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INTRODUCERE

Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) face parte 
din familia Asteraceae, genul Helianthus, fi ind unica 
specie din acest gen, cultivată ca plantă de importanță 
alimentară majoră, grație semințelor bogate în ulei. 
Primele documente care atestă cultivarea industrială 
a fl orii-soarelui pe teritoriul Republicii Moldova se 
referă la începutul anilor 1840, iar primele dovezi re-
feritoare la extragerea uleiului din semințele acesteia 
datează cu 1867. 

În prezent, fl oarea-soarelui reprezintă planta 
oleaginoasă de bază în țara noastră și este una din-
tre cele mai răspândite culturi agricole, plasându-se 
pe locul trei, după porumb și grâu. Prețul avantajos 
al uleiului pe piață, susținut de cererea permanen-
tă pentru producția de semințe, menține tendința de 
creștere a suprafețelor cultivate, depășindu-se esenți-
al limitele admisibile ale acestei culturi în asolament. 

Anual, aproximativ 260-360 mii ha de câmpuri arabi-
le sunt cultivate cu hibrizi de fl oarea-soarelui, atât de 
origine autohtonă, cât și de import, producția anuală 
de semințe constituind cca 320 de mii de tone. 

Conform datelor statistice oferite de Organizaţia 
Naţiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentaţie 
(FAO), Republica Moldova ocupă locul 15 în ceea ce 
privește exportul de semințe de fl oarea-soarelui, iar 
exportul de ulei se situează pe locul doi în lista mărfu-
rilor comercializate. Importul/exportul anual al mate-
rialului semincer constituie aproximativ 1500-1800 de 
tone de semințe hibride de prima generație. În acest 
domeniu activează circa 75 de producători de semințe 
de fl oarea-soarelui, 19 exportatori, precum și un pro-
ducător mare și mai mult de 590 de producători mici 
de ulei. 

Luând în considerare importanța economică a 
fl orii-soarelui, pe parcursul ultimilor 60 de ani, stra-
tegiile guvernamentale s-au focalizat pe crearea și 
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Rezumat. Au trecut peste 200 de ani de la introducerea fl orii-soarelui în agricultura mondială și mai bine de 150 de ani 

de când această plantă, cunoscută pentru larga sa utilizare alimentară, se cultivă în Republica Moldova.
În perioada dată, cu implicarea savanților din diverse institute, universități și companii private au fost publicate 

peste 1 000 de lucrări științifi ce, susținute peste 40 de teze de doctor și doctor habilitat, obținute 12 brevete de invenții 
având fl oarea-soarelui drept obiect de studiu. Trecând în revistă conținuturile acestora, conchidem că cercetările vizate 
au integrat studiile fundamentale cu ameliorarea, iar crearea noilor varietăți – cu stabilirea condițiilor optime de creștere 
și dezvoltare, astfel fi ind 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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dezvoltarea infrastructurii și a capitalului uman în 
cercetare. O componentă majoră a ramurii a consti-
tuit-o ameliorarea fl orii-soarelui, prioritare fi ind îm-
bunătățirea calitativă și cantitativă a producției, ame-
liorarea la rezistență față de stresul biotic și abiotic 
etc. Aceste programe au fost dezvoltate preponderent 
la Stația experimentală VNIIMK, Institutul de Cer-
cetări pentru Culturile de Câmp (ICCC) „Selecţia” 
din Bălţi, iar în ultimii zece ani și în diverse companii 
private, precum AMG „Agroselect Comerț” SRL și 
AMG „Magroselect” din Soroca, „Novosem” și „Eu-
roceres” din Chișinău [1]. 

Primele investigaţii, ce au avut ca obiect de stu-
diu fl oarea-soarelui, au fost inițiate în anul 1945 la 
Staţiunea Moldovenească științifi co-experimentală 
a Plantelor de Câmp de pe lângă Institutul Agricol 
„M. V. Frunze”, fi ind axate pe studiul productivităţii în 
diverse condiţii climaterice și elaborarea indicaţiilor 
practice privind tehnologiile de cultivare a fl orii-soa-
relui [2]. 

Ulterior, cercetările agrotehnice, fi totehnice și 
tehnologice au constituit factori cheie în efi cientiza-
rea producerii fl orii-soarelui și creșterea economică a 
ramurii. În contextul acestor preocupări, elaborarea 
tehnologiilor de cultivare, identifi carea locului fl orii-
soarelui în asolamentul culturilor, rotația culturilor, 
managementul utilizării îngrășămintelor minerale 
și organice, infl uența condițiilor climatice, utilizarea 
apei, incidența bolilor, combaterea buruienilor etc., 
dar și studiul unor aspecte fundamentale privind ba-
zele moleculare ale fenomenului de androsterilitate 
citoplasmatică, mecanismele de rezistență la facto-
rii biotici și abiotici și particularitățile interacțiunii 
gazdă-parazit, au fost și sunt în continuare în șirul 
priorităților cercetătorilor din Moldova. Astfel, în 
prezent în țară există 13 instituţii de cercetare, inclu-
siv trei universităţi, șase institute de cercetare și patru 
companii private care se ocupă de întreaga gamă a as-
pectelor de studii privind fl oarea-soarelui. 

Cele mai relevante rezultate ale cercetărilor în 
domeniu au fost incluse în peste 1 000 de lucrări 
științifi ce, au servit drept bază la elaborarea a peste 
40 de teze de doctorat, 3 teze de doctor habilitat și 
12 brevete de invenții, au fost valorifi cate în crearea 
a cca 200 de hibrizi de fl oarea-soarelui cu indici de 
productivitate înalți, adaptați la condițiile de mediu. 

În lucrarea de față se propune o trecere în revistă a 
celor mai importante rezultate obținute de cercetătorii 
autohtoni, care au contribuit la crearea și dezvoltarea 
ramurii de utilizare a fl orii-soarelui la scară industrială, 
ramură cu un randament economic pe potriva așteptă-
rilor savanților, oamenilor de afaceri și consumatorilor.

STUDII FUNDAMENTALE 
ALE FLORII-SOARELUI 

Creșterea și dezvoltarea plantelor se realizează în 
condiții variabile de mediu, fi ind infl uențate de facto-
rii de stres biotic și abiotic. Aceste procese sunt deter-
minate de multiple interacțiuni dinamice – lineare și 
nonlineare – între elementele care formează matricea 
structurală și 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 identifi carea 
conexiunii dintre factorii ereditari nucleari și extranu-
cleari, elucidarea expresiei genelor la diverse niveluri 
de organizare a materiei vii, precum și relevarea unor 
noi aspecte moleculare ale fenomenelor biologice 
generale.

Această strategie integrativă, precum și asocierea 
investigațiilor fundamentale cu cele aplicative, a stat 
la baza cercetărilor realizate în Republica Moldova 
asupra fl orii-soarelui. Valorifi când o abordare multi-
disciplinară și diversifi când de la an la an metodele de 
cercetare au fost efectuate studii în domeniul geneti-
cii, fi ziologiei și biochimiei plantelor în scopul eluci-
dării mecanismelor polivalente de inducere și expresie 
fenotipică a genelor sub infl uența factorilor endo- și 
exogeni. 

Cele mai numeroase studii de genetică în Re-
publica Moldova au fost realizate cu utilizarea siste-
mului model androsterilitate citoplasmatică (ASC) – 
restaurare de fertilitate (Rf), acestea fi ind impulsio-
nate de implementarea fenomenului de heterozis la 
fl oarea-soarelui la nivel global. Astfel, în cadrul cer-
cetărilor efectuate la ICCC „Selecția” în colaborare 
cu Institutul Unional de Fitotehnie „N. I. Vavilov” 
(VIR), inițiate la sfârșitul anilor 1970, au fost identi-
fi cate și caracterizate fenotipic și genetic două tipuri 
de androsterilitate citoplasmatică, fi ind elaborată și 
brevetată о metodă genetică de tipizare a surselor de 
ASC la plante în baza analizei hibridologice clasice 
[3]. 

Un alt ciclu de lucrări s-a axat pe analiza mecanis-
mului genetic de restaurare a fertilității și de moștenire 
a genelor Rf, fi ind identifi cată o nouă genă Rf1 cu ex-
presie specifi că la liniile cu androsterilitate de tipul 
ASCl [4]. Recent, cercetările au fost completate cu stu-
dii centrate pe elucidarea bazelor moleculare ale me-
canismelor de interacțiune a genelor mitocondriale și 
nucleare [5]. Un aspect aparte a constituit evaluarea 
infl uenței factorilor de mediu asupra sistemului ASC-Rf 
și identifi carea nivelului de variabilitate în manifesta-
rea fenotipică a genelor analizate [6].
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În cadrul Centrului de Genetică Funcțională 
(CGF) al Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” 
(USDC), prin analize PCR cu primeri specifi ci a fost 
identifi cată gena mitocondrială orf H522, care deter-
mină androsterilitatea citoplasmatică la fl oarea-soare-
lui, metoda fi ind propusă pentru determinarea gradu-
lui de sterilitate și purităţii genetice a liniilor materne 
[6]. O serie de lucrări au fost consacrate analizei ti-
pului de moștenire a două sau mai multe caractere, 
constatându-se moștenirea independentă a genelor 
restauratoare de fertilitate și a genelor care conferă cu-
loarea antociană a frunzelor. 

Un alt aspect al cercetărilor efectuate în Republica 
Moldova ține de analiza efectelor unor tipuri de mu-
taţii plastomice asupra caracterelor cantitative valo-
roase de productivitate, calitate și rezistenţă, realizate 
sub conducerea academicianului A. Jacota, precum 
și studii privind genetica rezistenței fl orii-soarelui la 
acțiunea factorilor biotici și abiotici de stres.

Alături de cercetările genetice, unul dintre cele 
mai importante domenii de investigare îl reprezintă 
studiul fi ziologiei eredităţii fl orii-soarelui, sistemul 
ASC-Rf fi ind un model excelent în relevarea aspectelor 
fi ziologice și genetice ale fenomenelor ce conduc spre 
exteriorizarea genelor nucleare și mitocondriale. Pro-
blema interacţiunii sistemului genetic cu cel fi tohor-
monal privind autoreglarea androfertilităţi/androste-
rilităţii în procesul de microsporogeneză a constituit 
baza cercetărilor efectuate la Catedra biologie vegetală 
a Universității de Stat din Moldova pe parcursul a mai 
bine de 15 ani. De rând cu studiile ce țin de elucidarea 
aspectelor spaţiale și temporale de inducere a activită-
ţii funcţionale a genelor în diverse organe ale plantei, 
la diverse faze ontogenetice și diferite faze ale meiozei, 
a fost realizată analiza calitativă și cantitativă a pro-
teinelor vegetale (sumare și fracţionare), extrase din 
rădăcini, frunze și apex la diverse faze de creștere și 
dezvoltare, fi ind relevat polimorfi smul genetic la ge-
notipurile homo- și heterozigote de fl oarea-soarelui 
[7]. 

Un ciclu de lucrări a vizat acumularea pigmenților 
clorofi lieni, ca element de bază al aparatului fotosinte-
tic și studiul conținutului de acizi nucleici în diferite 
genotipuri de fl oarea-soarelui în corelare cu producti-
vitatea, heterozisul și nutriția minerală, precum și mo-
difi carea acestora la aplicarea exogenă a giberelinelor 
[7].

În cadrul USM, utilizând cultura in vitro, au fost 
realizate cercetări ce țin de reacția de răspuns a fl o-
rii-soarelui la stresul abiotic, iar în cadrul USDC, cu 
aplicarea metodei RT-PCR – la stresul biotic [8], ana-
lizând concomitent și activitatea diferitor grupe de en-
zime implicate în mecanismele defensive. 

Un aspect important afl at în vizorul cercetătorilor 
din Republica Moldova a constat în sporirea calității 
și cantității uleiului [9] și analiza proteinelor de rezer-
vă din semințe – obiectiv inclus în programul cerce-
tărilor fundamentale ale Laboratorului de Chimie a 
Proteinelor, fondat în anul 1956 la iniţiativa profeso-
rului V. G. Klimenko în cadrul Facultății de Biologie 
și Pedologie a USM. Cercetările biochimice ulterioa-
re, realizate de echipa condusă de dr. I. Vaintraub, au 
contribuit la descrierea detaliată a compoziţiei frac-
ţionare a complexului de proteine din seminţele de 
fl oarea-soarelui, precum și a conţinutului de impuri-
tăţi neproteice asociate. În același timp, a fost deter-
minată compoziţia aminoacidică a proteinelor totale, 
a globulinelor, albuminelor și globulinei 11S purifi ca-
te, a fost descoperită și parţial purifi cată proteaza cis-
teinică acidă care hidrolizează proteinele 11S, au fost 
obținute rezultate privind efectul proteolizei limitate 
asupra proprietăţilor fi zico-chimice și funcţionale ale 
proteinelor de rezervă. Adițional, au fost elaborate un 
șir de metode de obţinere și purifi care a proteinei ali-
mentare din făina de seminţe și șrotul de fl oarea-soa-
relui care conţine o cantitate sufi cientă de aminoacizi 
esenţiali [10, 11]. 

Un interes deosebit pentru cercetătorii autohtoni 
au prezentat inclusiv studiile privind utilizarea pro-
teinelor de rezervă în calitate de marcheri proteici în 
cercetări aplicative, precum pașaportizarea liniilor, 
soiurilor, hibrizilor și altor genotipuri din colecţia de 
fl oarea-soarelui din Republica Moldova, fi ind, astfel, 
perfectată metoda de extragere a heliantininei dintr-o 
singură sămânță [12] și analizându-se peste 600 de 
spectre electroforetice în scopul evaluării gradului de 
hibridare și polimorfi smului genotipurilor [13]. Po-
limorfi smul heliantininei a fost utilizat ca procedeu de 
certifi care a semințelor hibride de fl oarea-soarelui și 
de către cercetătorii de la ICCC „Selecţia” [14]. 

Un domeniu de pionierat în Republica Moldova 
îl constituie aplicarea instrumentelor bioinformatice 
de analiză a datelor biologice, întâietatea în aplicarea 
acestora, în principiu, și în domeniul studiului fl orii-
soarelui, în special, aparținând echipei USDC [15].

AMELIORAREA FLORII-SOARELUI 

Deși la începutul introducerii fl orii-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 de ani au fost întreprinse 
vaste cercetări care au avut drept scop selecția și ame-
liorarea acestei culturi. 
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Primele lucrări de ameliorare, axate pe studiul 
adaptabilității soiurilor în diverse zone ecologice, s-au 
realizat la stațiunea experimentală a Institutului Agricol 
din Chișinău [16]. Ulterior (1959–1965), la Stațiunea 
Experimentală VNIIMK din Chișinău, au fost dezvol-
tate lucrări orientate, cu precădere, în direcția creă-
rii unor soiuri cu conținut sporit de ulei, adaptate la 
condițiile pedo-climaterice ale țării, iar începând cu 
sfârșitul anilor 1970 s-au inițiat și desfășurat activități 
de ameliorare și creare a hibrizilor cu productivitate 
înaltă și rezistență sporită la factorii biotici și abiotici, 
având la bază sistemul ASC-Rf. Astfel, sub conduce-
rea metodologică a prof. A. V. Anascenko, cu suportul 
științifi c în pregătirea cadrelor oferit de VIR, au fost 
inițiate lucrări de ameliorare ce aveau drept obiective: 
crearea și evaluarea liniilor materne cu ASC și a linii-
lor paterne Rf, evaluarea colecției de linii după indici 
de performanță economică și crearea în baza acestora 
a hibrizilor cu productivitate înaltă, rezistenți la boli 
și factori nefavorabili de mediu. Succese remarcabi-
le în acest sens au fost obținute de echipa din cadrul 
Institutului de Cercetare a Plantelor de Câmp „Selec-
ţia” din Bălți condusă de dr. M. Buciucianu – coautor 
a 16 hibrizi de fl oarea-soarelui și a peste 128 de 
publicații și brevete de invenții [16, 17].

Prin utilizarea diferitor metode clasice și moder-
ne, inclusiv consangvinizarea și hibridarea, s-a urmă-
rit sporirea, cu precădere, a producției de semințe la 
hibrizii simpli și trilineali, astfel încât să se realizeze 
un salt considerabil al producției de ulei la unitatea de 
suprafață [18]. Pentru sporirea efectului de heterozis 
și a producţiei de seminţe, în atenția permanentă a 
cercetătorilor a fost elaborarea materialului iniţial de 
ameliorare și creșterea variabilității genetice. Astfel, 
în cadrul ICCC „Selecţia” și a unor companii private, 
grație colaborării internaționale în domeniu, au fost 
create colecții de soiuri, linii și hibrizi locali și străini, 
care reprezintă o bază genetică diversă și variată pen-
tru ameliorare.

În vederea realizării cu succes a obiectivelor de 
ameliorare, la USM, la Institutul de Genetică al AȘM 
(2000–2006) și, ulterior, la USDC au fost efectuate cer-
cetări fundamentale axate pe evaluarea germoplasmei, 
determinarea bazei genetice și valorii ameliorative a 
resurselor utilizate. Totodată, au fost elaborate și im-
plementate diferite metode genetico-moleculare de 
evaluare a gradului de sterilitate și nivelului de hetero-
zigoție, precum și metode de determinare și pronosti-
care a nivelului de heterozis [6]. Un ciclu de cercetări 
privind screening-ul germoplasmei a fost realizat cu 
valorifi carea primerilor specifi ci, linkați genetic cu lo-
cii responsabili de diferite însușiri preţioase, precum 
rezistența la lupoaie, mană, rugină.

Mai recent, un obiectiv de importanță majoră în 
ameliorarea culturii îl constituie retrogresia genelor de 
rezistență la erbicidele de tip imidazolinone și sulfoni-
lureice de la speciile sălbatice ale genului Helianthus.

STUDII PRIVIND REZISTENȚA 
FLORII-SOARELUI LA FACTORII DE STRES 

Deși fl oarea-soarelui manifestă rezistență sporită 
față de stresul biotic și abiotic, extinderea semnifi cati-
vă a suprafețelor ocupate de această plantă, exploata-
rea 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 ce limitează producția, afectând 
esențial cantitatea și calitatea recoltei obținute.

Pornind de la aceste considerente, un obiectiv de 
importanță majoră în ameliorarea culturii fl orii-soare-
lui, promovat intens de ICCC „Selecția” din Bălți și de 
companiile private „Magroselect” AMG S.R.L., „AMG-
Agroselect Comerț” SRL, „Novosem” SRL și „Euroce-
res” SRL, este crearea hibrizilor rezistenți la factorii de 
stres – secetă și arșiță, dăunători, agenți fi topatogeni cu 
grad ridicat de polifagie și paraziți specifi ci. 

Interacţiunea dintre agentul patogen și gazdă este 
într-o strânsă dependenţă de particularităţile fi ziolo-
gice ale parazitului (afi nitate, agresivitate și virulenţă), 
de caracteristicile plantei gazdă (rezistenţă nespeci-
fi că, specifi că și indusă), precum și de acţiunea fac-
torilor de mediu. Astfel, cunoașterea mecanismelor 
morfofi ziologice și moleculare de acţiune și reacţiune 
pe parcursul stabilirii raporturilor parazitare permite 
amelioratorilor valorifi carea efi cientă a potenţialului 
genetic cu rezistenţă sporită în crearea noilor soiuri și 
hibrizi de culturi agricole. 

Un impediment deosebit în cultivarea fl orii-soare-
lui este lupoaia (Orobanche cumana Wallr.), o fanero-
gamă holoparazită care provocă pagube semnifi cative 
acestei culturi oleaginoase. Daunele cauzate de pato-
gen variază între 20-90%, în funcție de intensitatea 
atacului, fi ind afectați esențial atât unii parametri de 
productivitate (masa totală a semințelor per calatidiu, 
diametrul calatidiului), cât și calitatea semințelor de 
fl oarea-soarelui – conținutul de lipide și proteine [19]. 

Selecția formelor de fl oarea-soarelui rezistente la 
lupoaie a constituit o preocupare de bază începând cu a 
doua jumătate a secolului al XX-lea, cercetări ample în 
acest domeniu fi ind realizate de dr. Polina Șarova care, 
analizând statutul rasial al populațiilor de lupoaie răs-
pândite pe teritoriul Moldovei, a evidențiat o nouă rasă 
cu virulență sporită, numită rasa C sau rasa moldove-
nească [20]. Odată apărută pe teritoriul țării, lupoaia a 
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evoluat rapid, dezvoltând noi rase, mai agresive, care s-au 
extins spre noi zone de cultivare a fl orii-soarelui. Astfel, 
expedițiile în teren, realizate în perioada 2008–2014 de 
echipa Centrului Genetică Funcțională a USDC demon-
strează că zonele infestate din Republica Moldova sunt 
vaste și în continuă creștere, lupoaia fi ind răspândită în-
deosebi în părțile de sud și de centru ale republicii, o ex-
pansiune considerabilă manifestându-se, în ultimii ani, 
inclusiv în nordul țării. Utilizând metode moderne de 
analiză moleculară, cercetătorii din cadrul CGF au rele-
vat o variabilitate genetică pronunțată a populațiilor de 
O. cumana și o diferențiere în funcție de originea geo-
grafi că și de rasă [21].

O atenție deosebită s-a acordat screening-ului re-
zistenței fl orii-soarelui la lupoaie (frecvența, intensi-
tatea și rata de atac) în condiții controlate și naturale, 
alăturat screening-ului fenotipic efectuându-se analiza 
RAPD și SCAR [22]. În urma evaluării germoplasmei, 
mai mult de 2 000 de genotipuri de fl oarea-soarelui au 
fost clasifi cate ca fi ind rezistente, tolerante și sensibile. 
Alte aspecte ale cercetărilor s-au referit la identifi carea 
semnalelor chimice exsudate de către planta-gazdă, 
interacțiunea fl oarea-soarelui – lupoaia la diferite sta-
dii ontogenetice și regimuri de temperatură, precum 
și relevarea mecanismelor rezistenței culturii la pato-
gen, contribuindu-se, astfel, la facilitarea proceselor 
de ameliorare și dezvoltare a strategiilor de control al 
fi topatogenului [23]. În scopul înțelegerii mecanisme-
lor specifi ce, nespecifi ce și sistemice dobândite (SAR) 
de rezistență ale fl orii-soarelui la O. cumana, au fost 
efectuate investigații fenotipice, biochimice, fi ziologi-
ce și moleculare, fi ind stabilite corelații dintre profi lele 
histologice (acumularea de lignină, caloză), expre-
sia unor gene asociate cu patogeneza, cum ar fi  cele 
din cadrul sistemului antioxidant (MnSOD1, APX3, 
AOX1A), consolidarea peretelui celular (PAL) etc. și 
activitatea enzimelor studiate (PAL, SOD) [24].

O prerogativă importantă în cercetările biologice 
din Republica Moldova a fost și rămâne a fi  studiul re-
zistenţei și receptivităţii fl orii-soarelui la mană, o boală 
devastatoare cauzată de micromiceta Plasmopara hal-
stedii F. Berl et de Toni. Conform primelor investigații, 
efectuate încă în anii 1950 în Laboratorul de Micologie 
și Virusologie al Institutului de Fiziologie și Biochi-
mie a Plantelor, patogenul se întâlnea pe tot teritoriul 
republicii, iar infectarea în masă, care se producea în 
cazul coincidenței perioadei de susceptibilitate a plan-
tei cu prezenţa sursei de infecţie și condițiile meteo 
favorabile, determina reducerea esențială a recoltei, 
aceasta constituind doar 5-6 q/ha. A fost demonstrată 
efi ciența aplicării fungicidelor în combinație cu meto-
dele agrotehnice în combaterea manei, fi ind formulate 
recomandări practice pentru producători [25].

În cadrul ICCC „Selecţia” au fost intens studiate 
particularitățile morfologice și ciclul vital al manei, 
factorii genetici, mecanismul și sursele de rezistenţă, 
precum și procedeele de combatere a patogenului. 
Rezistența la mană a constituit un subiect de interes 
inclusiv pentru echipa CGF a USDC, fi ind, astfel, re-
alizat screening-ul molecular al prezenței genelor Pl1, 
Pl6 și Pl5/ Pl8 la diferite genotipuri de fl oarea-soarelui 
din Moldova și analizându-se unele aspecte ale meca-
nismelor specifi ce și nespecifi ce de rezistență ale fl orii-
soarelui la P. halstedii [8, 26]. 

De rând cu patologiile deja menționate, fl oa-
rea-soarelui prezintă susceptibilitate înaltă la un 
șir de boli fungice și bacteriene, precum: putre-
gaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), phomopsisul 
(Phomopsis helianthi/Diaporthe helianthi), rugina 
(Puccinia helianthi), ofi lirea (Verticillium dahliae), 
care cauzează pierderi economice considerabile. În 
acest context, un ciclu de studii a fost axat pe eva-
luarea unor aspecte ale ciclului vital al putregaiu-
lui alb (Sclerotinia scleretiorum Lib. de Bary), sta-
bilindu-se mecanismele de infectare a tulpinii și 
tipurile morfologice de infectare a calatidiului în 
corelație cu gradul de rezistenţă a plantelor [27]. 
A fost evaluată germoplasma de fl oarea-soarelui, 
constituindu-se o colecţie de linii rezistente și tole-
rante faţă de Sclerotinia, au fost elaborate și propuse 
metode biologice de combatere și tehnologii de cul-
tivare a fl orii-soarelui, care permit evitarea fazelor de 
infectare și diminuarea impactului negativ. Investiga-
ții analoage au fost realizate de către specialiștii de la 
ICCC „Selecția” și cu referire la phomopsis – o boală 
ce afectează aparatul foliar și tulpina plantelor [28]. 

Un alt factor limitativ al recoltei de fl oarea-soare-
lui este prezentat de rugină. Aceasta s-a plasat pe lista 
priorităților de cercetare a echipei ICCC „Selecţia” și 
a unor companii private, precum AMG „Magroselect” 
și AMG „Agroselect Comerț” SRL, care pe parcur-
sul anilor evaluează rezistența la rugină a colecțiilor 
de linii și hibrizi. În laboratoarele CGF al USDC s-au 
efectuat lucrări de triere a unor genotipuri și hibrizi 
autohtoni de fl oarea-soarelui în baza prezenței genelor 
R1 și R2 ce oferă rezistență la rugină. 

De mare importanţă sunt și studiile centrate pe 
dăunătorii fl orii-soarelui, în special cei mai păgu-
bitori, precum gărgăriţa sau răţișoara-porumbului 
(Tanymecus dilaticollis), gândacul-pământiu (Opa-
trum sabulosum) și viermii-sârmă (Agriotes sp). Pen-
tru combaterea acțiunii devastatoare a acestora s-au 
elaborat măsuri agrotehnice integrate de protecție, efi -
ciente atât pentru combaterea dăunătorilor, cât și pen-
tru diferiți patogeni identifi cați în agrofi tocenozele de 
fl oarea-soarelui [29]. 
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Creșterea și dezvoltarea plantelor de cultură este 
infl uențată de fl uctuația condițiilor de mediu în peri-
oada 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. Deși 
fl oarea-soarelui se caracterizează printr-o mare plasti-
citate ecologică, pentru valorifi carea deplină a poten-
ţialului productiv al plantei, afl at în continuă perspec-
tivă de ameliorare, este nevoie de condiţii ecologice 
favorabile și de o practică agricolă adecvată.

Din aceste considerente, studiul rezistenţei la acți-
unea factorilor de stres abiotic de diversă natură, îm-
binate cu cercetări metabolice și proteomice în scopul 
determinării tipului de reacţie adaptivă, a constituit 
un aspect important în investigațiile de la Catedra bi-
ologie vegetală a USM. Astfel, a fost studiată norma de 
reacţie a diferitor genotipuri homo- și heterozigote, a 
liniilor fertile și cu androsterilitate citoplasmatică de 
fl oarea-soarelui pe fundal de salinitate, nitrozocom-
puși și pesticide, constatându-se că factorii stresogeni 
produc modifi cări esenţiale în statutul fi tohormonal la 
etapa de cotiledoane și cea de butonizare și diminuea-
ză cantitatea de proteine ușor solubile în masa vegeta-
tivă [30].

Un alt ciclu de cercetări, efectuate la ICCC 
„Selecția” s-a axat pe evaluarea germoplasmei și selec-
tarea genotipurilor rezistente la secetă, arșiță și cădere, 
fi ind întreprinse inclusiv investigații ce ţin de optimi-
zarea condiţiilor și tehnologiilor de cultivare [18]. 

În cadrul USDC în experimente de laborator s-a 
stabilit temperatura optimă de dezvoltare a lupoaiei 
[23], iar în colaborare cu Institutul de Ecologie și Ge-
ografi e a fost studiată infl uența schimbărilor climatice 
asupra evoluției și răspândirii acestui fi toparazit pe 
teritoriul țării [21]. În cadrul aceluiași institut au fost 
evidențiate tendințele de manifestare spațio-temporală 
a fazelor fenologice la fl oarea-soarelui, au fost analiza-
te, în aspect spațial, valorile termice și hidrice optime 
pentru cultură, precum și impactul secetei asupra pro-
ductivităţii [31].

TEHNOLOGII DE CULTIVARE 
A FLORII-SOARELUI 

Managementul tehnologic corect necesită 
cunoașterea particularităților agrotehnice și fi totehni-
ce de cultivare a fl orii-soarelui, inclusiv succesiunea în 
spațiu și timp a acestei culturi oleaginoase în asola-
ment și sistemul corespunzător de lucrări agricole și 
fertilizare, care ar asigura obținerea cantitativă și ca-
litativă a unor recolte stabile, cu menținerea fertilității 
solului.

Aceste probleme au constituit obiectul cercetă-
rilor din Republica Moldova, cele mai relevante re-
zultate fi ind obținute de colectivul ICCC „Selecţia”, 
cel al Universității Agrare de Stat din Moldova și al 
Universității de Stat din Moldova. 

Studiile efectuate s-au referit la metodele de lucra-
re a solului specifi ce pentru fi ecare zonă în parte, locul 
fl orii-soarelui în asolament, rolul succesiunii și rotația 
culturilor, cultura premergătoare, gradul de îmburuie-
nare, utilizarea îngrășămintelor minerale și organice, 
aplicarea erbicidelor etc.. Drept rezultat, la dispoziția 
agricultorilor au fost puse multiple materiale și reco-
mandări privind diverse aspecte și procedee tehnolo-
gice de cultivare a fl orii-soarelui în corespundere cu 
cerințele de protecție a mediului, inclusiv tehnologiile 
intensive.

Cercetătorii consideră că pentru crearea 
condițiilor optime de realizare a potențialului genetic 
al hibrizilor și obținerea recoltei scontate, suprafețele 
cultivate cu fl oarea-soarelui nu trebuie să depășească 
cota de 170 000 ha din suprafața arabilă a țării [18], 
cultura solicitând, obligatoriu, asolamente de lungă 
durată, adică revenirea pe același teren cel puțin după 
șase ani, cu implementarea unor strategii de control al 
buruienilor, bolilor și dăunătorilor [32]. De menționat 
însă că efi ciența economică a fl orii-soarelui a stimu-
lat în ultimii ani creșterea spectaculoasă a suprafețelor 
cultivate, structura și ponderea culturilor fi ind stabi-
lită în funcție de piață, fără a se respecta restricțiile 
tehnologice. Astfel, suprafețele ocupate de această 
cultură depășesc limitele recomandabile de cca 2,3 ori, 
iar, conform rezultatelor sondajului realizat de către 
echipa CGF în 80 de localități din 27 de raioane ale 
Republicii Moldova în 2014, cerințele înaintate față de 
asolament se respectă doar în nouă dintre asociațiile 
agricole analizate [21].

Lucrări importante focusate pe stabilirea locului 
fl orii-soarelui în asolament, evidențierea culturilor 
premergătoare și succesoare, elaborarea hărţilor teh-
nologice și recomandărilor de cultivare au fost reali-
zate, cu precădere, în cadrul ICCC „Selecția”. Ținând 
cont de tendinţa mondială de obţinere a produselor 
biologice pure, s-a pus accent inclusiv pe dezvoltarea 
unor tehnologii prietenoase mediului, bazate, în spe-
cial, pe lucrarea mecanică și valorifi carea la maximum 
a factorilor optimi (umiditatea, elementele nutritive și 
energia solară) pentru obţinerea unui nivel sporit de 
roadă [18].

De remarcat că, în acord cu rezultatele studiilor, 
obținerea recoltelor mari este puternic infl uențată 
de cantitatea și starea materialului semincer, semin-
țele urmând să aparţină hibridului destinat pentru 
zona respectivă, să provină din ultima recoltă, să fi e 
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mari, pline, libere de boli, cu gradul de puritate de 
cel puţin 97% și facultatea germinativă de 96% [33], 
ceea ce asigură uniformitatea culturii în semănătură 
și reducerea riscului de atac cu fi topatogeni precum 
putregaiul alb, putregaiul cenușiu și mană. Astfel, se 
consideră obligatorie atât calibrarea semințelor îna-
inte de semănat, cât și tratarea acestora contra bolilor 
și dăunătorilor. 

O serie de cercetări a fost axată pe stabilirea con-
diţiilor favorabile pentru germinarea rapidă a semin-
ţelor și răsărirea uniformă a plantelor (ca ex. perioada 
optimă a semănatului), precum și relevarea densității 
plantelor în scopul evitării frângerii, căderii și răspân-
dirii rapide a bolilor [34]. De menționat inclusiv studi-
ile ce țin de stabilirea maturității fi ziologice a plantelor, 
respectiv elaborarea și propunerea unor recomandări 
practice privind momentul potrivit de recoltare și a 
unor metode chimice de desecare a semințelor direct 
în câmp [33].

În atenţia permanentă a cercetătorilor din dome-
niul fi ziologiei plantelor și agrochimiei a fost și pro-
blema sporirii productivităţii și calităţii recoltei prin 
determinarea infl uenței îngrășămintelor minerale 
asupra indicilor de productivitate și stabilirea con-
centraţiilor optime ce ar permite evitarea impactului 
negativ al factorilor nefavorabili de mediu și ar asigura 
sporirea indicilor fotosintetici [35]. În ultimele dece-
nii a sporit interesul pentru elaborarea unor tehnolo-
gii de cultivare cu cheltuieli energetice minime, care, 
pe lângă alte măsuri, prevăd aplicarea în doze mici a 
îngrășămintelor, în special a celor locale, care sunt mai 
ieft ine și pot menţine fertilitatea solului asigurând ma-
jorarea recoltei și îmbunătăţirea calităţii seminţelor de 
fl oarea-soarelui. Datele obținute au fost valorifi cate în 
recomandări practice privind aplicarea îngrășăminte-
lor organice și minerale.

Un ciclu important de lucrări, efectuate la Uni-
versitatea Agrară de Stat și la ICCC „Selecția”, au avut 
drept obiectiv elaborarea unor metode agrotehnice 
complexe (manuale, mecanice, chimice) de comba-
tere a buruienilor, ținându-se cont de particularităţile 
biologice ale fl orii-soarelui și ale buruienilor, precum 
și de diversitatea condiţiilor pedoclimatice ale Repu-
blicii Moldova. Rezultatele cercetărilor au fost aplica-
te la întocmirea tehnologiilor intensive de cultivare a 
fl orii-soarelui, fi ind elaborat și sistemul de protecţie 
integrată care se bazează pe elemente economice, teh-
nologice, ecologice, agrotehnice, biologice, chimice și 
fi zice de combatere a buruienilor, precum și pe respec-
tarea cerinţelor de ordin strict fi totehnic și fi tosanitar 
ale plantei în cadrul agroecosistemului, astfel asigu-
rându-se efi cienţa maximă a culturii.
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