şi metabolomice şi are o
influenţă majoră asupra multor domenii
ale biomedicinii şi biotehnologiilor
agricole. Bazele de date ale genomului
plantelor şi cele referitoare la expresia
genelor au un rol important în elaborarea
unor soiuri de culturi agricole cu
productivitate mai mare şi rezistenţă
sporită la boli.
Utilizarea tehnicilor de bioinformatică
în cercetările biologice din Republica
Moldova a fost iniţiată la Catedra
Biologie Vegetală a Universităţii de Stat
din Moldova (2006) şi continuă astăzi
în Centrul de Genetică Funcțională al
Universităţii de Stat "Dimitrie Cantemir".
În scopul diseminării cunoştinţelor
privitor la tehnologiile informaţionale
în cercetarea biologică, a fost elaborat
un Ghid practic pentru analiza genelor
şi proteinelor [2] care reprezintă un
suport metodic de curs la modulul
Bioinformatică. Iar pentru facilitarea
căutării şi analizei informaţiilor de
interes, conform unei ontologii de
cuvinte-cheie prestabilite a fost creat
Instrumentul – UDaCoT (UnASM Data
Collecting Tool) (http://udacot.unasm.
asm.md/) [9], care permite sistematizarea
automată a unui vast volum de informaţii
pentru elaborarea reviului de literatură, în
condiţiile în care generarea cunoştinţelor
38

sub formă de date, informaţii, articole etc.
are o creştere exponenţială.
Instrumentul a fost aplicat în studiul
florii-soarelui utilizând baza informaţiilor
stocată în portalul NCBI (National
Center for Biotechnology Information)
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov), inclusiv
în PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov.
pubmed) şi BioMedCentral (http://www.
biomedcentral.com).
Conform rezultatelor obținute s-a
stabilit că periodicitatea optimă în
realizarea reviului sistematic pentru
floarea-soarelui este de 1,5-2,0 ani, iar
identificarea informaţiilor necesare poate
fi facilitată prin elaborarea ontologiilor de
cuvinte-cheie [12].
A fost stabilit că un aspect important în
valorificarea tehnicilor de bioinformatică
îl constituie analiza explorativă a
datelor (meta-analysis), selectarea celor
mai potrivite instrumente statistice şi
stabilirea metodelor pentru testarea
ipotezelor referitoare la diverse fenomene
biologice [8, 11].
În acest context a fost elaborată
o strategie de extragere şi analiză
a informaţiilor care a fost utilizată
în identificarea și studierea genelor
candidate cu expresia indusă de semnalul
giberelinic [5, 10], a genelor ipotetic
influenţate de expresia genelor sistemului
ABC [1] etc.
Totodată, au fost selectate o serie
de metode bioinformatice, de exemplu

aplicațiile BLAST (http://blast.ncbi.nlm.
nih.gov/Blast.cgi) şi ClustalW (http://
www.clustal.org/), utilizate pentru identificarea şi analiza comparativă a secvenţelor de acizi nucleici şi polipeptide
în identificarea mecanismelor geneticomoleculare şi fiziologice ale rezistenţei.
Prin explorarea tehnicilor de bioinformatică, a fost posibilă selectarea unui
set de proteine implicate în transducerea
semnalelor induse de gibereline şi expresia genelor mitocondriale sub influenţa
AG, rezultate care deschid noi perspective în elucidarea fenomenului de androsterilitate la plante [13].
De asemenea, analiza explorativă a
informaţiei privind produşii de expresie
a genelor implicate în manifestarea
fenomenului de androsterilitate şi
restaurare a fertilităţii la diferite specii
de plante a permis identificarea a 24 de

proteine asociate cu ASC la 13 specii de
plante şi 14 proteine asociate cu genele Rf
la 7 specii de plante [6].
Utilizarea programelor Protein
Workbench 5.0.1 şi Swiss Pdb Viewer ver.
4.0.1 (swissmodel.expasy.org) au permis
relevarea faptului că proteinele asociate
cu genele Rf posedă domene strict noncitoplasmatice, în timp ce proteinele asociate cu ASC – domene noncitoplasmatice,
transmebranare şi citoplasmatice (Figura
2.7, B). Astfel, s-a demonstrat că primii
23 aminoacizi ai proteinei ORFH522 de
la floarea-soarelui au o localizare intramitocondrială, având un domen noncitoplasmatic, următorii 17 aminoacizi
sunt localizaţi între membrane cu un
domen transmembranar, iar majoritatea
acestora (132 de aminoacizi) sunt localizaţi în citoplasmă şi au un domen citoplasmatic [6].

Fig. 2.7. Modelul ipotetic (A) de amplasare spaţială [14] și rezultatele experimentale
(B) privind distribuția cantitativă a proteinei ORFH522 [7]
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Aceste date bioinformatice au fost
confirmate experimental, în analiza
cantitativă a proteinelor citoplasmatice
și mitocondriale la plantele cu
androsterilitate (Figura 2.8, A).
Analiza meta-datelor, obţinute pentru numeroase specii de plante, demonstrează că produsele de expresie a genelor
ce determină ASC conduc spre apoptoza celulară, iar produsele de expresie a
genelor Rf sunt asociate cu motive specifice de recunoaştere și destabilizare a
transcripților mitocondriali, anihilând
astfel calea metabolică pe care o declanşează genele mitocondriale [8, 14].
Pentru înţelegerea succesiunii de
evenimente care se produc pe parcursul
expresiei diferenţiate şi realizării
fenotipice a genelor, au fost create și
caracterizate diverse reţele reglatoare
de gene (RRG), axate pe studierea
relaţiilor dintre ADN, ARN, proteine şi
metaboliţi, care a avut ca scop integrarea
informaţiilor pentru descrierea modului
de interacţiune dintre acestea şi elaborarea
reţelelor reglatoare a activităţii lor.
În cadrul cercetării, a fost creată o
rețea de interacțiune funcțională a 81 de
gene, care sunt implicate în răspunsul
defensiv al florii-soarelui la lupoaie
(Figura 2.8).

S-au stabilit 2 grupuri de gene, care
mediază detectarea stimulului biotic
și declanșează cascade de semnalizare
a kinazei, care, la rândul ei reglează
proteinele implicate în răspunsul de
apărare. Alte 2 grupuri sunt, în principal,
implicate în metabolizarea speciilor active
de oxigen și biosinteza polizaharidelor
cu rol de barieră mecanică împotriva
agresorului [3, 7, 15].
Un alt aspect al cercetărilor ţine de
utilizarea tehnicilor de bioinformatică în
analizele filogenetice, care se bazează pe
gradul înalt de stabilitate al secvenţelor
de ADN.
Descrierea relaţiilor evolutive în
sistemul ASC-Rf s-a realizat în baza
analizei bioinformatice a genelor
restauratoare de fertilitate (Rf) şi a genelor
mitocondriale ale androsterilităţii [4, 5].
Clusterizarea proteinelor asociate cu
restaurarea fertilităţii demonstrează un
grad înalt de asemănare între sistemele
descrise la Brassica napus şi Raphanus
sativus, iar analiza domenelor proteice
indică o similaritate în manifestarea
fiziologică a sistemului ASC-Rf de la
porumb de tip T cu cel de la Oryza
sativa la care proteina citoplasmatică
cu efect citotoxic este destabilizată
posttranscripţional [3, 4].
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Fig. 2.8. Rețeaua de interacțiune a genelor implicate în răspunsul defensiv al
florii-soarelui la lupoaie [16]
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3. AMELIORAREA FLORII-SOARELUI

3. BREEDING OF SUNFLOWER

Deși la începutul introducerii florii-soarelui în circuitul culturilor agricole
pe teritoriul Republicii Moldova au fost utilizate varietăți autohtone, iar mai
apoi - soiuri obținute în cadrul Institutului Unional de Plante oleaginoase din
Krasnodar (VNIIMK), totuși pe parcursul utimilor 50-60 ani au fost întreprinse
vaste cercetări care au avut drept scop selecția şi ameliorarea acestei culturi.
În cadrul Stațiunii experimentale VNIIMK din Chișinău și centrelor de
cercetări în agricultură au fost efectuate lucrări de obținere a soiurilor adaptate
la condițiile locale și rezistente la boli, iar începând cu sfârșitul anilor 70 s-au
inițiat și desfășurat activități științífice de ameliorare și creare a hibrizilor cu
productivitate înaltă și rezistență sporită la factorii biotici și abiotici, adapați la
arealul de producție.
Principalele obiective ale ameliorării florii-soarelui s-au axat pe creșterea
randamentului de semințe şi a conținutului de ulei pe unitatea de suprafață,
rezistența la bolile dominante, maturarea timpurie şi buna adaptibilitate la
condițiile pedo-climatice. Mai recent, ca obiectiv de importanță majoră în
ameliorarea acestei culturi îl constituie retrogresia genelor de rezistență la
erbicidele de tip imidazolinone şi sulfonilureice de la speciile sălbatice ale
genului Helianthus.
Cu susținerea Institutului Unional de Fitotehnie N. I. Vavilov (VIR) și grație
colaborării internaționale cu alte institute din domeniu, în cadrul Institutului de
Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” a fost creată o colecție de soiuri
locale și internaționale, linii și hibrizi, care reprezintă o bază genetică diversă și
variată pentru ameliorare. O altă colecție a fost creată în compania Magroselect
AMG SRL, iar ulterior AMG-Agroselect Comerț SRL.
Pentru realizarea reușită a obiectivelor de ameliorare la Universitatea de Stat
din Moldova (2000-2006) și, ulterior, la Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir"
au fost întreprinse cercetări fundamentale axate pe evaluarea germoplasmei,
determinarea bazei genetice şi valorii ameliorative a resurselor de germoplasmă
utilizate. Totodată, au fost elaborate și implementate diferite metode geneticomoleculare de apreciere a gradului de sterilitate și nivelului de heterozigoție,
precum și metode de apreciere și pronosticare a nivelului de heterozis.
Astfel, valorificând germoplasma acumulată, au fost creați hibrizi cu
potențial sporit de productivitate, care în condițiile de producție realizează cel
puţin 70-80% din potențialul genetic. În Catalogul soiurilor de plante (2017)
elaborat de Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante sunt înregistrați
peste 200 soiuri/hibrizi autohtoni și straini de floarea-soarelui, omologați pentru
Republica Moldova (Anexa 1).

Initially, on the territory of the Republic of Moldova sunflower local varieties
were most prevalent. Since our country was a part of former USSR, varieties
imported from Russia, obtained at the Krasnodar Unional Institute of Oil Plant,
Krasnodar (VNIIMK) were spread on sunflower fields.
This chapter reviews the research on sunflower breeding and its use in
improving nutritional quality and agronomic performance in the Republic of
Moldova. For more than 50 - 60 years, further research has been undertaken
to select and improve this crop. Initially, within the VNIIMK Experimental
Station from Chisinau and Agricultural Research Centers sunflower varieties
have been developed to be adapted to local conditions and disease-resistance. In
the late 1970s, extensive studies have been initiated and conducted to increase
productivity and resistance to biotic and abiotic factors, using androsterility and
restorer fertility genes.
Due to the support of the Unional Institute of Phytotechnology N.I.Vavilov
(VIR) and international collaboration with other institutes a big collection of
lines, varietas and hibrids în „Selecția” Reaserch Institute of field crops, Balți
was accumulated Another collection was created in Magroselect AMG LLC
company, and later AMG-Agroselect Comert LLC.
The long-term strategic objectives for sunflower breeding were focused on the
seeds’ yield and oil content, resistance to dominant diseases, plant architecture
optimization, especially the development of low-lying plants, early maturation
and good adaptability. More recently, an important objective is the retrogression
of the genes for imidazolinone and sulphonylurea herbicide resistance.
For the successful achievement of the breeding objectives, the State University
of Moldova (2000-2006) and subsequently at the State University "Dimitrie
Cantemir" has undertaken basic research on the germplasm evaluation. A
series of classical and modern methods for assessing genetic variability and
polymorphism have been implemented as well as methods for estimating
important economic indices under laboratory conditions.
The accumulated germoplasm and the classical and modern techniques of
study enabled the creation of hybrids with increased potential for productivity.
In production conditions, these hybrids are able to achieve at least 70-80% of
their genetic potential. In the Catalog of plant varieties (2017) developed by
the State Commission for Plant Variety Testing, over 200 autochthonous and
foreign of sunflower varieties / homologated are registered for the Republic of
Moldova (Annex 1).
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de ameliorare
3.1. Strategii
Breeding strategies
Ameliorarea
florii-soarelui
în
Republica Moldova s-a axat pe câteva
priorități de bază – productivitatea
de semințe, conținutul de ulei,
rezistența la condițiile de stres biotic
și abiotic, calitatea uleiurilor, însușirile
tehnologice ale culturii etc.
Primele lucrări de ameliorare s-au
realizat la stațiunea experimentală a
Institutului Agricol din Chișinău, unde
a fost studiat nivelul de adaptabilitate a
soiurilor în diverse zone ecologice [1].
Ulterior (1959-1965), la Stațiunea
Experimentală VNIIMK din Chișinău,
au fost dezvoltate lucrări orientate, cu
precădere, în direcția creării unor soiuri

cu conținut sporit de ulei adaptate la
condițiile pedo-climaterice ale țării
noastre [35]. Similar cercetărilor
efectuate în Krasnodar de V. S.
Pustovoit, în Republica Moldova s-a
utilizat ameliorarea clasică prin
selectarea individuală a genotipurilor
cu cel mai mare conținut de ulei în miez.
Metodele convenționale de ameliorare
a contribuit la obținerea unor soiuri
performante care conțineau 48-50% de
ulei [36]. Deși productive, aceste soiuri
erau neuniforme după indicii morfofiziologici şi precocitate, fapt care
provoca dificultăți în timpul recoltării.
Totodată, sporirea în continuare a
Absolvind Institutul Agricol M.V. Frunze
din Chișinău a activat la Institutul de
Fitotehnie, Porumbeni, unde a susținut
teza de doctor în științe agricole. Ulterior
și-a continuat activitatea ştiinţifică
în cadrul Institutului de Cercetare
a Plantelor de Câmp „Selecţia” din
Bălți. A condus (1977-1994) grupul de
ameliorare şi tehnologii de cultivare a
florii-soarelui. A contribuit la crearea
bazelor metodologice și științifice de
ameliorare la heterozis. Este coautor
a 16 hibrizi de floarea-soarelui și peste
128 de publicații și brevete de invenții.
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procentului de ulei nu era efectivă,
întrucât ar fi crescut umiditatea şi ar fi
devenit dificilă păstrarea semințelor.
Un progres genetic semnificativ
în privința producției de semințe s-a
înregistrat în procesul de ameliorare,
odată cu crearea hibrizilor şi utilizarea
fenomenului de heterozis.
În această ordine de idei, ținem să
menționăm că încercări de a utiliza
vigurozitatea hibrizilor de prima
generație au fost întreprinse de către
cercetătorii din Republica Moldova
începând cu anii ’60 ai secolului al
XX-lea [21- 23, 33, 36], iar aplicarea
în practică a acestui fenomen, ca o
nouă etapă importantă în ameliorarea
florii-soarelui, s-a realizat doar după
identificarea primei surse utilizabile
de androsterilitate citoplasmatică la
încrucișarea între H. annuus L. şi H.
petiolaris Nutt. (ASC PET 1 sau ASCp)
şi a genelor de restaurare a fertilităţii
polenului (Rf). Primii hibrizi produși
prin sistemul ASC-Rf au fost introduşi
în practica agricolă în SUA în 1972 și,
deja după cinci ani, aceștia au depășit
la nivel global cota de 80% din totalul
terenurilor agricole cultivate cu floareasoarelui.
În Republica Moldova, cercetări
ample în acest domeniu au fost inițiate
la sfârșitul anilor ’70 la Institutul de
Cercetări pentru Culturile de Câmp
„Selecția”. Astfel, sub conducerea
metodologică a prof. A.V. Anascenko,
cu suportul științific în pregătirea
cadrelor din partea Institutului Unional
de Fitotehnie (VIR), utilizându-se
experiența internațională în domeniu

și resursele genetice din colecția VIR,
au fost inițiate lucrări de ameliorare,
axate pe câteva direcții strategice de
bază [5, 7, 37]:
• crearea și evaluarea liniilor materne
cu androsterilitate citoplasmatică;
• crearea și evaluarea liniilor paterne
restauratoare de fertilitate;
• evaluarea colecției de linii după
indici de performanță economică;
• crearea hibrizilor cu productivitate
înaltă, adaptați la condițiile de
mediu și rezistenți la factorii biotici
și abiotici.
Pornind de la obiectivele strategice
ale procesului de ameliorare, specialiștii
au dezvoltat modele ale hibrizilor de
floarea-soarelui, ideotip de plantă, care
să întrunească caracterele morfologice
şi agronomice utile pentru diferite zone
de cultivare pe teritoriul Republicii
Moldova, fiind apreciate talia plantei,
diametrul capitulului, forma şi poziția
lui pe tulpină, mărimea frunzelor,
viabilitatea şi distribuția pe tulpină etc.
Aceste caractere au un rol important
în definirea optimă a arhitecturii
plantei pentru crearea modelului ideal
de hibrid de floarea-soarelui [16, 17]
care ar asigura un anumit nivel de
productivitate, rezistență şi stabilitate
cu o mare adaptabilitate ecologică [30].
Prin utilizarea diferitor metode
clasice și moderne [15], inclusiv
consangvinizarea și hibridarea, s-a
urmărit sporirea, cu precădere, a
producției de semințe la hibrizii simpli
şi trilineali, astfel încât să se realizeze
un salt considerabil al producției de
ulei la unitatea de suprafață [21, 24, 34].
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Pentru sporirea efectului de
heterozis și a producţiei de seminţe, în
atenția permanentă a amelioratorilor
a fost elaborarea materialului iniţial
de ameliorare și creșterea variabilității
genetice [15]. Este cunoscut faptul
că valoarea genetică a liniilor
consangvinizate de floarea-soarelui este
determinată de sursa de germoplasmă
din care sunt extrase, de metodele de
selecţie aplicate în generaţiile succesive
de consangvinizare, precum şi de
capacitatea de combinare exprimată în
heterozisul realizat.
În procesul de creare a liniilor și
extragere a genelor valoroase, a fost
utilizată germoplasma autohtonă,
hibrizii
europeni,
precum
şi
germoplasma din colecţia VIR şi din
soiurile elaborate de VNIIMK.
Pe parcursul anilor au fost create și
testate linii materne cu androsterilitate
citoplasmatică și linii menținătoare
de sterilitate [18], linii paterne
restauratoare de fertilitate [31, 37].
Crearea liniilor materne s-a
realizat în funcție de scopul
propus, utilizându-se diverse tipuri
de androsterilitate și metode de
hibridare pentru sporirea și lărgirea
variabilității genetice. Mai târziu,
descendenţele obţinute au fost supuse
consangvinizării, urmată de mai multe
cicluri de selecţie recurentă fenotipică
ce au contribuit la homozigotarea
genetică și uniformizarea fenotipică a
acestora. Prin 5-6 cicluri de back crossuri ale liniilor materne androfertile
performante de floarea-soarelui, s-au
obținut analogi androsterili. Pentru
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crearea hibrizilor, au fost analizate
mai multe surse de androsterilitate
citoplasmatică [17, 18], unele având
efecte negative asupra caracterelor
agronomice [18, 27] sau o variabilitate
de sterilitate dependentă de condițiile
de mediu [36], altele demonstrând
lipsa liniilor restauratoare de fertilitate
[37]. Astăzi, în procesul de ameliorare
în Republica Moldova se utilizează
preponderent sursa de sterilitate
controlată citoplasmatic, care nu are
efecte adverse asupra caracterelor
agronomice - ASCp, astfel încât toți
hibrizii din cultură sunt înrudiți după
multiple trăsături [18, 26, 36].
Crearea liniilor paterne de floareasoarelui s-a bazat pe cicluri repetate
de autopolenizări şi selectarea liniilor
Rf. Prezenţa genelor de restaurare a
fertilităţii în germoplasma liniilor
selectate s-a testat prin încrucişarea lor
cu un test bine cunoscut şi verificarea
nivelului de restaurare a fertilităţii
prin examinarea şi notarea numărului
de plante fertile şi sterile pe fiecare
parcelă. În același timp, s-au evaluat
liniile restauratoare de fertilitate și
au fost realizate cercetări axate pe
studiul efectelor de interacțiune
nucleu-citoplasmă, asupra cantității
de sămânță, înălțimii plantelor,
conținutului în ulei, perioadei de
înflorire, nefiind semnalate efecte
negative [14, 17, 32, 34].
După alegerea liniilor distincte,
uniforme și stabile prin metode topcross și încrucișări dialele, s-a testat
capacitatea lor combinativă generală
(CCG) şi specifică (CCS) [17].

Liniile care au prezentat combinaţii
performante au fost înmulţite, iar
pentru accelerarea procesului de
ameliorare şi obţinerea unei generaţii
suplimentare în acelaşi an s-a practicat
cultivarea în seră [9, 12].
Ca urmare a investigaţiilor efectuate,
au fost selectate o serie de linii cu
CCG şi CCS sporite, constituinduse astfel o bancă naţională de linii
cu performanţe agro-ameliorative şi
morfo-biologice, utilizate în prezent
pe larg în ameliorarea florii-soarelui cu
valorificarea fenomenului de heterozis.
Anume existenţa unei variabilităţi
genetice în germoplasma de floareasoarelui cultivată a făcut posibilă
crearea şi introducerea în producere
a hibrizilor comerciali, cu grad ridicat
de autofertilitate, cu un potenţial de
producţie de seminţe de peste 5,5 t/ha,
cu o recoltă de semințe mai mare cu
10-30% [2, 20, 25], cu o bună rezistență
la factorii de stres biotic la cădere [3,
6, 8] și abiotic [11 - 13, 31], inclusiv la

lupoaie [9, 10, 19, 26], cu plasticitate și
adaptabilitate înaltă etc.
O direcţie nouă în ameliorarea
florii-soarelui a fost obţinerea de hibrizi
cu conţinut ridicat de acid oleic, având
procentul de acizi graşi saturaţi mai
mare de 90% din totalul acizilor graşi
din sămânţă [19, 21, 28]. Hibrizii cu
grad ridicat de autofertilitate, obținuți
în cadrul institutului au fost studiaţi
în ce priveşte diferite elemente ale
tehnologiei de cultură [14]. Conţinutul
de ulei în seminţele hibrizilor cu grad
ridicat de autofertilitate a crescut până
la 55% [5, 6, 28].
Astfel, deja în 1980, pe terenurile
agricole din țară se cultivau hibrizi
autohtoni, care se caracterizau printr-o
productivitate cu 20% mai mare decât
cea obţinută de la floarea-soarelui
cultivată obişnuit, din soiuri adaptate
la condițiile agroclimaterice locale,
rezistente la mană, uniforme ca
înălţime şi mărime a inflorescenţei la
maturitate [3, 4, 27].

Echipa de amelioratori din ICCC Selecția (M. Buciucianu, L. Caradjova, T. Rotaru)
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germoplasmei
3.2. Evaluarea
Germplasm characterization
Ameliorarea activă a florii-soarelui
solicită metode genetice legate de
aprecierea și utilizarea variabilităţii
ereditare. Cercetarea polimorfismului
genetic, care determină variabilitatea
caracterelor, poate contribui la
elucidarea limitelor de potenţial a
genofondului spontan şi cultural,
în scopul valorificării acestuia în
agricultură şi la identificarea markerilor
genetico-moleculari, utilizaţi în analiza
genetică şi filogenetică. Polimorfismul
are o importanţă practică primordială
în conservarea biodiversităţii şi în
ameliorarea asistată de markeri
moleculari.
Polimorfismul germoplasmei de
floarea-soarelui din Republica Moldova
a fost evaluat la diverse nivele de
organizare prin analiza caracterelor
morfologice, fiziologice, biochimice și
moleculare.
Astfel, în cadrul Institutului de
Cercetări a Plantelor de Cultură
„Selecţia” din Bălți, au fost realizate
vaste studii privind aprecierea
variabilităţii genetice la liniile și hibrizii
care alcătuiesc gemoplasma autohtonă
privind înălţimea plantei, lungimea
şi lăţimea frunzelor, suprafaţa foliară,
numărul de frunze, diametrul tulpinii
și a calatidiului, fazele de vegetaţie,
numărul de zile până la butonizare,
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înflorire şi maturizare, numărul de
seminţe în calatidiu, caracteristicile
seminţelor etc. Drept rezultat au fost
selectate linii parentale ce posedă
caractere economic valoroase, astfel că
la încrucişare să producă descendenţi
(F1) superiori hibrizilor existenţi
pentru cel mai mare număr de trăsături
agronomice [19], inclusiv linii cu un
număr de peste 1500 de discuri florale
per calatidiu [17], care contribuie la
sporirea recoltei la hibrizii de floareasoarelui [20].
Acest gen de investigații se realizează
sistemic în cadrul diferitor instituții de
cercetare care au drept obiect de studiu
floarea-soarelui [2, 3, 8].
O serie de cercetări s-au axat pe
evaluarea autogamiei – factor crucial
în producţia de seminţe, în special în
condiţii nefavorabile de mediu în timpul
înfloritului în zonele cu un număr redus
de polenizatori entomofili. În urma
cercetărilor întreprinse, s-a stabilit
o corelaţie pozitivă între gradul de
autogamie şi numărul de seminţe legate
la consangvinizare, precum şi corelații
între nivelul autofertilităţii liniilor
parentale şi hibrizii acestora [1, 2, 6, 18,
20]. Cercetările au fost axate pe crearea
liniilor autogame și obţinerea de hibrizi
cu un grad ridicat de autofertilitate de
până la 70-80%.

Recent, s-a efectuat o evaluare amplă
a liniilor parentale de floarea-soarelui
cu proveniență genetică și geografică
diferită (surse locale, europene, colecții
VIR și VNIIMK) din colecţia companiei
AMG-Agroselect Comert SRL în
baza unor indici agro-economici,
morfologici şi fiziologici. S-a stabilit
perioada de vegetaţie şi durata medie
a principalelor faze fenologice. Liniile
valoroase au fost incluse în programul
de ameliorare pentru crearea hibrizilor
de floarea-soarelui competitivi, cu
diferită grupă de maturitate, adaptaţi
pentru cultivare în diverse regiuni [35].
În cadrul USM au fost realizate
cercetări privind evaluarea colecției
de germoplasmă în baza proteinelor
sumare şi fracţionare, extrase din
diverse organe (rădăcini, frunze, apex,
etc.) la diverse faze ontogenetice de
creştere şi dezvoltare.
Prin analiza electroforetică în gel
de poliacrilamidă (SDS-PAAG) a fost
evaluat polimorfismul genetic şi au
fost elucidate particularitățile specifice,
cantitative și calitative, de distribuire
spaţială şi temporală a proteinelor [8].
Astfel, studiul electroforetic comparativ
al proteinelor totale, izolate din
materialul biologic vegetal la faza de 2-4
frunze și respectiv, la faza de butonizare,
demonstrează
lipsa
diferenţelor
semnificative între genotipuri și faze,
ceea ce reflectă identitatea genetică în
cadrul speciei H. annuus L. [5]. Însă,
în aceleași studii se constată un număr
semnificativ mai mare de polipeptide
în calatidii comparativ cu frunzele
și în special cu rădăcinile [8, 19]. În

ontogeneză, diversitatea polipeptidelor
creşte, ceea ce este nemijlocit legat
de derularea microsporogenezei,
intensificarea proceselor metabolice
şi necesitatea acumulării unor noi
componenţi proteici [3, 17].
Un subiect atractiv în studiul
germoplasmei a devenit utilizarea
metodelor moleculare, inițiate la USM
în colaborare cu Institutul de Genetică
al AȘM (2004) și continuate ulterior în
cadrul Universității de Stat "Dimitrie
Cantemir".
Una dintre primele metode
implementate a fost tehnica RAPDPCR, foarte puţin explorată la floareasoarelui. Rezultatele analizei moleculare
ale ADN-ului amplificat din diferite
surse genetice cu 9 primeri arbitrari au
pus în evidență eterogenitatea spectrelor
electroforetice în funcţie de genotip şi
primerul utilizat, de asemenea și un
nivel de variabilitate genetică [7, 9, 10]
mult mai ridicată comparativ cu cea
detectată în baza markerilor morfofiziologici şi biochimici [13].
Utilizarea altui set de primeri arbitrari, asociați cu rezistența la lupoaie a
relevat spectre specifice pentru diferite
genotipuri și a permis gruparea acestora, în cea mai mare parte, în genotipuri
susceptibile, tolerante şi rezistente la O.
cumana Wallr [11].
Generalizarea datelor obţinute a
permis identificarea unor ampliconi
specifici pentru genotipurile cercetate,
iar realizarea clusterizării ierarhice determinarea distanței și similarității
genetice şi, respectiv, a gradului de
înrudire a acestora [7, 9, 10].
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Astfel, rezultatele acestor studii au
confirmat posibilitatea utilizării analizei RAPD în evaluarea polimorfismului genetic la floarea-soarelui şi aplicabilitatea în programele de ameliorare
pentru facilitarea selecţiei timpurii a
materialului ameliorativ prin screeningul molecular.
Cercetarea polimorfismului genetic
în baza markerilor SSR a fost inițiată
la USM, în cadrul unui proiect realizat
împreună cu cercetători din SUA [8].
Aceaste investigații au fost continuate
la USDC, în colaborare cu Institutul de
Genetică şi Citologie al Academiei de
Ştiinţe Naţionale din Belarus [14 - 16]
(Figura 3.1).
Rezultatele obţinute au pus în evidenţă polimorfismul înalt al materialului analizat, iar primerii care au generat
profile distincte cu un număr redus de
ampliconi au fost recomandaţi ca markeri de apreciere a autenticităţii genotipului.
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Un ciclu de cercetări privind
screening-ul germoplasmei, au fost
realizate cu valorificarea primerilor
specifici, linkați genetic cu locii
responsabili de diferite însuşiri
preţioase.
Studiul amplificării mediate de
markerul RTS05, localizat la 5,6 centimorgani (cM) în aval de gena Or5, cu
care se moşteneşte înlănţuit şi posedă
o rată de recombinare redusă, a relevat
prezenţa produsului de amplificare de
650 pb și, respectiv, a genei la 40 din 42
genotipuri cercetate și a permis clasificarea genotipurilor în rezistente şi susceptibile la rasa E de lupoaie [11, 12].
Un screening similar s-a realizat pentru
genele de rezistenţa la mană (Pl1, Pl6)
și la rugină (R1) [4, 14, 15].
Astfel, evaluarea germoplasmei și
identificarea genotipurilor, care conțin
gene economic valoroase, folosind
markeri ADN prezintă interes grație
fiabilității şi rapidității.
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Fig. 3.1. Aplicarea markerilor SSR în genotiparea florii-soarelui [16]
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efectului de heterozis
3.3. Estimarea
Estimation of the heterosis effect

Heterozisul,
definit
drept
superioritatea hibrizilor de prima
generaţie, reprezintă una dintre
cele mai importante preocupări din
domeniul morfogenezei plantelor
de cultură. La baza manifestării
heterozisului stau diverse procese
genetice care includ relaţii interalelice,
intergenice şi plasmatice. În aspect
funcţional acestea reprezintă efecte
ale stimulării sau inhibiţiei activităţii
genelor,
ale
complementarităţii,
compensaţiei efectului de doză și
localizarea factorilor ereditari.
Estimarea efectului de heterozis se
bazează pe aplicarea unui șir de metode
statistice şi modele matematice:
• a priori cu posibilitatea de
prognozare a fenomenului dat în
combinaţii variate dintre formele
parentale [11], sau
• a posteriori prin valorificarea datelor
referitoare la diverse grupuri de
genotipuri şi evidenţierea asocierilor
cu manifestarea vigorii hibride.
În Republica Moldova s-au
întreprins cercetări cu utilizarea
ambelor metodologii de apreciere
a vigorii hibride la nivel fenotipic,
fiziologic, biochimic, genetic și
molecular cu includerea rezultatelor
într-un sistem informaţional biologic,
care deschide noi perspective în
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exploatarea fenomenului de heterozis.
Un ciclu de cercetări au fost
consacrate analizei indicilor fenotipici
care determină vigoarea hibridă,
inclusiv diverși indici ai plantelor
pe parcursul ontogenezei și indicii
cantitativi a semințelor.
Analiza caracterelor morfologice
a permis constatarea unor corelaţii
puternice, medii şi slabe între
parametrii morfogenetici cercetaţi [5,
9, 13]. Limitele de variaţie a corelaţiilor
la formele heterozigote au fost mai largi,
demonstrând plasticitatea şi capacitatea
de adaptare sporită a hibrizilor de
prima generaţie [7, 12].
Studiul indicilor cantitativi ai
seminţelor a permis evidenţierea
diferitor aspecte variaţionale şi
funcţionale a parametrilor, care se
caracterizează prin asimetria graficelor
de distribuţie.
Analiza corelativă a parametrilor
analizaţi a atestat cea mai puternică
relaţie pozitivă a masei miezului
(r=0,96), înălţimii plantei (r=0,84),
lungimii seminţei (r=0,83) şi masei
seminţei (r=0,80) cu productivitatea
hibrizilor, corelații care pot fi utile în
alegerea formelor parentale. Evaluarea
performanţei în F1, efectuată în baza
distanţei Mahalanobis între indicii
semințelor la genotipurile parentale, a

clasat hibrizii în strictă concordanţă cu
valoarea productivităţii acestora [3].
În aspect funcţional a fost cercetată
relaţia dintre fotosinteză şi respiraţie,
activitatea
enzimelor,
pigmenți
fotosintetici, compuşii biologic activi şi
macroergici şi acumularea substanţelor
de rezervă.
Astfel s-a constatat că componentele
structurale
și
funcționale
ale
fotosintezei rar se asociază cu
heterozisul [8, 9]. Totodată s-a relevat
că vigoarea hibridă creşte la plantele
cu un potenţial oxido-reducător sporit
în organele generative, iar activitatea
catalazei este mai mare în frunzele de
floarea-soarelui hibridă comparativ cu
formele parentale [8, 14]. Genotipurile
homo- și heterozigote se deosebesc
după conținutul relativ al auxinelor

(AIA) și giberelinelor (AG3) în organele
vegetative și generative, auxinele fiind
în cantități mai mari la F1 [4]. Din aceste
considerente s-a ajuns la concluzia că
în cazul heterozisului se creează un
sistem mai balansat al acestor compuşi
ca rezultat al formării unui genotip mai
echilibrat [5].
S-a constatat că liniile parentale ale
combinaţiilor hibride cu efect pronunţat de heterozis se deosebesc esenţial
după spectrul de componenţi proteici
(Figura 3.2. A), polipeptidele specifice
ale acestora reprezentând markeri proteici pentru caracterizarea germoplasmei și indicatori pentru pronosticarea
efectului de heterozis [6, 11].
Investigaţiile genetico-moleculare,
realizate pe parcursul anilor 2000-2017
au pus în evidență cantități sporite de

A
B
Fig. 3.2. Electroforeza proteinelor sumare (A) și a ampliconilor RAPD (B) la diverse
genotipuri de floarea-soarelui [1]
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ADN în celulele somatice heterozigote,
care poate fi apreciată drept o reflectare a
proceselor orientate spre intensificarea
morfogenezei şi spre crearea rezervei
de variabilitate genetică și o activitate
mitotică superioară la hibrizii de
prima generaţie comparativ cu formele
homozigote [10].
Analizele RAPD-PCR, realizate la
diverse grupuri de linii parentale și
hibrizii F1 au relevat polimorfismul
genetic înalt al germoplasmei cu
numeroase particularități comune și
specifice (Figura 3.2. B) și au permis
constatarea
particularităţilor
de
moştenire a spectrelor ADN și proteice
în baza similarităţii genetice, distanţei
genetice şi frecvenţei locilor (Figura
3.3.) [6, 13]. Aceste investigaţii au pus
în evidență noi argumente în suportul
teoriilor dominanţei şi codominanţei
heterozisului [1, 2].
Estimarea distanţei genetice dintre
diferite genotipuri în baza indicilor
morfologici, proteici și ampliconilor
RAPD a demonstrat asocierea acestui
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criteriu de estimare a variabilităţii
cu performanţa hibridă [5, 10].
În baza distanţei Mahalanobis (la
evaluarea parametrilor morfologici)
şi în baza similarităţii genetice (la
analiza polimorfismului proteic și
ADN) au fost create dendrogramele
de repartiție, care demonstrează că
genotipurile parentale ale hibrizilor
performanți se situează în diferite
clustere [11]. Prin analiza clusteriană
s-a demonstrat eficiența sporită a
spectrelor globulinelor și profilurilor
RAPD în selectarea formelor parentale
comparativ cu proteinele sumare și
albuminele [5 - 7, 13].
Astfel, datele acumulate în ultimii
ani demonstrează că premizele
heterozisului apar la nivelul sistemelor
genetice, iar realizarea lor are loc
pe baza proceselor metabolice şi
morfogenetice ale plantei, factorii
realizării cărora sunt enzimele şi
sistemele hormonale, care intervin atât
în reglarea proceselor metabolice, cât şi
în realizarea informaţiei genetice.
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Fig. 3.3. Moștenirea spectrelor RAPD la genotipurile homo- și heterozigote
de floarea-soarelui prin dominanţă completă (A) și codominanţă (B) [4]
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3.4.

Tehnici de biologie moleculară
în ameliorare
Molecular breeding methods

Succesul lucrărilor de ameliorare la
floarea-soarelui a fost și este determinat
de posibilitatea identificării și elaborării
unor noi tehnici de apreciere a indicilor
economici importanți în termeni rapizi,
care să asigure realizarea eficientă a
obiectivelor.
Investigaţiile realizate pe parcursul
anilor de savanții moldoveni au contribuit
în mod esențial la perfectarea şi
implementarea unor metode de cercetare
fundamentală în vederea aplicării
acestora în ameliorare pentru selectarea
genotipurilor prețioase și în seminologie.
Astfel, un rol important în eficientizarea
procesului de ameliorare la rezistență a
avut elaborarea și implementarea unor
metode rapide de selectare a plantelor
rezistente la mană [9, 11, 13], la putregaiul
alb [17], la phomopsis [10] etc.
Un alt grup de metode au fost propuse
pentru calitatea biologică , care reprezintă
un indice important atât în ameliorarea,
cât şi în comercializarea soiurilor şi
hibrizilor de culturi agricole. Estimarea
purităţii seminţelor la liniile parentale
şi la hibrizii F1 este importantă pentru
certificarea loturilor de seminţe. Conform
MAA-ISCSMS (www.iscsms.ro), puritatea
fizică minimă trebuie să fie 98%. Normele
de certificare a seminţelor de floareasoarelui în Franţa (GNIS, www.gnis.fr)
solicită un nivel de puritate varietală –
cel puţin 99% pentru seminţele de bază
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şi 95% pentru cele comercializate. Astfel,
o serie de cercetări efectuate s-au axat pe
utilizarea caracterelor morfologice pentru
selectarea genotipurilor performante [12,
17] sau determinarea purității biologice a
diferitor genotipuri de floarea-soarelui [3,
14, 15].
Indicii semințelor de floarea-soarelui
de asemenea servesc pentru tipizarea
soiurilor și hibrizilor [3, 14, 15]. Astfel,
analiza statistică a diferitor indici
cantitativi (masa seminţei, masa miezului,
masa cojii, lungimea şi lăţimea seminţei)
la diverse genotipuri în conformitate
cu încadrarea valorilor estimate în
eşantionul general (criteriul Student),
s-a putut constata că puritatea biologică
a materialului analizat variază în limitele
98-100%, majoritatea caracterizându-se
prin cel mai înalt nivel de omogenitate [5]
și corespunzând cerinţelor înaintate de
standardele internaţionale.
Au fost realizate și studii axate pe
identificarea unor indici morfofiziologici
şi moleculari, care se asociază cu vigoarea
hibridă şi gradul de hibridare în scopul
utilizării acestora în prognozarea efectului
de heterozis şi în selectarea liniilor
performante [3, 5].
În ultimii ani în Republica Moldova
au fost inițiate studii privind ameliorarea
plantelor de cultură, asistată de markeri
moleculari, care asigură eficienţă şi
rapiditate în realizarea programelor de

selecţie. Rezultatele cercetărilor vizează
estimarea gradului de hibridare și
nivelului de sterilitate, evaluarea calităţii
biologice a seminţelor şi caracterizarea
genotipurilor
de
floarea-soarelui,
utilizând tehnicile de biologie moleculară,
combinate cu testările de câmp.
Astfel, în cadrul Catedrei de Biologie
Vegetală a USM (2000 -2008), iar mai
apoi în Centrul de Genetică Funcțională a
Universității de Stat "Dimitrie Cantemir"
(2008-2017) au fost optimizate, adaptate
și implementate unele tehnici moderne
de cercetare în scopul aplicării acestora
pentru ameliorarea plantelor de cultură.
Un aspect important al acestor studii
l-a constituit utilizarea proteinelor de
rezervă, care reprezintă markeri veridici şi
autentici, întrucât sămânţa în stare latentă
constituie o fază ontogenetică fixată.
Inițial, a fost elaborat un nou procedeu
de extragere a heliantininei dintr-o
singură sămânţă, care asigură extragerea
unei cantităţi mai mari de proteină (cca 1
mg), este mai rapid (1-2 zile) şi mai eficient

comparativ cu metodele anterioare.
Această metodă a fost brevetată şi
poate fi utilizată pentru paşaportizarea
liniilor, soiurilor, hibrizilor şi altor
genotipuri din colecţia de floarea-soarelui
din țara noastră, precum și în controlul
polimorfismului
sau
uniformităţii
genetice în programele de selecţie şi
seminologie [3, 4, 16].
În rezultatul cercetărilor efectuate
asupra unor hibrizi de floarea-soarelui
din Republica Moldova şi din Belarus,
pornind de la numărul total de
polipeptide, poziţia şi frecvenţa lor,
numărul polipeptidelor de bază şi al
celor minore, s-a constatat că puritatea
materialului biologic se caracterizează
printr-un nivel de hibridare care variază
în limite de 76-100%, în funcție de
genotip [5] .
Un alt aspect important al cercetării
s-a axat pe estimarea gradului de
sterilitate la liniile materne în condiţii
de câmp şi laborator. Astăzi, la floareasoarelui sunt cunoscute peste 70 de surse

Fig. 3.4. Procedeu de determinare a gradului de sterilitate a liniilor
de floarea -soarelui [4]
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de sterilitate citoplasmatică masculină,
însă majoritatea hibrizilor sunt creaţi în
baza ASC de tipul PET1.
Valorificarea altor surse de ASC este
limitată de instabilitatea manifestării
androsterilităţii în descendenţă şi în
condiţii variabile de mediu, precum şi
de imposibilitatea estimării rapide a
nivelului de sterilitate.
Prin urmare, implementarea unor
metode eficiente de apreciere a gradului
de sterilitate şi de selectare a indivizilor
sterili dintr-un eşantion de seminţe ar
permite nu doar controlul gradului de
sterilitate la plantele liniei materne, dar și
diversificarea surselor de ASC, explorate
în crearea hibrizilor F1 .
În acest scop, a fost adaptată metoda
PCR cu primeri specifici pentru gena
mitocondrială orfH522, pentru a
determina gradul de sterilitate la liniile
materne prin identificarea în gel a
secvenței cu mărimea de 321 pb, care
reprezintă produsul de amplificare al
genei androsterilităţii (Figura 3.4.).
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Rezultatele obţinute în testele
moleculare, comparate cu rezultatele
evaluării fenotipice în câmp, au
demonstrat un grad de sterilitate între
71% şi 96 % pentru liniile cercetate [1, 6].
Nu mai puțin importante sunt și
metodele de evaluare a gradului de
hibridare în F1, cu utilizarea markerilor
CAPS-PCR (Figura 3.5.) și digestia
ulterioară, precum și a markerilor SSR
care se moştenesc codominant și care
pot fi recomandaţi în estimarea nivelului
de heterozigoție ca o etapă de control a
materialului semincier în programele
de ameliorare ale acestei culturi [7, 8].
Astfel, aplicarea diferitelor metode
de analiză a datelor morfo-fiziologice,
biochimice și moleculare a contribuit la
formarea bazei de date, automatizarea
procesului de apreciere a calităţii
biologice a materialului ameliorativ,
selectarea liniilor performante și, în
final, la formularea unui nou concept
de asistenţă a procesului de ameliorare a
florii-soarelui [2].
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Fig. 3.5 Identificarea genotipurilor homo- și heterozigote după gena Rf [8]
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3.5.
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Tehnologii de obţinere
a seminţelor de elită
Seeds production technologies

Actualmente în Catalogul soiurilor
de plante al Republicii Moldova sunt
incluse peste 200 soiuri şi hibrizi
autohtoni și de origine străină de
floarea-soarelui (Anexa 1). Majoritatea
reprezintă varietăţi cultivate pentru
extragerea uleiului, 5 varietăți fac parte
din grupa oleică și 5 sunt varietăţi
comestibile.
Din numărul total de hibrizi incluși
în catalog, 14 sunt hibrizi autohtoni,
elaborați de Institutul de Cercetări
pentru Culturile de Câmp „Selecția”,
companiile "AgroS-Sem" SRL și CCŞ
"Magroselect", ceilalți - având originea
din Franța, România, Olanda, Rusia,
Serbia, Ucraina, Turcia, Germania,
Ungaria, Bulgaria și SUA.
Conform datelor sondajului soci-

ologic realizat în 2014 [2], într-un șir
de gospodării agricole din Republica
Moldova, se atestă cultivarea preponderent a 11 hibrizi dintre care nouă de
import. Majoritatea hibrizilor sunt din
România, având ca originatori compania Pioneer și Institutul Național de
Cercetare și Dezvoltare Agricolă Fundulea, trei hibrizi provin din Olanda,
compania Syngenta, unul este originar
din Federația Rusă (Донской филиал
масличных культур им. Жданова
ВНИИМК) și altul - din Serbia, Novi
Sad. Doar doi din hibrizii semănați pe
loturile studiate sunt hibrizi locali (Figura 3.6.) .
Obținerea recoltelor mari de floareasoarelui sunt determinate de potențialul
genetic al soiurilor și hibrizilor cultivați,

Fig. 3.6. Hibrizi de floarea-soarelui cultivați în Republica Moldova [2]
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dar totodată sunt direct legate de starea
şi calitatea materialului semincer.
Pe parcursul a câteva decenii,
începând cu anii 70-80 suprafețele
cultivate erau integral asigurate cu
semințe de elită a hibrizilor autohtoni,
produse în țara noastră.
Acum mai bine de cinci decenii,
Institutul de Cercetări pentru Culturile
de Câmp „Selecția” a elaborat o serie
de recomandări privind sistemul de
producere a seminţelor hibride de generaţia I, folosite pentru însămânţarea
suprafeţelor pentru marfă, precum şi
seminţe de superelită şi de elită a liniilor parentale [4, 6, 11, 14].
Savanţii din Republica Moldova au
constatat că pentru obţinerea formelor
parentale şi a seminţelor F1 biologic
pure, care să respecte structura genetică
originală, este necesar semănatul în
spaţii izolate.
Fiecare populaţie trebuie semănată
la o distanţă de 1 500 m faţă de alt hibrid
sau populaţie de floarea-soarelui şi la
cel puţin 500 m faţă de cerealele care se
vor prelucra cu erbicidul 2,4D [17, 18].
Dacă nu se respectă aceste distanţe de
izolare, vor rezulta biotipuri deosebite
de populaţia originală, iar în decurs
de doi-trei ani se va obţine o nouă
populaţie care va fi total diferită [4, 10].
Tehnologia de cultivare a seminţelor
de elită şi superelită a formelor
parentale, precum şi a celor hibride
(F1) de floarea-soarelui este similară
tehnologiei intensive de creștere a
seminţelor-marfă [13].
Se recomandă ca seminţele de bază
ale analogilor sterili, analogilor fixatori

şi liniilor restauratoare să fie crescute
în verigile primare ale sistemului
de producere a seminţei de către
originatori [14], iar semințele hibrideîn gospodării specializate.
Gospodăriile semincere specializate
în producţie seminceră trebuie să fie
asigurate cu arii, depozite-tip, uscătorii,
fertilizanţi, mijloace de protecţie şi
tehnică agricolă [21].
Pentru
asigurarea
producţiei
semincere eficiente şi calitative,
lucrările trebuie să fie monitorizate de
conducerea metodică a savanţilor [12,
16].
În cazul producerii seminţelor hibride cercetătorii semnalează necesitatea respectării unor condiții speciale,
care să asigure semințe de calitate, cu o
structură genetică determinată și o puritate biologică maximă, inclusiv izolarea spaţială a câmpului de alte semănături de floarea-soarelui [11], alegerea
terenurilor cu sol fertil, planat [12, 15],
respectarea strictă de minim șase ani a
rotaţiei culturilor în asolament [1, 5]
și revenirea florii-soarelui în cele mai
bune condiții după opt-zece ani [20,
21], utilizarea cerealelor păioase şi a
porumbului în calitate de culturi premergătoare [6] etc.
Sub controlul metodic al colaboratorilor Institutului de Cercetări
pentru Culturile de Câmp „Selecția”
gospodăriile semincere din Republica
Moldova au produs seminţe de clasa superelită şi de elită ale liniilor parentale ale hibrizilor omologaţi şi de
perspectivă în condiţiile solicitate [7,
18], iar gospodăriile specializate în
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producerea seminţelor au cultivat pe
sectoarele de hibridare seminţe de
floarea-soarelui cu calităţi productive
excelente şi rezistenţă sporită la boli şi
dăunători [9, 16, 19].
Astfel, pe parcursul a mai bine de 15
ani, suprafeţele sectoarelor de hibridare
au variat între 5 672 ha (1996) şi 10 543
ha (1991), cu o recoltă de la 2 000 (1998)
până la 9 382 (1992) de tone de seminţe
de prima generaţie, care au asigurat
pe deplin însămânțarea terenurilor
agricole de floarea-soarelui în calitate
de marfă [2, 3].
Pentru asigurarea eficienţei şi calităţii
lucrărilor de producere seminceră,
toate gospodăriile semincere au dispus
de terenuri, de tehnică agricolă şi utilaje
necesare. Ținând cont de privatizarea
şi parcelarea excesivă a terenurilor
agricole, precum și de extinderea
suprafețelor cultivate, savanții au
perfecționat unele elemente ale
tehnologiei de obținere a semințelor de
elită adaptându-le la noile condiții, ceea
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ce asigură o producție de 2,4-2,8 t/ha
[4, 21]. În zona de producere a seminţei
hibride de prima generaţie, au fost
executate lucrări finale de prelucrare a
seminţelor [8, 10].
Începând cu anul 1999, aceste
tehnologii semenologice au fost preluate
și de companiile private, inclusiv de
AMG-Magroselect, iar mai apoi, în
2011, şi de compania AMG-Agroselect
Comerț SRL, care utilizează serele
pentru a obține un grad înalt de izolare
și pentru a accelera procesul de creștere
a semințelor de elită.
În anii 2012-2017 suprafața formelor
parentale ale hibrizilor omologați şi de
perspectivă a fost de 56 ha, iar recolta
- 128 tone de semințe de prebază.
Suprafața loturilor de hibridizare a
constituit 10863 ha, fiind recoltate 6851
tone de semințe de prima generație,
care au permis însămânțarea a 217-250
mii ha de floarea-soarelui în calitate de
marfă în Republica Moldova și exportul
în țările vecine.

Cultivarea formelor parentale în seră, AMG-Agroselect Comert SRL
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4. STUDII PRIVIND REZISTENȚA FLORIISOARELUI LA FACTORII DE STRES

Cu toate că floarea-soarelui manifestă rezistență sporită față de stresul biotic
și abiotic, extinderea semnificativă a suprafețelor ocupate de această plantă,
exploatarea irațională a terenului și rotația necorespunzătoare a culturilor duc
la creșterea frecvenței și agresivității diferitor agenți patogeni, iar schimbările
climatice și utilizarea excesivă a metodelor chimice de protecție pot deveni factori
importanți ce determină limitarea producției, diminuând puternic cantitatea şi
calitatea recoltei obținute.
Pornind de la aceste considerente, un obiectiv de importanță majoră in
ameliorarea culturii florii-soarelui este crearea hibrizilor rezistenți la factorii de
stres – secetă şi arșiță, dăunători, agenți fitopatogeni cu grad ridicat de polifagie
şi paraziți specifici. În cadrul unei strategii guvernamentale, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”din Bălți, companiile private Magroselect
AMG S.R.L. și AMG-Agroselect Comerț SRL din Soroca, Novosem SRL și
Euroceres SRL din Chișinău promovează diferite programe de ameliorare a
rezistenței florii-soarelui.
Problema rezistenței şi receptivității plantelor la boli şi dăunători rămâne a
fi un obiectiv fundamental în cercetările biologice. Interacțiunea dintre agentul
patogen şi gazdă depinde de particularitățile fiziologice ale parazitului (afinitate,
agresivitate şi virulență), de caracteristicile plantei-gazdă (rezistență nespecifică,
specifică şi indusă), precum şi de acțiunea factorilor de mediu.
Cunoașterea mecanismelor morfo-fiziologice şi moleculare de acțiune şi
reacțiune pe parcursul stabilirii raporturilor parazitare le permite amelioratorilor
să valorifice eficient potențialul genetic cu rezistență sporită în crearea noilor
soiuri şi hibrizi de culturi agricole.
În agroecosistemele de floarea-soarelui mecanismele naturale de autoreglare
sunt slabe astfel că în condiţii favorabile de dezvoltare a bolilor şi dăunătorilor,
agroproductivitatea poate fi grav afectată. Pagubele produse de bolile şi dăunătorii
florii-soarelui se pot solda cu pierderi considerabile de recoltă, ajungând în anii
favorabili atacului, la compromiterea culturii pe unele suprafeţe.
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4. BIOTIC AND ABIOTIC STRESS
RESEARCH
Although sunflower exhibits increased resistance to biotic and abiotic stress,
significant expansion of sunflower areas, irrational exploitation of the land and
failure to rotate crops, led to an increase in frequency and aggressiveness of
various pathogens.
Climate change and excessive use of chemical protection methods can be
limiting production factors, significantly reducing the quantity and quality of
the harvest.
There is an urgent need to increase yields in the face of such challenges as
climate change, threats from pests and diseases
Thus, a major objective in sunflower breeding programs is to create hybrids
resistant to stress factors - heat and drought, pests, high-polyphagous agents and
specific parasites.
The Research Institute of Field Crops Selecţia Bălţi, private company
Magroselect and Agroselect from Soroca and Novosem and Euroceres from
Chişinău are promoting different sunflower breeding programs for rezistence.
As a result, more than 26 hybrids, most of them resistant to broomrape, were
registered in the Catalog of Plant Varieties of the Republic of Moldova, during
the last decades.
The resistance and plants’ responsiveness problem to diseases and pests
remains an important requirement in biology research. The interaction between
the pathogen and the host is closely dependent on the physiological parasite
peculiarities (affinity, aggressiveness and virulence), the characteristics of the
host plant (non-specific, specific and induced resistance) as well as environmental
factors.
Knowledge of the morpho-physiological and molecular action and reaction
mechanisms during the establishment of the parasitic relationships, enables
breeders to create new and resistant varieties and hybrids that efficiently
capitalize on their genetic potential.
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la lupoaie
4.1. Rezistența
Broomrape resistance
Un impediment deosebit în cultivarea
florii-soarelui este lupoaia (Orobanche
cumana
Wallr.), o fanerogamă
holoparazită care provoacă pagube
semnificative acestei strategice culturi
oleaginoase.
Amplitudinea pagubelor produse de
lupoaie variază foarte mult, de la scăderi
nesemnificative (20%) de producție
până la pierderi de 90%, în funcție de
intensitatea atacului.
Astfel, în perioada anilor 1963 -1964
culturile de floarea-soarelui în raioanele
Căușeni și Dubăsari au fost afectate în
proporție de aproximativ 70-100%, iar
în 1972, jumătate din terenurile cultivate
cu floarea-soarelui din Slobozia au fost
afectate de lupoaie, atingând o rata
de infecție de până la 100% [34]. S-a
menționat că prejudiciul cauzat de acest
agent patogen este adesea devastator,
cu pierderi raportate de 50-90%, ceea

ce duce la reducerea semnificativă a
cantității și calității de ulei din semințe
[13], determinate de reducerea masei
totale a semințelor per calatidiu (valoare
medie 37,7%), diametrul calatidiului
(-20.4%), conținutul de lipide [19, 23] și
proteine [14, 22], fapt ce indică că atacul
cu lupoaie influențează negativ calitatea
nutritivă a semințelor de floarea-soarelui.
Predicția efectului economic cauzat
de lupoaie a fost realizată în perioada
2006-2007, în cadrul grantului CRDF,
SUA, constatându-se că daunele produse
de parazit depind de nivelul de infestare
a terenului agricol, stadiul ontogenetic și
durata de infecție [9, 12].
Expedițiile în teren, realizate
în perioada 2008-2014 de echipa
centrului Genetică Funcțională a USDC
demonstrează că zonele infestate din
Republica Moldova sunt vaste și în
continuă creștere și sunt răspândite

A activat în cadrul Stațiunii Experimentale
pentru plante Oleaginoase şi Eterooleaginoase
din Moldova.
În perioada 1961–1968 a realizat cercetări
privind stabilirea statutului rasial al
populațiilor de lupoaie răspândite pe teritoriul
Moldovei și impactul acestora asupra floriisoarelui. A evidențiat o nouă rasă de lupoaie
cu virulență sporită, numită rasa C sau
rasa moldovenească și a creat o colecție de
genotipuri rezistente. Cercetările s-au finalizat
cu susținerea tezei de doctorat în anul 1968.
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îndeosebi în părțile de sud și centru ale
republicii, o expansiune considerabilă
manifestându-se și în partea de nord a
țării [3, 17].
În contextul vizat, cercetările cu
privire la rezistenţa florii-soarelui
la lupoaie reprezintă un obiectiv
primordial și de actualitate deosebită.
Selecția formelor de floarea-soarelui
rezistente la lupoaie a constituit o
preocupare de bază, încă de la începutul
secolului XX, când floarea-soarelui era
amenințată de acest virulent parazit.
Programul principal de ameliorare la
rezistență a fost realizat preponderent
în cadrul Institutului de Cercetare a
Culturilor de Câmp ”Selecția” [30].
Concomitent lucrări de creare a
hibrizilor înalt productivi cu rezistență
complexă la diferiți agenți patogeni,
au fost efectuate la companiile private
Magroselect și Agroselect (Soroca),
Novosem și Euroceres (Chișinău).
O tendință actuală în ameliorarea
rezistenței florii-soarelui la lupoaie o
constituie evaluarea germoplasmei
și selecția eficientă a genotipurilor
rezistente. Există numeroase cercetări
realizate practic de către toate instituțiile

publice și private, care au efectuat studii
în condiții controlate (Figura 4.1.) și în
câmp. O atenție deosebită a fost acordată
identificării semnalelor chimice exudate
de către planta-gazdă [25] și interacțiunii
floarea-soarelui – lupoaia la diferite
stadii ontogenetice (Figura 4.1.), [4]
și la diferite regimuri de temperatură
(28°C și 15°C) [16]. În urma evaluării
extensive în condiții de câmp și a
aplicării diverselor tehnici de laborator,
mai mult de 2000 de genotipuri au fost
clasificate ca fiind rezistente, tolerante și
sensibile [31].
Screening-ul
rezistenței
floriisoarelui la lupoaie (frecvența, intensitatea
și rata de atac) a fost realizat în condiții
controlate [8] și în condiții naturale
[21]. Adițional screening-ului fenotipic a
fost efectuată analiza RAPD [5] și SCAR
[7]. Profilele RAPD au demonstrat un
polimorfism genetic între genotipurile
de floarea-soarelui sensibile și rezistente
[5] și prezența locusului RTS05 (sau
gena or5 care conferă rezistență la rasa E
de lupoaie), în cele mai multe din probe
(88,7%) [32].
La majoritatea genotipurilor de
floarea-soarelui investigate (78%)

Fig . 4.1. Ciclul ontogenetic al lupoaiei [4]
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nu a fost atestată nici o corelație între
prezența acestui marker genetic în
genom și rezistența fenotipică a floriisoarelui, subliniind faptul că infestarea
nu se datorează rasei E a parazitului,
ci mai degrabă unei rase mult mai
agresive [6, 8].
Un alt aspect al cercetărilor se referă
la mecanismele rezistenței florii-soarelui
la lupoaie și interacțiunii gazdă-parazit,
contribuind la facilitarea proceselor de
ameliorare și de dezvoltare a strategiilor
de control al fitopatogenului. În scopul
înțelegerii mecanismelor specifice,
nespecifice și sistemice dobândite
(SAR) de rezistență ale florii-soarelui
la Orobanche cumana, au fost efectuate
investigații fenotipice, biochimice,
fiziologice și moleculare la rădăcinile
și frunzele genotipurilor sensibile
și rezistente, la diferite stadii de
interacțiune ale fitopatogenului [10, 29].
În ultimii ani, au fost descrise
anumite aspecte ale multiplelor strategii
ale apărării plantei-gazdă inclusiv cele
constitutive și cele inductibile pentru
combaterea lupoaiei [28].
Cercetările fenotipice și fiziologice
ale relațiilor planta gazdă - parazit
au relevat mai multe mecanisme

pre- și posthaustoriale de rezistență,
inclusiv lipsa sau stimularea scăzută
a germinării semințelor de lupoaie,
numărul redus de atașamente parazitare
și necrotizarea țesuturilor gazdei
(Figura 4.2.), fortificarea peretelui
celular prin acumulări de lignină, etc.
Un suport considerabil în identificarea
mecanismelor genetico-moleculare şi
fiziologice ale rezistenţei sunt oferite de
metodele bioinformatice [32].
Mecanismul molecular de rezistență
studiat include genele asociate cu
patogeneza, cum ar fi sistemul
antioxidant (MnSOD1, APX3, AOX1A),
consolidarea peretelui celular (PAL)
și transducția semnalelor, activarea
defensivei plantei (NPR1), căile
metabolice ale jasmonatului (PR5) și
salicilatului (defensine), implicate în
diferite răspunsuri de apărare. Prezența
atașamentelor de O. cumana pe sistemul
radicular al florii-soarelui a demonstrat o
expresie alterată a acestor gene în cadrul
genotipurilor rezistente și sensibile.
Rezultatele obținute în baza tehnicii
qPCR au corelat cu activitatea enzimelor
studiate [11, 15, 26].
Cunoașterea raselor fitopatogenului
este esențială pentru orice program de

Fig. 4.2. Dinamica dezvoltării O. cumana și evidențierea necrozelor [32]
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ameliorare. Primele date documentare
care menționează despre prezenţa
lupoaiei pe câmpurile din Republica
Moldova au fost publicate în Raportul
Anual al Camerei Agricole din Bălţi
la 31 ianuarie 1940 [citat după 34].
Ulterior, s-a constatat o co-evoluție
rapidă a florii-soarelui și lupoaiei, care
a contribuit la apariția unor noi rase
agresive ale patogenului, rasa C sau
rasa moldovenească, fiind identificată
pentru prima oară pe teritoriul
Republicii Moldova [33, 34]. În scopul
identificării raselor răspândite în
agrofitocenozele de floarea-soarelui
au fost întreprinse studii cu utilizarea
seturilor de diferențiatori standard în
vase de vegetație [20] și în sere [18].
Autorii au relevat o variabilitate genetică
pronunțată și o diferențiere în funcție
de originea geografică și rasă [2].
Recent, în cadrul Universității
de Stat Dimitrie Cantemir au fost
efectuate analize RAPD, SSR și ISSR

și diferite tehnici de clusterizare, fiind
demonstrată o variabilitate interpopulaţională mai mare comparativ cu
cea intra-populațională și distribuția
filogeografică a raselor pe teritoriul
Republicii Moldova (Figura 4.3.). În baza
screening-ului molecular și fenotipic s-a
constatat că populațiile de lupoaie din
zonele de nord și sud a țării fac parte
din rasa F, G și H, iar populațiile din
partea centrală a republicii - reprezintă
preponderent rasa ≥ E [2, 24].
Ţinând cont de importanța studiilor
asupra lupoaiei, USDC a organizat
în perioada 25–27 august 2011,
Simpozionul Internaţional Broomrape
(Orobanche spp.) in Sunflower, la care
s-au întrunit peste 100 de participanţi,
inclusiv 41 dintre cei mai recunoscuţi
savanţi în domeniu din străinătate, care
au reprezentat 6 universităţi, 10 institute
de cercetare şi peste 20 de companii
private, producătoare de seminţe de
floarea-soarelui.

Fig. 4.3. Distribuția filogeografică a populațiilor de O. cumana [2]
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la mană
4.2. Rezistența
Resistance to Downy Mildew
Mana florii-soarelui, cauzată de
micromiceta Plasmopara halstedii
F. Berl et de Toni, a fost mult timp
una dintre cele mai devastatoare boli
[12, 14]. Pentru a limita răspândirea
acesteia, au fost aplicate diverse
preparate fungicide cu proprietăţi
sistemice de lungă durată.
Odată cu descoperirea genelor
de rezistență la mană au început să
se producă și să se comercializeze
într-o gamă destul de mare hibrizi cu
rezistenţă ereditară. Însă cultivarea cu
succes a hibrizilor rezistenți contribuie
la apariţia noilor rase patogene cu
virulență sporită care compromit
recolta în regiunile cu condiții pedoclimaterice favorabile.
Anume co-evoluția gazdă-parazit în
cazul mană-floarea-soarelui determină
actualitatea
studiilor
axate
pe
identificarea noilor surse de rezistenţă
și combinarea acestora cu cele existente.
Astfel, studiul rezistenţei și
receptivităţii florii-soarelui la mană,
în totalitatea aspectelor sale, a fost și
rămâne a fi o prerogativă importantă
în cercetările biologice din Republica
Moldova [8, 9, 11].
Chiar de la primele investigații,
efectuate încă în anii 1950 în
laboratorul de Micologie și Virusologie
al Institutului de Fiziologie și Biochimie
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a Plantelor, s-a dovedit că patogenul se
întâlnește pe tot teritoriul republicii,
în special în raioanele de sud [11, 19].
Schimbările morfologice induse de
mană (Figura 4.4.) determină reducerea
producţiei culturii și, respectiv, apariţia
pierderilor economice [5].
Infectarea în masă (80-90% din
plante - epifitiu), care se produce în cazul coincidenței perioadei de susceptibilitate a plantei cu prezenţa sursei de
infecţie și a factorilor de mediu favorabili [17, 18], inclusiv a picăturilor de
apă în atmosferă și temperatura aerului
de 16-18°C [14], determină reducerea
cantitativă și calitativă a recoltei care nu
depășește 5-6 q/ha [15, 16].
Depistarea dependenţei corelative
între gradul de infectare a plantelor și
condiţiile meteorologice oferă posibilitatea de pronosticare și monitoring
de lungă durată și fixarea măsurilor de
combatere a bolii.
A fost demonstrată eficiența aplicării
fungicidelor în combinație cu metodele
agrotehnice în combaterea manei [15],
fiind formulate recomandări practice
pentru producători, care prevăd
asolamente de 5-6 ani, densitatea de
semănare a plantelor 40-45 mii de
plante la hectar, plantarea seminţelor
la adâncime mică, strângerea resturilor
de plante etc.[10, 13, 17].

Un ciclu de lucrări a fost orientat
spre stabilirea simptomelor și formelor
de manifestare a bolii în regiunea de
Sud a Republicii Moldova [7].
Utilizând un procedeu nou de
infectare artificială s-a urmărit
morfologia și particularitățile biologice
de dezvoltare ale agentului patogen [3]
și influenţa factorilor de mediu asupra
dezvoltării manei. S-au constatat cinci
forme de manifestare a bolii și s-a
elaborat o scară de estimare a rezistenţei
florii-soarelui la acest patogen.
În cazul formelor 1, 2 și 5 are loc
dezvoltarea difuză a miceliului, în cazul
formelor de tip 3 - dezvoltarea locală
și în cazul formelor de tip 4 agentul
patogen iernează sub formă de oospori
în resturile vegetale și sol.
Infectarea primară cu oospori
are loc în perioada de la începutul
germinării seminţelor până la faza de
3-4 frunze adevărate și provoacă forma
1 și 2 de manifestare a bolii. În calitate
de sursă primară de infectare poate

servi miceliul din seminţe și resturile
vegetale ale plantelor infectate care se
pot amesteca cu sămânţa sănătoasă
[20].
Metoda de infectare artificială [19],
aspectele morfologice și ciclul vital al
manei, factorii genetici, mecanismul
rezistenţei și sursele de rezistenţă, precum și aspectele aplicative de combatere a manei florii-soarelui au fost studiate și la Institutul de Cercetări pentru
Culturile de Câmp „Selecţia”, fiind stabilită și compoziția raselor pe teritoriul
Republicii Moldova [5, 10, 16].
Este de menționat faptul că rezistența
la mană a constituit subiectul unor
studii realizate în cadrul Centrului de
Genetică Funcțională a USDC.
Astfel, a fost realizat screening-ul
molecular al prezenței genelor Pl1, Pl6
[1] și Pl5/ Pl8 (Figura 4.5.) la diferite
genotipuri și hibrizi de floarea-soarelui
din R. Moldova, care constituie
potențialul genetic al germoplasmei de
ameliorare [4, 7, 10].

Fig. 4.4. Aspectul fenotipic al plantelor atacate de mană P. halstedii [5]
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Fig. 4.5. Screening-ul molecular al genelor de rezistență la mană [4]

Prin analiza comparativă a datelor
obținute în procesul experiențelor din
câmp și al studiilor la nivel molecular,
s-a constat că liniile care posedă genele
rezistenței la mană, Pl1 și Pl6, nu au
fost infectate sau manifestă un nivel
nesemnificativ de infecție.
Corelațiile stabilite denotă eficiența
screening-ului molecular în aprecierea
rapidă și corectă a materialului utilizat
în ameliorare și a hibrizilor obținuți
[2].
Tot în cadrul acestui Centru s-au
studiat unele aspecte ale mecanisme-

lor specifice și nespecifice de rezistență
ale florii-soarelui la mană, fiind constatată expresia diferențiată a genelor
implicate în menținerea homeostaziei
oxido-reducătoare și a factorilor de
transcripție implicați în calea de semnalizare a acidului salicilic ca răspuns
la atacul patogenului [5, 6].
S-a stabilit [20] că răspunsul
defensiv este asigurat de modificări în
statutul redox celular, determinat de
sinteza și acumularea O2, H2O2 etc. în
țesuturile conducătoare ale plantelor
infectate (Figura 4.6.).

Fig. 4.6. Colorarea discurilor foliare cu NBT pentru identificarea superoxidului [20]
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boli
4.3. Alte
Other diseases
De rând cu patologiile deja
menționate, floarea-soarelui prezintă
susceptibilitate înaltă la un şir de boli
fungice şi bacteriene, înregistrate în
toată lumea, inclusiv: putregaiul alb
(Sclerotinia sclerotiorum), phomopsis
(Phomopsis helianthi / Diaporthe helianthi), rugina (Puccinia helianthi), ofilire (Verticillium dahliae), care cauzează
pierderi economice considerabile.
Gravitatea infecţiei este diferită
în funcţie de regiunea de cultivare şi
condiţiile de creştere.
Pagubele produse variază mult în
dependență de condiţiile climaterice
locale, favorabile dezvoltării bolii, de
calitatea lucrărilor agrotehnice și de
sensibilitatea germoplasmei hibrizilor
comerciali [1, 4, 7].
Una dintre bolile destul de răspândite
pe teritoriul Republicii Moldova, însă
nu atât de devastatoare este rugina
(Puccinia helianthi Schwein) .
În cadrul Institutului de Cercetări
pentru Culturile de Câmp „Selecţia”,
AMG S.R.L. Magroselect și AMGAgroselect Comerț SRL din Soroca pe
parcursul anilor se evaluează rezistența
la rugină a colecțiilor de linii și hibrizi,
care formează germoplasma de floareasoarelui în țara noastră.
Conform evaluărilor fenotipice,
frunzele atacate de rugină se ofilesc,
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Fig. 4.7. Aspectul fenotipic al plantelor
atacate de rugină [4]

se usucă și cad prematur (Figura 4.7.).
Atacul puternic cuprinde frunzele și
calatidiul, determinând treptat uscarea
completă a plantelor [10, 11].
Cu ajutorul markerilor moleculari,
la floarea-soarelui au fost cartografiate
o serie de gene ale rezistenței la rugină
(R). Identificarea acestor factori
genetici și localizarea lor la nivelul
cromozomilor oferă posibilitatea de a
combina mai multe gene într-un singur
genotip sau într-o linie consangvinizată,
urmărindu-se obținerea hibrizilor cu
rezistenţă multiplă la rugină.
În laboratorul Centrului de Genetică
Funcțională al Universității de Stat
"Dimitrie Cantemir" a fost realizat
screening-ul molecular al prezenței
genelor R1 și R2 (Figura 4.8.) la diferite
genotipuri și hibrizi autohtoni de
floarea-soarelui [4 - 6].
Nivelul de infecție constatat în
experiențele din câmp corelează cu
datele studiilor la nivel molecular privind
prezența sau lipsa genelor rezistenței
la rugină, fapt ce denotă eficiența
screening-ului molecular în aprecierea

rapidă și corectă a materialului utilizat
în ameliorare și a hibrizilor obținuți [4].
Putregaiul alb (Sclerotinia scleretiorum Lib. de Bary) (Figura 4.9)constituie
un alt factor limitator al recoltei de floarea-soarelui, care se manifestă la fazele
finale ale ciclului de producţie.
Sclerotinia este una dintre cele mai
răspândite și mai devastatoare boli,
în unele țări înregistrându-se pierderi
de 60-90% din producție. Datorită
eforturilor cercetătorilor din Republica
Moldova au fost relevate unele aspecte
ale ciclului vital a patogenului [15].
S-au stabilit mecanismele de infectare
a tulpinii și tipurile morfologice de
infectare a calatidiului corelat cu gradul
de rezistenţă a plantelor la această
maladie [9, 15].
A fost evaluată germoplasma de
floarea-soarelui și s-a constituit o
colecţie de linii rezistente și tolerante
faţă de putregaiul alb [9].
Totodată au fost elaborate și propuse
metode biologice de combatere [21]
și tehnologii intensive de cultivare a
florii-soarelui, care permit evitarea

Fig. 4.8. Identificarea genelor de rezistență la rugină, R1 şi R2 [5]
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fazelor critice și obținerea recoltelor
scontate [14, 15].
În ultimii ani floarea-soarelui tot
mai frecvent este atacată de phomopsis
(Phomopsis helianthi Munt.), care
reprezintă o boală ce afectează aparatul
foliar și tulpina plantelor. 		
Cercetările colaboratorilor din Bălți
au demonstrat că primele simptome
apar la locul de inserție a pețiolului
frunzelor pe tulpină, sub forma unor
pete, la început gălbui, apoi de culoare
brună, cu margine clorotică [1, 3]. În
faza avansată, frunzele se usucă, iar
tulpinile se frâng de la locul atacului.
Mai grav este că ciuperca sintetizează
o serie de micotoxine ce cauzează
coacerea prematură sau chiar moartea
plantelor atacate. Boala este favorizată
de microclimatul umed și de densitatea
prea mare a culturii [2, 8].
Specialiștii de la Institutul de
Cercetări pentru Culturile de Câmp
„Selecția” au evaluat rolul factorilor
genetici, agrotehnici și de mediu în
sporirea rezistenței la acest patogen
și au demonstrat importanța creării
materialului inițial rezistent și cultivarea
de hibrizi toleranţi împotriva atacului
de pătare brună și a frângerii tulpinilor
[3, 20].
Dintre dăunătorii florii - soarelui, mai păgubitori sunt gărgăriţa sau
răţișoara-porumbului (Tanymecus dilaticollis), gândacul - pământiu (Opatrum
sabulosum) și viermii- sârmă (Agriotes
sp.), care atacă planta la începutul vegetaţiei, diminuând densitatea culturii și producţia de seminţe. Atacul de
răţișoară este mai frecvent în primăveri84

le calde și secetoase, când floarea-soarelui se cultivă după porumb. Viermii sârmă sunt mai răspândiţi în primăverile
reci și umede, pe solurile mai grele, când
răsărirea plantelor se prelungește [11].
De mare importanţă este, și în acest caz,
rotaţia culturii [16, 20].
Pentru combaterea acțiunii devastatoare a parazitului s-au elaborat măsuri
agrotehnice integrate de protecție [13,
20], care sunt favorabile și pentru alți
patogeni identificați în agrofitocenozele
de floarea-soarelui [ 7, 17, 18].
Datorită schimbărilor climatice
și agravării problemelor ecologice,
legate de combaterea factorilor de stres
biotic tot mai frecvent pentru protecţia
florii-soarelui se aplică diverse metode
biologice [19, 21], iar protecţia chimică
se realizează mai ales prin tratamentul
materialului semincer şi mai puţin
prin tratamente aplicate în perioada de
vegetaţie a plantei [10, 12, 16].

Fig. 4.9. Aspectul fenotipic al plantelor
atacate de putregaiul alb [14]
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la stresul abiotic
4.4. Toleranța
Tolerance to abiotic stress

Creșterea și dezvoltarea plantelor
de cultură este influențată de fluctuația
condițiilor de mediu în perioada de
vegetație, precum și de schimbările
climatice pe parcursul evoluției.
Realizarea programului genetic în
ontogeneză și, respectiv, recolta
plantelor este un rezultat al raportului
genotip-tehnologii-mediu.
Floarea-soarelui se caracterizează
printr-o mare plasticitate ecologică,
totuşi, pentru valorificarea deplină a
potenţialului productiv al plantei, aflat
în continuă perspectivă de ameliorare,
este nevoie de condiţii ecologice
favorabile şi de o practică agricolă
adecvată.
Mai mult ca atât, diminuarea
recoltei de seminţe la floarea-soarelui
este determinată de apariţia condiţiilor
nefavorabile de mediu, care se răsfrâng
în mod diferit asupra plantelor, în
funcţie de capacitatea lor de adaptare și
potenţialul de rezistenţă biochimică și
fiziologică de care dispun.
Din aceste considerente studiul
rezistenţei la acțiunea factorilor de
stres abiotic, cu cercetări metabolice
și proteomice în scopul determinării
tipului de reacţie adaptivă a constituit
un aspect important în cercetările
catedrei Biologie vegetală a USM.
Cercetările in vitro și in vivo,
86

realizate cu utilizarea factorilor
stresogeni de diversă natură a permis
de a constata că procesele morfogenetice de creștere și dezvoltare a
florii-soarelui depind de reacţia de
răspuns a plantelor și de capacitatea de
a-și modifica mecanismele de adaptare
la factorii de stres, care compromit
sub aspect cantitativ și calitativ recolta
[11, 14, 15]. A fost investigată norma
de reacţie a diferitor genotipuri
homo- și heterozigote, a liniilor fertile
și cu androsterilitate citoplasmatică
de floarea-soarelui pe fundal de
salinitate [6, 13], nitrozocompuși [1] și
pesticide [7], constatându-se că factorii
stresogeni produc modificări esenţiale
în statutul fitohormonal atât la etapa de
cotiledoane, cât și la cea de butonizare.
S-a constatat că factorii stresogeni
diminuează cantitatea de proteine ușor
solubile în masa vegetativă, hibrizii
heterozigoţi caracterizându-se printrun conţinut mai echilibrat al fracţiilor
proteice [7, 8].
S-a identificat capacitatea de
adaptare sporită la genotipurile
heterozigote, asigurată de norma de
reacţie mai largă, de conţinutul mai
echilibrat între albumine și globuline și
capacitatea mai înaltă de mobilizare a
proteinelor salinoextractibile [6].
Un rol important în selecţia

plantelor la rezistenţa ecologică îi
revine evaluării normei de reacţie a
plantelor în condiţii de stres. De aceea
un alt ciclu de cercetări, efectuate
la Institutul din Bălți s-a axat pe
evaluarea germoplasmei și selectarea
genotipurilor rezistente la secetă și
arșiță, precum și rezistența plantelor
la cădere. În aceiași ordine de idei au
fost întreprinse cercetări ce ţin de
optimizarea condiţiilor de cultivare,
care ar permite evitarea stresului
abiotic optimizând tehnologiile și
termenii de plantare [16].
În cadrul USDC în experimente
model de laborator (Figura 4.10.)
s-a stabilit temperatura optimă de
dezvoltare a lupoaiei [17], iar în
colaborare cu Institututl de Ecologie
și Geografie a fost studiată influența
modificărilor climatice și evoluția

filogeografică a acestui fitoparazit,
constatându-se (Figura 4.11.), că pe
teritoriul țării acestea sunt extrem de
favorabile [9, 10] pentru apariția și
distribuția noilor rase [3, 4].
În cadrul aceluiași institut au fost
evidențiate tendințele de manifestare
spațio-temporală a fazelor fenologice
la floarea-soarelui, ajungându-se la
concluzia că gradul actual de asigurare
cu resurse termice a determinat
o reducere a întregii perioade de
vegetaţie cu 9-14 zile și, totodată, o
scurtare a duratei fazelor ontogenetice.
S-a constatat că, pentru teritoriul
Republicii
Moldova,
asigurarea
optimului termic pentru floareasoarelui, în aspect spațial, constituie
18,9 °C, ceea ce înseamnă cu 0,7 °C
mai mult faţă de perioada anilor 19601980 [5, 12].

Fig. 4.10. Acțiunea temperaturii asupra ontogenezei H. annuus / O. cumana
la atm. Tm 15 °C, soil Tm 13°C (A) și atm. Tm 28 °C, soil Tm 25°C (B) [12]
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În același timp, s-a observat că în
partea de sud și sud-est acest optim este
depășit cu 0,8 °C, iar în extremitatea de
nord-vest a țării această valoare nu este
atinsă tocmai cu 1,7 °C [2-5].
Variabilitatea spaţială a resurselor
de umiditate pentru teritoriul
republicii constituie 340-450 mm, ceea
ce, în mare măsură, asigură cantitatea
necesară de precipitaţii [9].
Astfel, în partea de nord
precipitaţiile atmosferice variază de
la 400-450 mm și până la 750 mm pe
areale mai restrânse, iar în partea de
sud a țării acestea variază de la 400 la
450 mm alcătuind mai puțin cu 90-140
mm față de media pe țară (540 mm).
În același timp, se atestă o alternare
a perioadelor umede cu cele uscate,
cele din urmă manifestându-se cu o
intensitate sporită.
A fost determinat impactul secetei
asupra productivităţii florii-soarelui,
prin utilizarea indicilor complecși

propuși de OMM (SPI, SPEI) și s-a
constatat că acesta este mult mai evident
cu precădere în perioada de formare
a calatidiului și perioada de umplere
a semințelor. Estimarea gradului de
ariditate a demonstrat că în ultimii ani
pe teritoriul Repubilicii Moldova s-au
stabilit perioade semnificativ de uscate
(2,1-3,0) și periculoase (3,1-4,0) pentru
creșterea și dezvoltarea florii-soarelui.
S-a stabilit că arealele moderat
și relativ optime în partea de nord a
ţării sunt determinate de condițiile
de umiditate cu tendinţă de majorare
a regimului termic. În partea sudică,
dimpotrivă,
creșterea
fondului
termic pe limitarea condiţilor de
umiditate contribuie la variabilitatea
semnificativă a recoltei de la an la an.
Seceta, manifestată în special în
timpul perioadei înfloritului, cauzează
o scădere substanţială a producţiei
de seminţe, precum și a gradului de
autofertilitate [2-5, 12].

Fig. 4.11. Condițiile climaterice și distribuția O. cumana pe teritoriul
Republicii Moldova [10]
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5. SUNFLOWER CULTIVATION

Managementul tehnologic corect necesită cunoașterea particularităților
agrotehnice şi fitotehnice de cultivare a florii-soarelui, inclusiv succesiunea în
spațiu şi timp a acestei culturi oleaginoase în asolament şi sistemul corespunzător
de lucrări agricole şi fertilizare, care ar asigura obținerea cantitativă şi calitativă a
unor recolte stabile, cu menținerea fertilității solului.
Aceste probleme au constituit obiectul cercetărilor din Republica Moldova,
cele mai relevante rezultate fiind obținute de colectivele Institututului de cercetări
pentru Culturile de Câmp „Selecţia”, al Universității Agrare de Stat din Moldova şi
al Universității de Stat din Moldova.
Studiile efectuate s-au referit la metodele de lucrare a solului, locul in
asolament, rolul succesiunii și rotația culturilor, cultura premergătoare, gradul
de îmburuienare, utilizarea îngrășămintelor minerale şi organice, aplicarea
erbicidelor etc.
Drept rezultat, la dispoziția agricultorilor au fost puse multiple materiale şi
recomandări privind diverse aspecte și procedee tehnologice de cultivare a floriisoarelui în corespundere cu cerințele de protecție a mediului, inclusiv tehnologii
intensive.
Cercetătorii consideră că pentru crearea condițiilor optime de realizare a
potențialului genetic al hibrizilor și obținerea recoltei scontate, suprafețele cultivate
cu floarea-soarelui trebuie să nu depășească cota de 170 000 ha din suprafața
arabilă a țării.
Se recomandă, de asemenea, ca cultura să revină pe același teren nu mai
frecvent de o dată la șase ani, fiind implementate maximal strategiile de control
a buruienilor, bolilor și dăunătorilor. Pentru protecția florii-soarelui se aplică
diverse metode chimice şi biologice de combatere a bolilor şi dăunătorilor, care se
realizează preponderent prin tratamentele materialului semincer şi mai puțin prin
tratamente aplicate în perioada de vegetație a plantei.
De menționat, însă, că eficiența economică a florii-soarelui a stimulat, în
ultimii ani, creșterea spectaculoasă a suprafețelor cultivate, structura şi ponderea
culturilor fiind stabilită în funcție de piață, fără a respecta restricțiile tehnologice.

The correct technological management requires knowledge of the agrotechnical
and phyto-techical characteristics of sunflower cultivation, including the
succession in time and space of this oil crop and the corresponding system of
agricultural works and fertilization that would ensure the obtaining of quantitative
and qualitative yields.
Over 60 years, these issues have been the subject of research in the Republic
of Moldova, the most relevant results being obtained by the „Selecţia” Reaserch
Institute for Field Crops, the State Agrarian University of Moldova and the State
University of Moldova.
The studies carried out, referred to the methods of soil cultivation, the place
of crop, the pre-culture, the degree of soiling, the use of mineral and organic
fertilizers, the application of herbicides.
The role of crop sequencing, crop rotation, soil adaptability, fertility management,
climate influence, disease incidence, etc. have been studied. To increase harvest,
researchers recommend that sunflower-free areas are not extended to more than
170,000 ha and should be cultivated on the same site no more frequently than once
every six years, with other control strategies, such as herbicide and pest control.
In order to protect the sunflower, various chemical and biological methods for
controlling diseases and pests are applied, which are done mainly by the treatments
of seed material and less by treatments applied during the vegetation period of the
plant.
As a result, farmers have been provided with multiple materials and
recommendations describing the technological processes of growing the sunflower
in accordance with the requirements of environmental protection.
It is worth mentioning that the economic efficiency of the sunflower has in
recent years stimulated the spectacular growth of the cultivated areas, the structure
and the weight of the crop being determined by the market, without respecting the
technological restrictions. In order to protect the sunflower, various chemical and
biological methods for controlling diseases and pests are applied, which are done
mainly by the treatments of seed material and less by treatments applied during
the vegetation period of the plant.
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și lucrarea solului
5.1. Asolamentul
Crop rotation and soil treatement
O măsură agrotehnică importantă
de luptă împotriva bolilor și
dăunătorilor, de menținere și creștere
a fertilității solului, dar și de sporire a
randamentului și calității produselor
se consideră asolamentul.
Planificarea asolamentului se bazează pe cunoștințe agro- și fitotehnice, precum și pe evaluarea condițiilor
naturale de creștere și dezvoltare a
plantelor - tipul de sol, clima, relieful,
expoziția, adâncimea apelor freatice,
cantitatea de precipitații, temperatură
etc. și caracteristicile specifice ale hibrizilor și soiurilor de floarea-soarelui.

Pornind de la particularităţile
biologice ale florii-soarelui şi rolul
acestei culturi în acumularea unor
agenţi patogeni şi insecte dăunătoare,
cultivarea în agrofitocenoze necesită
respectarea strictă a asolamentului.
Conform afirmațiilor cercetătorilor Institutului de Cercetări pentru
Culturile de Câmp „Selecția” utilizarea rațională a asolamentelor conduce la intensificarea semnificativă a
productivității la floarea-soarelui cu
10-20% [7]. Aceștia au stabilit că pentru obţinerea recoltelor sporite și stabile se impune organizarea asolamen-
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pentru probleme de ştiinţă şi director
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Înregistrează rezultate remarcabile,
expuse în 338 de publicaţii ştiinţifice,
inclusiv 14 monografii şi culegeri. Deţine
21 de patente şi brevete de autor, este autor
a 12 soiuri şi hibrizi de culturi agricole.
MIHAIL VRONSCHIH (născut la 25 iunie 1941)
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telor în care floarea-soarelui ocupă
pînă la 17%.
Fiind o plantă sensibilă la factorii
de stres biotic care consumă cantităţi
mari de apă şi substanţe nutritive,
floarea-soarelui solicită în mod
obligatoriu asolamente de lungă
durată [5, 6], revenind pe același teren
după șase ani. Doar în cazul cultivării
hibrizilor cu rezistenţă genetică la boli
se admite revenirea pe aceeaşi solă
după 4-5 ani [4, 5, 17].
Conform rezultatelor obținute în
sondajul realizat în 80 localități din
27 raioane ale Republicii Moldova în
2014, doar în nouă asociații agricole
floarea-soarelui s-a cultivat în
conformitate cu cerințele ce privesc
asolamentul culturilor [3], adică
s-a reîntors pe același teren nu mai
degrabă de șase ani (Figura 5.1. A).
Sporirea gradului de saturare a
asolamentului cu floarea-soarelui duce
la micşorarea considerabilă a recoltei
[6]. S-a constatat că producţia medie
a florii-soarelui pentru asolamentele
cu un grad de saturare echivalent cu
10, 20 şi 100% a constituit 2.80, 2.26 și
2.05 t/ha corespunzător [7].
Tocmai din acest motiv este
necesar să se planifice în programul
de dezvoltare a agriculturii reducerea
suprafeţelor ocupate de floareasoarelui, stabilind un nivel de 130-140
mii ha, cu o producţie medie de 2,0-3,0
t/ha, care va asigura o recoltă globală
de 250-260 mii tone şi va aduce anual
un venit net de 145-150 mln. lei [10].
Un rol deosebit în formarea
recoltei florii-soarelui, precum și a

culturilor care o succed în asolament
revine succesiunii acestora. Floareasoarelui este o cultură de încheiere
a asolamentului [20], necesitând în
calitate de premergători cereale de
toamnă și primăvară [11, 12].
În Republica Moldova cel mai
frecvent sunt utilizate ca premergători
ai florii-soarelui culturile ce eliberează
terenul devreme, cum ar fi cerealele de
toamnă, în special grâul de toamnă,
mazărea, precum şi plantele furajere
din conveierul verde. Speciile care
eliberează câmpul devreme oferă
posibilitatea ca prin lucrările solului
să se acumuleze şi să se păstreze o
cantitate cât mai mare de apă şi de
substanţe nutritive [4, 17].
Hărţile tehnologice, elaborate de
Institutul de Cercetări pentru Culturile
de Câmp „Selecția” au demonstrat că
pentru obţinerea recoltei programate
de 2.5 - 2.8 t/ha este necesară utilizarea
plantelor cerealiere de prima grupă şi
porumbului pentru boabe în calitate
de premergător [8, 11, 12].
De asemenea, trebuie evitate ca
premergătoare speciile parazitate de
lupoaie şi culturile cu boli comune,
îndeosebi cele atacate de putregaiul
alb [17, 18, 20].
În baza acelorași sondaje realizate
în 2014 se constată că în majoritatea
cazurilor, în calitate de premergători
și antepremergători au servit culturi
cerealiere, grâu sau porumb, ceea ce
corespunde regulilor unui asolament
corect (Figura 5.1.B.).
Astfel, cercetătorii din Republica
Moldova au stabilit că de fapt cultura
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premergătoare joacă un rol deosebit
în ceea ce priveşte formarea rezervelor
de apă în sol în stratul de 0-150 cm la
momentul semănatului și influenţează
decisiv asupra productivităţii floriisoarelui [10, 11].
Întrucât floarea-soarelui este o
plantă consumatoare de cantități
sporite de apă, după aceasta în
asolament se recomandă cultivarea
plantelor cu înrădăcinare profundă:
lucerna, sparceta, sorgul, iarba de
Sudan, sfecla-de-zahăr etc.
Floarea-soarelui este o bună premergătoare pentru culturile de primăvară (cereale, porumb, leguminoase
etc.), dar şi pentru cele de toamnă,
dacă este recoltată timpuriu, până la
15 septembrie [11, 12, 15, 16].
Studiile efectuate au relevat
că floarea-soarelui necesită soluri
profunde, afânate şi structurate, cu o
capacitate sporită de înmagazinare a
apei, care să permită o răsărire rapidă
şi uniformă, o înrădăcinare profundă
şi un control eficient al buruienilor.
Cercetări în acest domeniu se
efectuează în continuare într-o gamă

amplă şi variată de condiţii pedologice
şi climatice, ceea ce a servit drept
fundament la elaborarea unor sisteme
de lucrare a solului avantajoase, atât
din punct de vedere agrotehnic şi
ecologic, cât şi economic.
Investigaţiile efectuate pe diferite
terenuri agricole şi în condiţii pedoclimatice variate au dovedit necesitatea
respectării stricte a consecutivităţii
lucrărilor agrotehnice de câmp, ceea
ce asigură obţinerea recoltelor de 2,83,3 t/ha [19, 20].
Rezultatele studiilor orientate către
procedeele agrotehnice de producere
a florii-soarelui au demonstrat că nu
poate exista o metodă de lucrare a
solului unică pentru toate zonele de
cultivare [1, 2].
Alegerea corectă a metodei de
prelucrare a solului depinde de situaţia
concretă din fiecare gospodărie
agricolă, de istoria fiecărui câmp
în rotaţia culturilor, de nivelul de
fertilitate a solului, precum şi de unele
particularităţi biologice ale hibrizilor
omologaţi de floarea-soarelui în zona
respectivă [4].

A
B
Fig. 5.1. Asolamentul (A) și rotația culturilor (B)[3]
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Ținând cont de tendinţa mondială
de obţinere a produselor biologice
pure şi de promovare a unor tenologii
prietenoase mediului înconjurător, s-a
purces la elaborarea unor noi elemente
de cultivare a florii-soarelui. În aceste
tehnologii s-a pus accent pe muncile
mecanice, care alcătuiesc sistemul
principal de lucrare a solului înainte
de semănat şi în timpul îngrijirii
plantelor. Astfel, sunt valorificaţi cu
randament maximal factorii optimi:
umiditatea, elementele nutritive şi
energia solară pentru obţinerea unui
nivel sporit de roadă [1, 12, 19].
Adâncimea arăturii pentru floareasoarelui trebuie să fie de 22-25 cm.
Lucrarea mai adâncă este necesară pe
terenurile puternic îmburuienate sau
cu cantităţi mai mari de resturi vegetale
rămase pe aceste loturi şi pe solurile
compactate, pregătind astfel terenul
pentru o mai bună şi rapidă răsărire a
plantei şi scurtând durata de expunere
la atacul dăunătorilor de sol [13].
Asigurarea celor mai bune condiţii
de nutriţie pentru floarea-soarelui nu
este posibilă fără o executare corectă şi
la timp a lucrării solului. Aceste lucrări
presupun o mobilizare a stratului de
sol la diferite adâncimi, în funcţie de
cerinţele plantei cultivate, cu scopul
de a încorpora în sol materia organică,
precum şi îngrăşămintele chimice
administrate [2, 14, 20].
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice
au permis evaluarea reacţiei floriisoarelui la aplicarea diferitor sisteme
de lucrare a solului, în condiţii

pedologice şi climaterice concrete, dar
şi a unor particularităţi ale cerinţelor
biologice ale hibrizilor omologaţi de
floarea-soarelui în zone concrete [16].
Pentru soluţionarea problemelor
ecologice din agricultură, pe parcursul
ultimilor ani s-au conturat două
tendinţe de dezvoltare a acesteia,
una este legată de minimalizarea
cheltuielilor, iar cealaltă – de
biologizarea agriculturii [7 - 9].
Minimalizarea scade consumul de
combustibil la lucrarea solului, dar
duce la îmburuienarea lui şi necesită
un consum sporit de erbicide pentru
combaterea buruienilor, dar şi de
insecticide şi fungicide, fiindcă în solul
lucrat fără întoarcerea brazdei sunt
mai mulţi dăunători şi patogeni decât
în solul arat [8, 14, 15].
Arătura cu plug poate fi exclusă
atunci când câmpurile sunt relativ
curate de buruieni, îndeosebi de
buruieni perene cu drajoni. În
acest caz nu există necesitatea de a
încorpora îngrăşăminte organice,
iar proprietăţile fizice ale solului
sunt favorabile pentru plantele de
cultură. Renunţarea la lucrarea de
bază a solului cu folosirea plugului
cu cormană porneşte de la reducerea
cheltuielilor de energie, de manoperă
şi de combustibil la fiecare hectar de
teren arabil.
Implementarea acestor procedee
şi aplicarea hibrizilor înalt productivi
de floarea-soarelui, precum şi
tehnologiile industriale de cultivare au
permis sporirea substanţială a recoltei.
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5.2.

Cultivarea și recoltarea
florii-soarelui
Crop cultivation

Aplicarea tehnologiilor industriale
de cultivare a florii-soarelui este
eficientă doar în cazul când se respectă
calitativ şi la timp întreg complexul de
măsuri agrotehnice prevăzute în hărţile
tehnologice aprobate, ținându-se cont şi
de particularităţile fiecărui câmp.
Încercările de producere au
demonstrat că, în cazul respectării
stricte a recomandărilor tehnologiei
industriale de cultivare, în condiţii
de agrotehnică corespunzătoare, în
fiecare an pot fi obţinute recolte stabile
(în medie 2000-2500 kg/ha) şi sporite
(ajungând până la 3000-3500 kg/ha) de
floarea-soarelui [13 - 15].
Obținerea recoltelor mari este direct
legată de starea materialului semincer
[4, 29, 33] şi de calitatea semănatului [4,
11, 18].
O sămânţă de calitate, cu valoare
biologică ridicată, integritate fizică, fără
spărturi sau fisuri, tratată contra bolilor
asigură o răsărire energică şi uniformă,
cu ritm intens de creştere în fazele
iniţiale, respectiv, o depăşire mai rapidă
a atacurilor timpurii din partea bolilor şi
dăunătorilor din sol.
Sămânţa trebuie să aparţină hibridului destinat pentru zona respectivă, să
provină din ultima recoltă, să fie mare,
plină, sănătoasă, să aibă gradul de puritate de cel puţin 97% şi facultatea germinativă de 96% [27, 30].

Se recomandă să se evite folosirea
seminţelor mici, deoarece utilizarea
acestora în timpul semănatului nu
realizează o distribuţie uniformă a
plantelor pe teren, astfel încât, pierderile
de la semănat până la răsărit pot ajunge
în anumite condiţii până la 25-40% [27].
Prin urmare, o lucrare obligatorie
efectuată la cultivarea florii-soarelui
este calibrarea seminţelor după greutate
(Figura 5.2.). Prin această operaţiune
sunt îndepărtate seminţele mici,
fisurate, decojite, atacate de boli [27, 30],
puritatea fizică poate creşte până la 100%,
iar capacitatea de germinaţie, peste
95%, asigurându-se o răsărire rapidă,
uniformă, cu lanuri mari puţin atacate
de boli şi sporuri de producţie [14, 27, 30,
32, 33]. Seminţele germinabile, intacte
dau germeni normali în proporţie de
95%, cele fisurate – 85%, iar cele decojite
și cu miez parţial lipsă – sub 75% [19].
O serie de studii au demonstrat
că sămânţa sănătoasă, liberă de boli,
reduce atacul de putregai alb, de
putregai cenuşiu şi de mană [6, 11].
Dar totuși se consideră obligatoriu un
alt ciclu de lucrări ce ține de tratarea
seminţei de floarea-soarelui contra
bolilor şi dăunătorilor înainte de
semănat [11, 15, 19].
Se recomandă să se efectueze tratamente contra manei cu mefenoxam sau
oxadixil-carbendazim. În combaterea
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putregaiului alb şi a putregaiului cenuşiu se fac tratamente cu procimidon, tiram sau tiofanat metal-tiuram. Pentru
combaterea vătămătorilor se recomandă tratamente cu carbofuran, efectuate
centralizat. Rezultate bune s-au obţinut în ultimul timp şi prin folosirea
imidaclorpridului sau thiametoxanului
[6, 7].
Seminţele de floarea-soarelui sunt
încorporate în sol de semănători
speciale, primăvara, până la arat, odată
cu grâul de primăvară. Semănatul
începe când în sol se atinge temperatura
de 60-70 ºC, fiind asigurate condiţii
favorabile pentru germinarea rapidă
şi uniformă a seminţelor şi răsărirea
plantelor [2, 5, 20, 23, 27, 30].

A fost studiată posibilitatea semănatului timpuriu al florii-soarelui pentru
a evita căldurile puternice şi seceta de
vară în stadiul de formare a organelor
de reproducere [30].
S-a stabilit totuși că la semănatul
prea timpuriu, multe seminţe pier prin
mucegăire, răsăritul se prelungeşte
şi este eşalonat, plantele sunt firave,
atacurile de mană şi putregai alb sunt
mai pronunţate, producţia de seminţe şi
conţinutul de ulei se diminuează.
Pe de altă parte întârzierea semănatului produce răsărirea neuniformă a
plantelor, deplasarea fazei de înflorire în
perioada de secetă din a doua jumătate a
lunii iulie, ceea ce determină, importante scăderi esențiale de producţie [20, 29].

Fig. 5.2. Calibrarea seminței de
floarea-soarelui în colhozul Stalin,
raionul Dubăsari

Fig. 5.3. Prelucrarea intervalurilor
dintre rânduri
a florii-soarelui, raionul Soroca

Fig. 5.4. Cultivarea
florii-soarelui în
RSS Moldovenească

Fig. 5.5. Strânsul roadei de
floarea-soarelui cu ajutorul combinei,
raionul Ceadâr-Lunga
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Cantitatea de sămânţă necesară
pentru un hectar depinde de
dimensiunile seminței, de puritatea
biologică, de densitatea culturii etc.,
variind între 3,5 şi 5,0 kg/ ha. Rata
însămânțării poate atinge în anumite
condiții până la 10-12 kg de seminţe pe
1 ha [2, 15, 21, 30].
Numeroase cercetări au fost realizate
în scopul relevării rolului şi importanței
diferitor măsuri privind îngrijirea
culturilor (Figura 5.3. și Figura 5.4)
şi respectarea tuturor elementelor
tehnologice în sporirea productivității
florii-soarelui [1, 7, 14, 29, 30].
S-a constatat că nivelul de producţie a
seminţelor de floarea-soarelui se obţine
prin respectarea numărului de plante
la hectar, a numărului de rânduri şi a
masei a 1000 de seminţe [2, 3, 8, 11, 15].
Un aspect important al cercetărilor
s-a axat pe investigaţii ştiinţifice privind
densitatea optimală a plantelor (Figura
5.3.), care determină în mare măsură
înălţimea plantei şi producţia de
sămânţă la hectar, respectiv, volumul şi
calitatea recoltei [2, 3, 21, 27].
De asemenea, s-a stabilit că
valorile de densitate superioară sunt
recomandate pentru hibrizii cu talie
mică şi rezistenţă bună la frângere şi
cădere. Ceilalţi hibrizi, cu talie mai
mare, reacţionează bine la o densitate
intermediară.
A fost relevată toleranţa la densitatea
mare a plantelor. Densităţile excesive
duc la cădere şi frângere, la atac de boli,
la consumuri specifice mai mari de apă
şi de elemente nutritive [2, 3, 8].

Recoltarea florii - soarelui (Figura
5.5.) pe suprafețe mici se realizează
manual [1, 32], iar pe suprafețe mari mecanic [1, 9, 12, 17, 31, 33] .
Momentul potrivit al recoltării este
determinat de atingerea maturității
fiziologice, când umiditatea seminţelor,
nu depăşește 25-30%. Umiditatea
optimă este de 14-15% [12, 18] și se
reflectă prin brunificarea capitulelor.
Recoltarea mecanizată poate începe
atunci când 75-80% din calatidii sunt
de culoare brună.
Ţinând cont de proprietăţile
biologice ale plantelor s-a propus metoda
chimică de uscare direct în câmp, prin
desecare. Preparatele chimice utilizate
duc la deshidratarea celulelor şi pieirea
acestora încă în plantele vii, fapt care
frânează procesul de transportare a apei
prin organele plantei [24 - 26, 28].
După aplicarea preparatelor chimice,
peste 4-8 zile, se reduce considerabil
procentul de umiditate în seminţe [17,
18], plantele se usucă şi seminţele de
floarea-soarelui pot fi recoltate [10,
16, 26]. În calitate de desecator au fost
studiate mai multe preparate chimice
[10, 22, 24]. Desecarea florii-soarelui
are un efect pozitiv multifuncţional.
În urma aplicării desecării, plantele se
usucă uniform, concomitent, capitulul
se micşorează, contribuindu-se astfel
la reducerea pierderilor seminţelor de
floarea-soarelui în timpul recoltării [22,
26] şi reducându-se posibilitatea de a
acumula surse de infecție [16, 22, 25].
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5.3.

Fertilizarea cu îngrășăminte
minerale și organice
Fertilization with mineral and
organic fertilizers

Una dintre problemele principale
în cultura florii-soarelui constă în
sporirea productivităţii şi a calităţii
recoltei, prin perfecţionarea intensivă
a tehnologiilor şi căutarea metodelor
noi de acţiune asupra plantelor, fără a
deteriora însuşirile fizice şi chimice ale
solurilor. Aceste obiective au constituit
obiectul cercetărilor efectuate de
colectivele USM, UASM și Institutul
de Cercetări pentru Culturile de Câmp
„Selecția”.
Floarea-soarelui are un potenţial
productiv înalt, respectiv - utilizează
cantităţi mari de substanţe nutritive
şi este o mare consumatoare de

îngrăşăminte. Savanţii din Republica
Moldova au constatat că, pentru
obţinerea
recoltelor
planificate,
floarea-soarelui extrage din sol
cantităţi considerabile de elemente
minerale. Astfel, s-a stabilit că fiecare
kilogram de elemente nutritive N-P-K
asigură în medie 4-5 kg de seminţe
de floarea-soarelui [13], iar pentru
obţinerea unei tone de seminţe sunt
utilizate din sol 40-50 kg de azot, 1822 kg de fosfor, 70-80 kg de potasiu [1,
4, 17, 24].
Restabilirea rezervelor de substanţe nutritive limitate din sol, care se
epuizează cu fiecare recoltă, se reali-
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zează prin fertilizarea cu îngrăşăminte organice şi minerale. Acestea stimulează şi îmbunătăţesc regimul de
alimentare cu apă şi hrană a solului,
iar în unele cazuri - majorează activitatea microflorei, sporind nivelul
fertilităţii potenţiale a solului şi productivitatea culturilor agricole [1].
Majoritatea cercetărilor au avut
drept scop elaborarea unui sistem
eficient și judicios de fertilizare, care
presupune aplicarea îngrășămintelor
organice și minerale în funcţie de zona
de cultivare [3, 12, 14], de însuşirile
chimice, hidrofizice și fertilitatea solului
[2, 4], de particularităţile biologice ale
plantei și cerinţele specifice de nutriţie
[13], de interacţiunea specifică a
îngrăşămintelor cu solul şi plantele de
floarea-soarelui [1].
S-a stabilit că la determinarea
dozelor de îngrăşăminte trebuie să
se țină cont de nivelul producţiei
planificate, de consumul specific şi de
rezervele de elemente nutritive din sol,
de planta premergătoare, fertilizarea
aplicată în anii precedenţi, gradul de
aprovizionare a solului cu apă [18].
Aceste concluzii s-au bazat pe analiza influenţei diferitor doze de îngrăşăminte în raport cu unii indici biologici ai solului [2, 7, 9, 10, 25] și indicii
de productivitate [2, 7] în experiențe
de lungă durată (peste 30 ani) și contribuie la diminuarea consumului neproductiv de îngrăşăminte fără a reduce producţia şi profitul.
Managementul și fundamentarea
științifică a procesului de aplicare a
îngrășămintelor, precum și optimi-

zarea condițiilor de nutriție a floriisoarelui s-a început încă în anii 1960,
însemnând un uriaş progres în producţia vegetală [3, 11, 12, 19]. Rezultatele investigaţiilor au permis să se
stabilească atât necesităţile plantelor
în elemente nutritive, cât şi dozele minime sau moderate de îngrăşăminte
la cultivarea florii-soarelui în diverse
zone și pe diferite tipuri de sol din Republica Moldova [7, 20, 21, 22].
În urma cercetărilor, s-a demonstrat că în anii secetoşi şi cu umiditate
moderată floarea-soarelui reacţionează pozitiv la prelucrarea solului cu
îngrăşăminte organice în combinare
cu NPK [7, 13, 15, 17, 18]. Creşterea aportului de N, P, K este utilizată
mai mult pentru dezvoltarea plantei,
prevăzându-se şi o recoltă mai înaltă
a seminţelor [1, 4, 5, 18], majorând
esenţial productivitatea şi calitatea seminţelor.
Astfel, îngrăşămintele de azot separate, dar şi împreună cu îngrăşămintele de caliu micşorează cantitatea
de ulei şi acid linoleic în seminţe [14],
iar îngrăşămintele de P şi K - măresc
cantitatea procentuală a acidului linoleic şi sporesc calitatea seminţelor
de floarea-soarelui [5, 14].
Fertilizarea echilibrată cu azot,
fosfor şi potasiu asigură o mai bună
toleranţă a plantei la pătarea brună
şi necrozarea tulpinilor, la pătarea
neagră şi la atacul de afide. Aplicarea
unilaterală sau în exces a fertilizanţilor
cu azot favorizează atacul agenţilor
ce produc putrezirea tulpinii şi a
capitulului.
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În atenţia permanentă a cercetătorilor din domeniul fiziologiei plantelor
și agrochimiei a fost problema determinării influenței îngrăşămintelor
minerale asupra indicior de productivitate [9, 15, 16, 24]. S-a demonstrat că
acestea acţionează multilateral asupra
dezvoltării plantei, iar efectul lor depinde de genotipul soiului sau hibridului cultivat [13]. Au fost stabilite
concentraţiile optime pentru evitarea
factorilor de mediu nefavorabili şi, respectiv, pentru sporirea indicilor fotosintetici [6, 8].
S-a constatat, de asemenea, că
pentru a asigura un nivel înalt de
adaptabilitate și imunitate față de
factorii de stres biotic și abiotic un rol
important revine microelementelor,
inclusiv Mo, Mg, B, Zn şi M. La
deficitul de Zn se dezvoltă prost
frunzele tinere. Acestea capătă culoare
verde-deschis, apoi se usucă. Dificitul
de Mn reţine conul de creştere, iar pe
frunzele etajului superior apar pete de
culoare verde-deschis, roşii şi chiar
cenuşii [25 - 27].
În ultimele decenii a sporit
interesul pentru elaborarea unor
tehnologii de cultivare cu cheltuieli
energetice minimale. Aceste tehnologii
prevăd, pe lângă alte măsuri,
aplicarea îngrăşămintelor în doze
mici şi optimale şi, în primul rând,
a îngrăşămintelor locale, care sunt
mai ieftine, pot asigura menţinerea
fertilităţii solului, majorarea recoltei,
îmbunătăţirea calităţii seminţelor de
floarea-soarelui [20, 27].
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În aceste condiții, un obiectiv
major al cercetărilor l-a constituit
studiul acţiunii gunoiului de grajd şi
a îngrăşămintelor chimice, aplicate
separat sau asociat în asolament,
asupra recoltei şi calităţii seminţelor
de floarea-soarelui în condiţiile zonei
centrale a Moldovei.
S-a demonstrat că îngrăşămintele
organice stimulează îmbunătăţirea
regimului de alimentare cu apă şi de
hrană a solului, majorează eficient
fertilitatea solurilor, iar în unele cazuri,
sporesc activitatea microflorei din
sol, aceasta răsfrângându-se favorabil
asupra productivităţii culturii.
Bineînțeles, din punct de vedere
economic, este mai rentabil să se
introducă în solurile destinate pentru
cultivarea florii-soarelui îngrăşăminte
azoto-fosfatice în cantităţi de N 50-75
kg şi P 25-38 kg substanţă activă, dar şi
să se utilizeze îngrăşămintele organice
[3, 10, 20, 24].
S-au efectuat studii referitoare la
aplicarea îngrăşămintelor minerale
și organice pe solurile de cernoziom
tipic [22, 23], cernoziom levigat și
cernoziom carbonatic [2, 4], în diferite
zone geografice de cultivare [3, 12],
în raport cu productivitatea floriisoarelui şi fertilitatea acestor soluri.
O serie de lucrări științifice
demonstrează posibilitatea utilizării
în doze reduse a îngrăşămintelor pe
solurile de cernoziom carbonatic [2,
4]. Pe solurile grele şi reci este bine
valorificat gunoiul de grajd în doze
de 20 t/ha, ce se încorporează imediat
prin arătura de bază [19].

Pentru obținerea a 30-35 q/ha de
semințe de floarea-soarelui pe soluri
cu un conţinut scăzut de humus,
savanţii recomandă administrarea a
30-45 kg/ha de azot, 45-50 kg de fosfor
şi 60 kg/ha de potasiu.
S-a stabilit că pe toate tipurile de
sol, floarea-soarelui valorifică bine atât
fertilizanţii organici, cât şi chimici [19,
20, 22, 23].
S-a
constatat
că
80-90%
din îngrăşămintele calculate se
încorporează pe parcursul lucrării
de bază a solului, celelalte - se aplică

direct pe rânduri, odată cu semănatul.
Îngrăşămintele chimice cu fosfor
(250-300 kg/ha superfosfat) se aplică
toamna în timpul dezmiriştirii şi se
încorporează în sol odată cu arătura
adâncă, iar îngrăşămintele cu azot
(200-250 kg/ha) - pe etape, înainte de
semănat și odată cu praşele.
Savanţii au elaborat şi au propus
recomandări privind aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale, care
asigură o recoltă mai mare de calitate bună în diferite condiţii [20, 25].
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privind combaterea
5.4. Studii
buruienilor
Weed control

Deşi floarea-soarelui are o capacitate
înaltă de concurenţă cu buruienile,
una dintre problemele principale în
producerea recoltelor mari a fost şi
rămâne impactul acestora asupra
semănăturilor şi combaterea lor
integrată.
La Universitatea Agrară de Stat și
Institutul de Cercetări pentru Culturile
de Câmp „Selecția” au fost realizate cercetări complexe privind combaterea buruienilor, ținându-se cont de particularităţile biologice ale florii-soarelui și ale
buruienilor, precum şi de diversitatea
condiţiilor pedoclimatice ale Republicii
Moldova.
Astfel, studiile efectuate pe parcursul anilor au demonstrat că cele mai
periculoase sunt buruienile care se dezvoltă în primele 30 de zile de vegetaţie
după apariţia plantulelor de floareasoarelui. De aceea este foarte important
ca în această perioadă semănăturile să
fie menţinute în stare curată [16]. Întârzierea în combaterea buruienilor are o
influenţă negativă şi poate cauza reducerea semnificativă a productivităţii florii-soarelui [5, 15, 16]. Mai mult ca atât,
unele dintre buruiene reprezintă gazde
pentru patogeni şi, respectiv, surse de
infecţie. Eliminarea plantelor, reduce
posibilitatea de răspândire a patogenilor [14].

O serie de cercetări efectuate cu
scopul de a determina tipul şi gradul
de îmburuienare a agrofitocenozelor de
floarea-soarelui au pus în evidență 19
specii dominante [5], cele mai agresive
fiind buruienile perene, inclusiv
pălămida, susaiul, volbura şi cele anuale
cum ar fi ştirul, ambrozia, spanacul,
mohorul și costreiul, care reduc
considerabil recolta de floarea-soarelui
[14].
S-a constatat acțiunea diferențiată
a acestora asupra recoltei și s-a stabilit
că buruienile perene care populează solele de floarea-soarelui până la un nivel
maxim de îmburuenire, așa numit pragul de daună, nu compromit recolta,
în timp ce buruienile perene se cer a fi
combătute chiar la un număr redus pe
unitate de suprafaţă. Cunoaşterea pragului economic de dăunare permite o
aplicare diferenţiată a lucrărilor de combatere, în funcţie de nivelul de atac [10].
Un aspect important al studiilor
realizate în Republica Moldova la acest
capitol au constituit cercetările axate
pe elaborarea măsurilor de prevenire și
combatere a buruienilor.
În decursul istoriei agriculturii, baza
combaterii buruienilor au constituit-o
metodele agrotehnice manuale și
mecanice [1, 2], iar ulterior - metodele
chimice cu utilizarea erbicidelor [3 - 9].
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Astfel, rezultatele cercetărilor
demonstrează că lucrările raționale
şi eficiente de prelucrare a solului,
precum şi utilizarea minimă a
prăşitului mecanic sau manual
reprezintă mijloace eficiente de
eliminare a buruienilor. Acestea asigură
combaterea buruienilor în culturile
ecologice, în absenţa erbicidelor.
Cercetătorii de la Catedra de
Agrotehnică a UASM au studiat şi
continuă să studieze lucrarea de bază
a solului care presupune alternanța
între lucrarea cu plug şi cea cu tăietorul
plat, iar pentru rezolvarea problemei
ecologice, erbicidele se aplică numai la
culturile prăşitoare, în loc de prăşitul
manual.
Lista preparatelor chimice şi
biologice de protecţie şi stimulare
a creşterii plantelor permise pentru
utilizare în Republica Moldova include
un şir mare de erbicide cu o gamă
largă de combatere a diferitor specii de
buruiene din semănăturile de floareasoarelui [3, 11, 12]: Treflanul (24% c.e.,
în doză de 3,0-4,0 l/ha), Herbitref (24%
c.e., în doză de 3,0-4,0 l/ha), Triflurex
(24% c.e., în doză de 3,0-4,0 l/ha),
Prohelan (50% p.u., în doză de 2,0-4,0
kg/ha), Dual Gold (96%, în doză de 1,6
kg/ha), Frontier Optima (în doză de
1,2-1,4 kg/ha), Furore Super (în doză
de 0,8-1,2 kg/ha).
Din aceste considerente, pentru
eficientizarea utilizării preparatelor
chimice, a fost studiată influenţa
lor asupra buruienilor în cultura de
floarea-soarelui, stabilindu-se efectul
diferitor doze asupra plantei de
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cultură [7, 12, 15] și fertilităţii solului
în condiţii concrete de cultivare. S-au
stabilit normele de utilizare a diferitor
erbicide în funcție de compoziția
chimică şi tipul solului [13, 16].
O altă serie de lucrări a demonstrat
eficienţa
integrarii
metodelor
agrotehnice, biologice, chimice, fizice,
etc. în combaterea buruienilor din
cultura florii-soarelui [4, 5, 17].
Analizându-se componentele luptei
integrate, a fost stabilit rolul diferitor
măsuri în eleminarea sau reducerea
atacului buruienilor la floarea-soarelui.
Aplicarea erbicidelor, paralel cu
procedeele
agrotehnice,
permite
menţinerea semănăturilor în stare
curată în perioada herboactivă.
S-a constatat că combaterea
integrată
este
mai
eficientă,
deoarece ia în considerare factorii
edafici şi agrotehnici, rezistenţa
genetică a hibrizilor, mijloacele
chimice şi biologice de combatere şi
particularitățile specifice ale zonelor de
cultivare [4, 9].
Rezultatele cercetărilor au fost
aplicate la întocmirea tehnologiilor
intensive de cultivare a florii-soarelui,
fiind elaborat şi sistemul de protecţie
integrată, care se bazează pe elemente
economice, tehnologice, ecologice,
agrotehnice, biologice, chimice şi
fizice de combatere a buruienilor [15],
precum și respectarea cerinţelor de
ordin strict fitotehnic și fitosanitar a
plantei în cadrul agroecosistemului,
astfel asigurându-se eficienţa maximă
a culturii [17].
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Anexa 1

LISTA HIBRIZILOR DE FLOAREA-SOARELUI
omologați şi incluși în Registrul soiurilor
de plante al Republicii Moldova, 2017
Nr. de înregistrare

Denumirea soiului sau
hibridului

Denumirea soiului sau
hibridului

Nr. de înregistrare

IP ICCC „SELECŢIA”, REPUBLICA MOLDOVA

Syngenta, ELVEȚIA
281470

RIGASOL OR

282594

SY EDENIS

281990

TRISTAN

283400

TALENTO

281060

ARENA PR

282596

TUTTI

282436

NK ADAGIO

282222

MH8367

281989

NK ALEGO

281464

NK FERTI
NK KONDI

281332

NK ARMONI

281819

281011

NK BRIO

283281

SY BACARDI CLP

281820

NK DELFI

283282

SY NEOSTAR CLP

281463

NK MELDIMI

283600

SY EXPERTO

282689

VALERIA (B)

280014

LUCEAFĂRUL

281988

NK NEOMA

283597

SUBARO

281015

ANA

282005

FLORISAN (B)

281334

NK ROCKY

283598

SY ACADEMI CLP

281175

HS 9729 (B)

281027

HS 9505 (B)

281061

OPERA PR

283599

SY DIAMANTIS

AMG AGROSELECT COMERȚ SRL, REPUBLICA MOLDOVA

Pioneer, SUA

282550

DACIA

282765

DOINA

282796

P63HH79

282573

P64LL05

282549

TALMAZ

282766

NISTRU

282407

P63LE10

282795

P64LL82

282552

ZIMBRU

283148

CEZAR

281814

PR64A15

281838

PR64A71

282551

CODRU

283017

P64LC108

281631

PR64A89

282792

P63LE75

282261

PR64E83

281234

DROFA

283014

REGINA CL

282794

P63LL06

282206

PR64F50

283013

FORTUNA CL

283015

TELLUS

282406

P64LE11

282207

PR64J80

283012

NOVATOR

283018

P64LL84

283020

P64LE20

280777

PR63A90

282797

P64LC53
P64LE99

NOVASEM SRL, REPUBLICA MOLDOVA

Agro-Sem SRL, REPUBLICA MOLDOVA
282371

REZON

282249

ACORD

282767

GRANDIS

Limagrain Europa, FRANȚA

281977

PR64G46

283016

283579

P64BB01

282260

PR64E71

283580

P64HE118

283900

P64LL125

283728

LG 5463CL

283294

LG 5631 CL

284168

LG 5478

283026

LG 5632

283608

ES GENESIS

281382

LEILA

283292

LG 5485

282618

LG 5633 CL

283902

ES JANIS

281453

ES ARTIMIS

283778

LG 5550

281972

LG 56.58 CL

283056

ES NOVAMIS CL

282202

ES BAYANO

284169

LG 50635 CLP

281230

LG 56.65 M

283057

ES NIAGARA

282426

ES BELLA

281298

LG 53.80M

284170

LG 59580

284153

ES KAPRIS CLP

282771

ES FLORIMIS

281430

LG 54.12

281562

LG 56.35

283607

ES ANDROMEDA

281652

ES PRIMIS

283291

LG5452HO CL

283920

LG 5638

283267

ES ARCADIA SU

284156

ES GENERALIS CL

283293

LG5492HO CL

281563

LG 56.63 CL

283268

ES BAMBINA

282203

ES SHERPA

283025

LG 5525

282435

GOLDSUN

283055

ES TERRAMIS CL

282800

LG 5542 CL

283295

LG 5661 CL

282158

LG 55.43 CL

283670

LG 5697 CLP

284000

N6LM304

283717

BADGER CL (X4428)

283722

JAGUAR II (X4367)

283723

JAGUAR XL (X4337)

Caussade Semences, FRANȚA

Euralis Semences, FRANȚA

Nuseed Europe, MAREA BRITANIE

283763

CHARKS

284203

PATRICIA CL

283719

CAMARO 2

283724

TORINO

282417

FUSHIA CL

282874

KLARIKA CL

283721

IMPACT

284001

X9767

282416

IMERIA CS

283764

MARBELIA CL

282337

PARAISO 102 CL

SAATEN UNION, ROMÂNIA

283068

SUPERSOL

Gabonakutato, UNGARIA

282779

FARO

283310

FAUSTO ST

9003452

DONSKOI KRUPNO-PLODNÎI

Донской филиал ВНИИМК, RUSIA

282720

OLMEDO

283311

ORFEO ST

281720

LAKOMKA

ГНУ ВНИИМК им. ВС Пустовойта, RUSIA

Strube GmbH Co, GERMANIA
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Institute of Field and Vegetable Crops, SERBIA
281714

KAZANOVA

281775

NS-H-90103

283566

NS-H-26749

282823

NS ORFEJ

281715

SREMAC

283563

NS OSKAR

282822

NS FANTAZIJA

282824

NS PRIMI

282819

NS-H-496

283564

NS ROMEO

282821

NS-H-2063

282825

NS SUMO 2017

283565

NS-H-6343

280708

VALENTINO

Maisadour semences, FRANȚA
282763

MAS 80IR

282763

MAS 80IR

283561

MAS 82A

283561

MAS 82A

282379

MAS 84E

282379

MAS 84E

282378

MAS 90T

282378

MAS 90T

283908

MAS 92CP

283908

MAS 92CP

282380

MAS 92IR

282380

MAS 92IR

282169

MAS 83R

282169

MAS 83R

May Agro, TURCIA
282345

ARMADA CL

281516

SIRENA

282346

CONFETA CL

283690

THOR CL

283406

METEOR CL

282879

DUET CL

283689

M98CL88

282880

HORNET

282450

MAXIMUS CL

283390

MAXTOR

282881

REYNA

282160

EKLLOR

282159

283010

ZELLKO

282628

SIKLLOS CL

283008

CLLEVER

283836

RA1018106

RAGT, FRANȚA
SELLOR

283009

KALLUGA

282818

OLLEG

282627

MOOGLLI CL

282629

RA1005714

284079

RGT CLLIF

283685

QC BRAVO

283686

QC RAMBO

282683

BOND

282684

QC ZORBA

Donau SAAT SRL, ROMÂNIA

283123

GOLDIMI

283684

SULFOSOL

282302

LA PAMPA

282682

TOLEDO

Advanta Semillas, ARGENTINA
284149

HYSUN 266

283151

HYSUN 202 CL

KWS SAAT SE, GERMANIA
284199

KWS SINTRA

281472

BAROLO RO

Procera Agrochemicals, ROMÂNIA
284165

MIRANDA SU

282310

PF100

Nidera Semillas, ARGENTINA
284164

DRIVER CL

283731

PUNTASOL CL

283071

PARAISO 1000CL PLUS EL

283994

SUNTEC HO CL

283075

SUNFLORA CL
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BREVETE DE INVENŢII
1981 АЛЕКСЕЕВА М.В.
Способ получения изолята белка из муки семян подсолнечника.
A.C. СССР № 888341
1982 ВАЙНТРАУБ И.А., АЛЕКСЕЕВА М.В.
Способ получения изолята фракции белка, обогащенного лизином из
семян подсолнечника.
A.C. СССР № 982215
1983 ВРОНСКИХ М.Д.
Способы борьбы с белой и серой гнилью подсолнечника.
А.C. СССР, № 1027856
1983 РОЖКОВАН В.В.
Быстрый способ определения возбудителя белой гнили.
A.C. СССР, № 1027952
1986 АНАЩЕНКО А.В., КУКОШ М.В.
Способ идентификации ЦМС у растений.
А.С. СССР № 1264387
1989 ЛАПТЕВА Н.А., ВАЙНТРАУБ И.А.
Способ получения белкового изолята.
A.C. СССР № 1706521
1995 BARBAROŞ A.
Procedeu de descoperire a corpului fructifer la ciuperca Phomopsis sp.
Brevet de invenţie nr. 284 MD
1997 DUCA M., DUCA G., BUDEANU O.
Procedeu de determinare a fitohormonilor.
Brevet de invenţie nr. 788 MD
2001 DUCA M., GRIGORCEA P., GLIJIN A.
Metodă de identificare a fracţiei mitocondriale la floarea-soarelui.
Brevet de invenţie nr. 2639 MD
2004 LAPTEVA N., VAINTRAUB I.
Procedeu de obţinere a izolatului proteic modificat din şrot de floareasoarelui. Brevet de invenţie nr. 2542
2004 LAPTEVA N., VAINTRAUB I., KAHOVSKAIA I.
Procedeu de obţinere a izolatului proteic alimentar din şrot de floareasoarelui. Brevet de invenţie nr. 2621
2007 DUCA M., LEVIŢCHI A., LAPTEVA N., CĂPĂŢÂNĂ A.
Metoda de determinare a purităţii genetice a florii-soarelui.
Brevet de invenţie nr. 3324
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Anexa 3

TEZE DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE
1965 ГРЕБЕНЮК Г.К.
Формирование самоопыленных линий подсолнечника (H. annuus L.) под
влиянием чужеродного ментора пыльцы и использование их в селекции
на гетерозис
Specialitatea: 534 - Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
Conducător științific: КОВАРСКИЙ А.Е.
1965 ЦУРКАН М.А.
Питание и удобрение подсолнечника на выщелоченном черноземе
Specialitatea: 06.01.04 - Agrochimia
Conducător științific: ДИКУСАР И.Г.
1966 ДЬЯЧЕНКО Н.И.
Изменчивость содержания белкового и небелкового азота семян и
вегетативных органов подсолнечника в онтогенезe
Specialitatea: 03.00.04 - Biochimie
Conducător științific: КЛИМЕНКО В.Г.
1966 НАРАСТАВ Д.И.
Влияние минеральных удобрений на урожай и химический состав
подсолнечника
Specialitatea: 06.01.04 - Agrochimia
Conducător științific: ДИКУСАР И.Г.
1967 КОРДУНЕАНУ П.В.
Влияние минеральных удобрений на урожай и химический состав
подсолнечника
Specialitatea: 06.01.04 - Agrochimia
Conducător științific: БЕЛКИН Н.И.
1967 ПИРЕЕВ М.Н.
Цитоэмбриология формирования генеративных органов нормального и
стерильного по пыльце масличного подсолнечника
Specialitatea: 03.00.15 - Genetica
Conducător științific: КОЛЕСНИКОВ С.М.
1968 ШАРОВА П. Г.
Селекция подсолнечника в связи с изучением расового состава заразихи
в условиях Молдавии
Specialitatea: 534 - Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
Conducător științific: ОМИРОВ Д.К.
1969 БОШКАНЯН А.И.
Влияние удобрений на урожай, качество маcла и химический состав
органов подсолнечника на карбонатном черноземе
Specialitatea: 06.01.04 - Agrochimia
Conducător științific: БЕЛКИН Н.И.
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1970 ГРИНБЕРГ Ш.М.
Ложная мучнистая роса подсолнечника пути снижения ее вредоносности
в южной зоне Mолдавской ССР
Specialitatea: 03.00.12 - Fiziologia plantelor
Conducător științific: ПОПУШОЙ И.С.
1972 ОСТРОВСКИЙ В.Б.
Продуктивность подсолнечника и качество урожая в связи с условиями
минерального питания
Specialitatea: 06.01.04 - Agrochimie
Conducător științific: БЕЛКИН Н.И.
1974 ВАРЕННИКОВА Т. В.
Фосфоросодержащие соединения и продуктивность фотосинтеза
растений подсолнечника в связи с влиянием фосфорного питания
Specialitatea: 03.00.12 - Fiziologia plantelor
Conducător științific: КЛИМЕНКО В.Г.
1975 АСАУЛЯК Я. И.
Применение гербицидов в посевах подсолнечника в южной зоне Молдавии
Specialitatea: 06.01.01 - Agrotehnică
Conducător științific: ЛИБЕРШТЕЙН И.И.
1979 ТЮРИНА Ж.П.
Белки семян подсолнечника Helianthus annuus L.
Specialitatea: 03.00.04 - Biochimie
Conducător științific: КЛИМЕНКО В.Г.
1982 КУКОШ Мария
Генетико-селекционное
изучение
признака
восстановления
фертильности пыльцы у подсолнечника (Helianthus annuus L.)
Specialitatea: 03.00.15 - Genetică
Conducător științific: АНАЩЕНКО A.В.
1984 КОЛЕСНИК Ф.П.
Источники инфекции и пути снижения вредоносности Plasmopara
helianthi Novot. в условиях Молдавии.
Specialitatea: 06.01.11 - Fitopatologie și protecția plantelor
Conducător științific: МОЛДОВАН М. Я.
1984 РОТАРУ Федор
Создание самоопыленных линии для селекции подсолнечника на гетерозис
Specialitatea: 06.01.05 - Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
Conducător științific: АНАЩЕНКО A.В.
1985 БУКУР Г. Г.
Применение гербицидов и их смесей в посевах подсолнечника в
севообороте
Specialitatea: 06.01.01 - Agrotehnică
Conducător științific: НИКОЛАЕВА Н. Г.
1986 ЗАБРИАН Д.П.
Фотосинтетическая деятельность подсолнечника при различном
минеральном питании
Specialitatea: 03.00.12 - Fiziologia plantelor
Conducător științific: ДОРОХОВ Б.Л.
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1989 МАЛКОЧ Г.Ф.
Защита почв от эрозии при интенсивной технологии возделывания
подсолнечника
Specialitatea: 06.01.01 - Agrotehnică
Conducător științific: ФЕДОТОВ В.К.
1989 МУСТЯЦА И.Н.
Совершенствование конструкции агрофитоценозов подсолнечника с
целью повышения эдификаторной роли культуры в борьбе с сорными
растениями
Specialitatea: 06.01.01 - Agrotehnică
Conducător științific: ЛИБЕРШТЕЙН И.И.
1994 CHIRIACOVA Maria
Caracterele cantitative a mutațiilor plastomici de floarea-soarelui și interlegătura
lor corelativă
Specialitatea: 03.00.15 - Genetica
Conducător științific: JACOTĂ Anatolie
1999 BUDEANU Oleg
Modificarea conţinutului AIA, AG3, AN, activitatea catalazei și peroxidazei
în ontogeneza diferitor genotipuri de floarea-soarelui (Helianthus annuus L.)
Specialitatea: 03.00.12 - Fiziologia plantelor
Conducător științific: DUCA Maria
2002 GLIJIN Aliona
Acţiunea exogenă a giberelinelor asupra proteosintezei la floarea-soarelui
Specialitatea: 03.00.04 - Biochimie
Conducător științific: DUCA Maria
2003 ARTICOV Gulnara
Ameliorarea proprietăţilor funcţionale ale proteinelor din seminţele de floareasoarelui prin modificarea proteolitică
Specialitatea: 03.00.04 - Biochimie
Conducător științific: VAINTRAUB Iosif
2003 BÎRSAN Ana
Influenţa unor factori abiotici (clorurii de sodiu, sulfatului de sodiu,
nitrozodietilaminei, dualului) asupra normei de reacţie la floarea-soarelui
Specialitatea: 03.00.12 - Fiziologia plantelor
Conducător științific: DUCA Maria
2006 CĂPĂȚÎNĂ Ana
Aspecte genetico-moleculare ale heterozisului la floarea-soarelui (H. annuus L.)
Specialitatea: 03.00.15 - Genetica
Conducător științific: DUCA Maria
2008 STEFANOV Ivan
Modificarea indicilor fertilităţii cernoziomului carbonatic şi a productivităţii
florii-soarelui sub influenţa sistemelor de fertilizare în asolament de câmp
Specialitatea: 06.01.04 - Agrochimia
Conducător științific: ZAGORCEA Constantin
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2008 LEVIŢCHI Alexei
Estimarea heterozisului la floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) în baza
algoritmilor informaţionali
Specialitatea: 03.00.15 - Genetica
Conducător științific: DUCA Maria
2010 ROTARENCO Victoria
Aspecte morfo-fiziologice şi genetice de interacţiune gazdă-parazit (H. annuus
L. – O. cumana Wallr.)
Specialitatea: 03.00.12 - Fiziologia plantelor
Conducător științific: DUCA Maria
2011 MIDONI Andrei
Identificarea şi expresia unor gene (Rf) la floarea-soarelui (H. annuus L.)
Specialitatea: 03.00.15 - Genetica
Conducător științific: DUCA Maria
2014 ȘESTACOVA Tatiana
Controlul genetico-molecular al rezistenței florii-soarelui la mană Plasmopara
halstedii F. Berl et de Toni
Specialitatea: 162.01 - Genetica vegetală
Conducător științific: DUCA Maria
2016 COJOCARI Rodica
Influenţa condiţiilor agrometeorologice asupra productivităţii culturii de
floarea-soarelui
Specialitatea: 153.05 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
Conducător științific: NEDEALCOV Maria
2018 CUCEREAVÎI Aliona
Caracterele agrobiologice importante la germoplasma de floarea-soarelui
pentru crearea hibrizilor performanți
Specialitatea: 411.04. - Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
Conducători științifici: DUCA Maria; JOIȚA-PĂCUREANU Maria
2018 GÎSCĂ Ion
Aspecte privind parazitul florii-soarelui Orobanche cumana Wallr. cu referire
specială la rezistenţa genetică
Specialitatea: 411.04. - Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
Conducători științifici: DUCA Maria; JOIȚA-PĂCUREANU Maria
2018 NECHIFOR Victoria
Acțiunea giberelinei asupra microsporogenezei la floarea-soarelui (Helianthus
annuus L.)
Specialitatea: 162.01 - Genetica vegetală
Conducător științific: DUCA Maria

119

FLOAREA-SOARELUI

Anexa 4

TEZE DE DOCTOR HABILITAT
1990 КОРДУНЕАНУ Петр
Минеральное питание. Урожай и качество подсолнечника в Молдавии
Specialitatea: 06.01.04 – Agrochimia și 03.00.12 - Fiziologia plantelor
1998 DUCA Maria
Aspecte genetice si fiziologice ale sistemului ASC-Rf la Helianthus annuus L.
Specialitatea: 03.00.15 – Genetica și 03.00.12 - Fiziologia plantelor
2002 ROTARU Tudor
Ameliorarea florii-soarelui la heterozis
Specialitatea: 06.01.05 - Ameliorarea plantelor

Nina Arbore
Floarea-soarelui
1933
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