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inTroducere

Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) este una 
dintre culturile strategice din ţara noastră, reprezen-
tând principala sursă de ulei vegetal atât pentru suplini-
rea consumului intern, cât și pentru export, Republica 
Moldova plasându-se pe locul 15 printre cei mai mari 
producătorii mondiali. Preţul înalt al uleiului și cere-
rea sporită a pieţei pentru seminţele de floarea-soarelui 
contribuie la creșterea continuă a suprafeţelor cultiva-
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management of sunflower croP in moldovan agricultural households
summary. In the Republic of Moldova, the oilseed crop sunflower (Helianthus annuus L.) occupies consistent culti-

vation areas (about 25 % of arable land), which is constantly growing. Trends in agricultural systems from recent decades 
(intensification and specialization of production), associated with intensive use of agrochemicals (pesticides and fertili- 
zers), irrational land use, non-compliance with crop rotations etc. have led to declining soil quality, biodiversity loss, a 
significant increase in the incidence of diseases and pests and the vulnerability of agricultural ecosystems to climate 
change. In order to address the principles of sustainable and ecological agriculture, it is interesting to know in depth the 
current situation of biotechnologies for sunflower cultivation and the incidence and severity of pathogen attack. This 
paper reflects the results of analyzes conducted based on farmers’ opinion survey, focused mainly on parameters such as 
areas cultivated with sunflower, types of cultivated hybrids, geographical distribution of sunflower-specific pathogens, 
applied agricultural practices etc.

Keywords: sunflower, survey, productivity, rotation, pathogens.

rezumat. În Republica Moldova planta oleaginoasă floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) ocupă suprafeţe consis-
tente de cultivare (cca 25 % din terenurile arabile), care se află în continuă creștere. Tendinţele din sistemele agricole din 
ultimele decenii (intensificarea și specializarea producţiei), asociate cu utilizarea intensivă a produselor agrochimice (pes-
ticide și fertilizanţi), exploatarea iraţională a terenurilor, nerespectarea asolamentelor etc. au determinat scăderea calităţii 
solului, pierderi de biodiversitate, creșterea esenţială a incidenţei bolilor și dăunătorilor și a vulnerabilităţii ecosistemelor 
agricole faţă de schimbările climatice. În vederea abordării unor principii de agricultură durabilă și ecologică prezintă 
importanță cunoașterea în profunzime a situaţiei actuale a biotehnologiilor de cultivare a florii-soarelui în ecosistemele 
agricole, a incidenţei și severităţii atacului cu patogeni. Prezenta lucrare reflectă rezultatele analizelor efectuate în baza 
sondajelor de opinie a fermierilor, focusate, în special, pe parametri precum suprafeţele cultivate cu floarea-soarelui, tipu-
rile de hibrizi cultivaţi, distribuţia geografică a patogenilor specifici florii-soarelui, practicile agricole aplicate etc.

Cuvinte-cheie: floarea-soarelui, sondaj, productivitate, rotaţie, patogeni. 

te cu această cultură (cca 25% din terenurile arabile),  
depășind în ultimii 10-12 ani aproape de 2,5 ori nor-
mele știinţific recomandate. Extinderea excesivă a 
ariilor cultivate duce la utilizarea iraţională a soluri-
lor și la dereglarea rotaţiei și succesiunii culturilor în 
asolament, ceea ce, în îmbinare cu actualele schimbări 
climatice care favorizează apariţia și dezvoltarea pato-
genilor, contribuie la acumularea diferitor paraziţi și 
extinderea acestora spre noi zone geografice [1]. Toate 
acestea, în final, pot duce la epifitotii ale unor boli și 
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dăunători, precum și la consecinţe grave pentru o agri-
cultură durabilă, impunându-se reevaluarea urgentă a 
metodelor de control și elaborarea unor programe de 
gestionare integrată a paraziţilor [2].  

Printre principalii factori biotici ce limitează pro-
ductivitatea culturii de floarea-soarelui se numără un 
șir de fungi fitopatogeni, precum Plasmopara halstedii, 
Sclerotinia sclerotiorum, Puccinia helianthi, Alternaria 
alternata, Phoma sp., Phomopsis sp. și angiosperma 
holoparazită Orobanche cumana (lupoaia). Evitarea 
infestării culturilor și limitarea daunelor (pierderilor 
de producţie și calitatea acesteia) se realizează prin 
aplicarea a trei strategii de control posibile: 

1. Prevenirea riscului (metode profilactice); 
2. Reducerea contaminării; 
3. Atenuarea efectului negativ și a pierderilor de 

productivitate post-infectare [3]. 
Pentru protecţia plantațiilor de floarea-soarelui 

fermierii utilizează preferenţial hibrizi ce posedă gene 
de rezistenţă la diferiţi patogeni. Însă adesea rezistența 
genetică este depășită de evoluţia rapidă a paraziţilor și 
apariţia unor patotipuri mai virulente. Concomitent se 
aplică și controlul chimic, fiind utilizate în special erbi-
cide în bază de imidazolinone, cu condiţia că hibrizii 
cultivaţi conţin gene de rezistenţă la acestea (sistemul 
Clearfield). De remarcat însă că în acord cu tendinţe-
le actuale ale agriculturii ecologice la nivel european, 
se recomandă aplicarea unor metode de protecţie cât 
mai prietenoase mediului și reducerea treptată, până în 
2025, a consumului de pesticide cu până la 50 % [4]. 

Astfel, sub aspectul asigurării protecţiei mediului 
ambiant și a sănătăţii publice, dar și menţinerii suste-
nabilităţii rezistenţei florii-soarelui, ar trebui să capete 
amploare controlul agronomic, fiind necesară acumula-
rea de cunoștinţe complexe privind rezistenţa genetică 
a florii-soarelui și a factorilor care o influenţează, tipul 
hibrizilor cultivaţi, diversitatea genetică, distribuţia, vi-
rulenţa și agresivitatea patogenilor, estimarea efectelor 
practicilor agricole asupra incidenţei și gravităţii infes-
tării, luându-se în calcul inclusiv interacţiunea dintre 
mediu și specificitatea sistemului gazdă-parazit etc. Pri-
vite per ansamblu, aspectele menționate ar putea con-
tribui la dezvoltarea sustenabilă a ramurii și la elabo-
rarea unor recomandări utile în activitatea fermierilor.

În contextul celor expuse, un interes deosebit 
prezintă cunoașterea situaţiei din teren, cu accent pe 
planta gazdă, patogeni și practici agricole. Astfel, luc- 
rarea în cauză reflectă rezultatele analizelor efectuate 
în baza sondajelor de opinie a fermierilor, focusate, 
în special, pe parametri precum suprafeţele cultivate 
cu floarea-soarelui, tipurile de hibrizi cultivaţi, distri-
buţia geografică a patogenilor specifici florii-soarelui, 
practicile agricole aplicate etc.

MeTodologia cerceTĂrii

Analiza statutului actual al culturii de floarea-soa-
relui pe câmpurile agricole ale Republicii Moldova 
s-a realizat în perioada iulie–august 2020, incluzând 
evaluări în baza sondajelor de opinie a producătorilor 
individuali din 49 de gospodării (figura 1), care repre-
zintă 19 raioane din diferite zone ale ţării, după cum 
urmează: 

▪ regiunea Nord – 5 raioane, cu 16 gospodării din 
15 localităţi; 

▪ regiunea Centru – 8 centre raionale și municipiul 
Chișinău, cu 25 de gospodării din 20 de localităţi, co-
respunzător; 

▪ regiunea Sud – 6 raioane cu 8 gospodării agricole 
din 7 localităţi. 

Dacă e să ne raportăm la tipul gospodăriilor, 19,7 %  
din respondenţi reprezentau gospodării mici (până la 
10 ha), 8,6 % – gospodării medii (până la 100 ha) și  
71, 7 % – gospodării mari (mai mult de 100 ha). 

Sondajele de opinie au inclus 30 de itemi de eva-
luare a stării câmpurilor de floarea-soarelui, care s-au 
referit, în special, la indicatori precum suprafaţa to-
tală de pământ arabil din gospodărie (ha), cultura 
majoră cultivată de gospodărie, suprafaţa cultivată cu 
floarea-soarelui anul curent, dar și la indicatori tra-
diționali – recolta medie de floarea-soarelui (t/ha), 
tipul hibridului cultivat, data semănatului florii-soa-
relui, respectarea asolamentului culturilor (succesi-
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Figura 1. Localităţi examinate în anul 2020.
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unea culturilor și perioada de revenire a florii-soa-
relui pe același teren), modalitatea de gestionare a 
reziduurilor vegetale, tipul îngrășămintelor aplicate 
și al metodelor chimice de protecţie și prevenţie a 
îmbolnăvirii, principalii factori care afectează cultu-
ra. un șir de indicatori au vizat incidenţa lupoaiei în 
câmpurile cultivate cu floarea-soarelui.

reZulTaTe Și discuţii

Deși la nivel mondial s-au efectuat destule studii 
de analiză a impactului diferitor patogeni asupra cul-
turii de floarea-soarelui, factorii care determină in-
cidenţa și nivelul infecţiei rămân a fi, în mare parte, 
necunoscuţi, iar datele obţinute de cercetători diferă 
mult. În acest sens sunt necesare studii integrative ce 
ar include analiza fitocenozelor de floarea-soarelui 
din diverse zone geografice, cu accent pe asolament, 
practici agricole, hibrizi de Helianthus annuus L., 
gradul de infectare cu Orobanche cumana wallr. și 
alţi patogeni specifici culturii, în condiţii naturale de 
câmp. 

În Republica Moldova un studiu de acest gen, cu 
accent plasat, în special, pe stabilirea distribuţiei para-
zitului lupoaia, a fost realizat în anul 2014, în analiză 
fiind incluse cca 80 de localităţi din 27 de raioane ale 
Moldovei [5]. Fișele de evaluare în câmp au cuprins 
date privind prezenţa/lipsa infestării cu lupoaie în 
câmpurile de floarea-soarelui, intensitatea, frecven-
ţa și gradul de atac, sondajele de opinie a fermierilor 
incluzând itemi privind tipul hibridului cultivat, rota-
ţia temporală a culturilor (perioada de revenire a flo-
rii-soarelui pe același teren), succesiunea culturilor în 
asolament. 

În studiile recente cercetările au fost axate pe ana-
liza a noi localităţi din diferite regiuni ale ţării, precum 
și colectarea inclusiv de date cu referire la suprafeţele 
cultivate cu floarea-soarelui, practicile agricole aplica-
te (îngrășămintele folosite, data semănatului, metode-
le de combatere a patogenilor etc.). 

suprafeţe cultivate cu floarea-soarelui și recolta. 
Per total, în anul 2020, au fost analizate 30 567 ha,  
inclusiv 11 350 ha din raioanele de nord ale ţării și 
14 228 ha, respectiv, 4 989 ha, din partea centrală 
și de sud. Dintre acestea, în 2020, floarea-soarelui a 
fost cultivată pe 7 470,5 ha, ceea ce constituie 24,4 %  
din suprafeţele incluse în studiu, cea mai mare pon-
dere a suprafeţelor acoperite cu floarea-soarelui fiind 
în partea de sud a ţării (35,6 % din totalul de supra-
feţe). Reieșind din datele furnizate de către fermieri, 
suprafeţele ocupate cu floarea-soarelui în gospodări-
ile evaluate au depășit suprafeţele cultivate de regulă 
cu această cultură în medie cu cca 13 %. 

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, su-
prafeţele cultivate cu floarea-soarelui, la nivel de ţară, 
au crescut semnificativ în ultimele două decenii, con-
stituind în medie 259,2 și 327,1 mii ha în perioada 
2001–2010, respectiv, 2011–2019, comparativ cu 133,5 
și, respectiv, 168,8 mii ha, în perioada 1981–1990 și 
1991–2000. Totodată, valoarea medie a recoltei, calcu-
lată per deceniu, a variat de la 1,9 t/ha în 1981–1990 
la 1,2 t/ha în 1991–2000 și 2001–2010 până la 1,8 t/ha 
în 2011–2019, fiind mai joasă faţă de cotele relevate în 
perioada sovietică, când terenurile agricole erau gestio-
nate centralizat, la nivel de stat.

Dacă e să ne referim la recolta medie de floarea-soa-
relui înregistrată de către fermierii intervievaţi, acest 
indice a variat între 1,1 și 3,9 t/ha, majoritatea pro-
ducătorilor menţionând valori reduse ale recoltei, în 
special, în anul 2020, determinate de seceta severă din 
acest an. În majoritatea gospodăriilor analizate recol-
ta medie stabilită variază de obicei între 2,0-3,0 t/ha,  
cu o valoare medie de 2,5 t/ha. Cele mai înalte va-
lori ale recoltei (≥ 3,0 t/ha) au fost raportate în lo-
calităţile Coada Iazului (Sângerei), ustia, Dușmani, 
Danu, Fundurii Noi și Balatina (glodeni), Bulăiești 
(Orhei), Tohatin (mun. Chișinău), Rădeni (Strășeni), 
Alcedar (șoldănești), Cazangic (Leova) și Selemet 
(Cimișlia). De menţionat că indici înalţi ai recoltei 
au fost înregistrați preponderent în partea de nord a 
ţării (în 8 din totalul de 14 localităţi analizate). Valo-
rile minime ale recoltei cuprinse între 1,1-1,9 t/ha au 
fost relevate în localitatea Ţaul (Dondușeni), Peciște 
(Rezina), Balabanu și Tvardiţa (Taraclia), fermierii 
menţionând că aceste date sunt o excepţie specifică 
anului în curs, din cauza condiţiilor meteorologice 
nefavorabile.

Tipul hibrizilor cultivaţi. Măsurile actuale de 
control al patogenilor se rezumă, în mare parte, la utili-
zarea culturilor rezistente [6], aplicarea erbicidelor [7] 
și implementarea unor practici agronomice adecvate 
[8]. Deși controlul genetic este cea mai fezabilă metodă 
de protecţie faţă de paraziţii specifici ai florii-soarelui, 
precum O. cumana, P. halstedii, introducerea continuă 
a hibrizilor rezistenţi determină evoluţia asociată a 
parazitului și apariţia rapidă a noi patotipuri mai vi-
rulente, care depășesc genele de rezistenţă specifice, 
iar imunitatea hibrizilor de floarea-soarelui în câmp 
nu se exprimă în măsură deplină [1; 9; 10]. Conform 
unor autori [11; 12], rezistenţa orizontală a culturilor 
la patogeni este puternic influenţată de condiţiile de 
mediu. Astfel, de exemplu, s-a raportat efectul esen-
ţial al mediului asupra expresiei rezistenţei hibrizilor 
de floarea-soarelui la lupoaia din rasa F, interacţiunea 
plantă-gazdă – parazit caracterizându-se prin severi-
tate redusă și incidenţă intermediară la genotipurile 
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rezistente, ambii parametri manifestându-se diferit în 
funcţie de condiţiile de cultivare a hibrizilor. Creșterea 
productivităţii florii-soarelui la hibrizii rezistenţi a fost 
mai pronunţată în cazul cultivării în condiţii de secetă 
și infestare puternică cu lupoaie în câmp [10].

În cadrul studiilor curente s-a constatat că prin-
tre hibrizii de floarea-soarelui cultivaţi pe teritoriul 
Republicii Moldova, se relevă P64LE25, P64LE99, 
P64LE136, P64LE130 (originator Pioneer Overseas 
Corporation, SuA), Fausto ST (Strube gmbH & Co., 
germania), PARAISO 102 CL (SAATEN uNION, 
România), grandis (Î.M. „AgroS-Sem” SRL, mun. 
Bălţi, Moldova), SY Diamantis, Sumiko, SY Neostar 
CLP, NK Neoma, SY Baracrdi CLP, Subaro, Talen-
to (Syngenta Crop Protection, Elveţia), Luceafărul 
(Instituţia Publică Institutul de Cercetări pentru 
Culturile de Câmp „Selecţia”, mun. Bălţi, Republica 
Moldova), ES Janis (Euralis semences, Franţa), ma-
joritatea dintre aceștia având ca originatori companii 
străine, precum Syngenta și Pioneer. De remarcat că 
hibrizii Diamantis, Neostar, Neoma și Bacardi, cre-
aţi de compania Syngenta, hibridul Paraiso 102 CL 
produs de SAATEN uNION și hibridul ES Janis care 
are ca originator compania Euralis semences pose-
dă gene de rezistenţă la erbicidul PuLSAR40®, cu 
spectru larg de acţiune, fiind bazaţi pe sistemul de 
producţie Clearfield propus de compania BASF. Alţi 
doi hibrizi – Sumiko și Subaro de la Syngenta, sunt 
toleranţi la erbicidul Express, tehnologia ExpressSun 
propusă de compania DuPont și Pioneer fiind una 
dintre cele mai inovatoare metode de sporire a pro-
ductivităţii florii-soarelui.

Preferenţial pe teritoriul Republicii Moldova se 
cultivă hibrizii P64LE25 și P64LE99 produși de com-
pania Pioneer (din anul 2019 – filială a companiei 
Corteva Agriscience), aceștia fiind menţionaţi ca ma-
terial semincer de bază în 29 și, respectiv, 16 % dintre 
gospodăriile analizate (figura 2). 

Ambii hibrizi sunt semitimpurii, cu un înalt po-
tenţial de producţie, toleranţă la secetă și arșiţă, rezis-
tenţi la erbicidul Express®, rezistenţi la rasa E și tole-
ranţi până la rasa g de lupoaie, toleranţi la Phomopsis 
și Sclerotinia și la rasele de mană cunoscute.

următorii în ordinea preferinţelor fermierilor 
autohtoni sunt hibrizii Sumiko, Neoma și Diamantis, 
creaţi de compania elveţiană Syngenta, și hibridul Pa-
raiso care are ca originator compania SAATEN uNI-
ON din România, aceștia fiind remarcaţi de 7, 6, 5 și, 
respectiv, 4 dintre fermieri chestionaţi. Din totalul de 
hibrizi de floarea-soarelui remarcaţi pe teritoriile ana-
lizate, doar doi – Luceafărul și grandis –, sunt creaţi 
de companiile și instituţiile publice din ţară, și anume 
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Se-
lecţia” și, respectiv, Î.M. „AgroS-Sem” SRL.

rotaţia culturii. Importanţa rotaţiei culturilor 
este bine cunoscută graţie mai multor aspecte benefice, 
precum: ameliorarea proprietăţilor fizice ale solului și 
îmbogăţirea cu substanţe minerale, întreruperea ciclu-
lui vital al multor organisme dăunătoare ale culturilor 
agricole, buruienilor etc. [13]. De obicei, se recomandă 
rotaţii lungi cu includerea a 1-2 culturi non-gazdă pen-
tru un anumit fitopatogen. Astfel, datorită răspândirii 
rapide a unor patogeni specifici ai culturii, în special, 
a lupoaiei, care își păstrează capacitatea de germinare 
în sol timp îndelungat, se sugerează organizarea unor 
succesiuni de culturi ce nu servesc drept gazdă pentru 
paraziţi [14] și revenirea florii-soarelui în teren cu o 
periodicitate de minim 6-7 ani, dar, în genere, durata 
recomandabilă este de peste 9 ani [5; 15].

Rotaţiile scurte contribuie la acumularea reziduu-
rilor vegetale contaminate, a seminţelor, sporilor sau 
miceliului (în cazul fungilor), sporind esenţial riscul de 
infectare a culturii de floarea-soarelui cu diferiţi pato-
geni (Orobanche cumana, Plasmopara halstedii, Sclero-
tinia sclerotiorum, Phoma sp., Phomopsis sp). În cazul 
sclerotiniei, se consideră că este necesară o rotaţie de 

Figura 2. Tipurile de hibrizi de floarea-soarelui cultivaţi.
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minim 5 ani care să nu includă culturi susceptibile la 
patogen, cum ar fi rapiţa, mazărea sau soia [16]. În ceea 
ce ţine de infectarea cu Phomopsis și Phoma, disemina-
rea la distanţe lungi a ascosporilor produși de acestea 
compromite efectul perioadei de revenire a culturii de 
floarea-soarelui. Astfel, deși este respectată succesiunea 
culturilor în rotaţie, resturile infectate de floarea-soare-
lui rămân la suprafaţa solului dispersându-se ușor spre 
loturile din apropiere. un nivel semnificativ de atac cu 
Phoma a fost observat în anul 2010 în Franţa, în cazul 
când cultura revenea pe același teren minim peste 3 ani 
[17]. un sondaj efectuat pe 225 de câmpuri monitori-
zate între 2007 și 2008 în sud-vestul Franţei a relevat un 
efect semnificativ al duratei rotaţiei culturilor asupra 
frecvenţei atacului cu mană și potenţialului infecţios al 
câmpului, aceste efecte fiind strâns asociate cu tipul de 
sol. Astfel, riscul a fost mai mare în solurile argiloase 
calcaroase în cazul unor rotaţii scurte (floarea-soarelui 
revenea pe același câmp o dată la doi ani), comparativ 
cu rotaţiile în care floarea-soarelui a revenit nu mai de-
vreme decât peste trei ani [18]. 

Sondajele aplicate în chestionarea fermierilor din 
Republica Moldova au relevat faptul că durata reco-
mandată a rotaţiei culturii a fost respectată doar în 6% 
din gospodăriile analizate (figura 3), această rată fiind 
mai mică comparativ cu cea de 11 % stabilită în studiile 
din anul 2014 [5]. De remarcat, în special, gospodăriile 
din Scorţeni (Telenești), Tohatin și Lipceni (Rezina), 
unde perioada de revenire a culturii de floarea-soarelui 
pe același teren constituie 6-7 ani. În majoritatea cazu-
rilor însă perioada dată constituie 3 (în 35 % din totalul 
de gospodării) și 4 ani (29 %). O rotaţie a culturii de 
doar doi și chiar un an, s-a relevat în cinci și, respectiv, 
una dintre gospodăriilor studiate. Astfel, în timp ce în 
2014 floarea-soarelui a revenit pe aceleași teren după 5 
sau mai mulţi ani în 37 % din gospodăriile chestionate, 
în 2020 acest procent a scăzut la 23 %. 

Analiza modului de organizare a rotaţiei culturi-
lor separat per tip de gospodărie (mică, medie, mare) 
pune în evidenţă faptul că în gospodăriile mari floa-
rea-soarelui a revenit pe același teren după 4 sau mai 
mulţi ani în 67 % din cazuri, în timp ce în gospodări-
ile mici și mijlocii această rată a fost de 44 % și, res- 
pectiv, 18,2 %. Se constată că dimensiunile mici ale 
terenurilor aflate în gestiune și natura dezagregată a 
parcelelor limitează posibilitatea de a respecta rotaţia 
corectă a culturilor. Astfel, conform datelor obţinute 
în gospodăriile mici și mijlocii, floarea-soarelui adesea 
este cultivată pe același teren după 1-3 ani (în 66 % și 
81,8 % cazuri).

O strategie  dintre cele mai promiţătoare de redu-
cere a rezervelor de seminţe de lupoaie (unul dintre cei 
mai agresivi patogeni ai culturii de floarea-soarelui) 
din sol este încorporarea în rotaţie a culturilor „capca-
ne”. utilizarea acestora determină stimularea germină-
rii seminţelor de lupoaie, dar nu permite dezvoltarea 
ulterioară a structurilor plantelor parazite, conducând 
la moartea seminţelor germinate. M.I. Rodríguez-Oje-
da și colaboratorii [19] au raportat că porumbul, sor-
gul, bumbacul, orezul, vinetele și conopida, în ordine 
descrescătoare, au stimulat germinarea seminţelor de  
O. cumana. Astfel, s-a stabilit că includerea porumbu-
lui în rotaţia culturilor drept predecesor al florii-soare-
lui induce germinarea a cca 40 % de seminţe de lupoa-
ie, reducând semnificativ rata de infestare și, respectiv, 
daunele provocate culturii de către patogen [20]. 

De obicei, floarea-soarelui se cultivă în rotaţii de 
5-6 ani, după grâu și porumb sau în asolamente ce in-
clud leguminoase ca pre-premergători [21]. În cadrul 
unor studii similare desfășurate pe teritoriul Republi-
cii Moldova în anul 2014 [5] s-a constatat că în calita-
te de premergători și pre-premergători ai culturii de 
H. annuus au servit, în special, grâul sau porumbul, 
ceea ce corespunde cerinţelor unui asolament corect. 

Figura 3. Perioada de revenire a culturii  
de floarea-soarelui pe același teren.

Figura 4. gama de premergători ai florii-soarelui 
în asolament.
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Similar, în cadrul analizelor curente s-a stabilit că pre-
ponderent în calitate de premergători ai florii-soare-
lui sunt folosite culturile de porumb și grâu (în 88 % 
din totalul de gospodării analizate), în două cazuri 
s-a relevat soia ca premergător și în câte o localitate –  
sfecla de zahăr, mazărea, rapiţa sau floarea-soarelui 
(figura 4). În conformitate cu recomandările prezen-
tate de B. Boincean în vederea reducerii impactului 
negativ provocat de fungi, bacterii și viruși, intervalul 
de timp dintre semănăturile de floarea-soarelui și alte 
culturi tehnice, precum soia sau rapiţa nu trebuie să 
fie mai mic de 4-5 ani. De asemenea, nu se recomandă 
cultivarea pe același câmp, la un interval mai mic de 
doi ani, a culturilor cu sistem radicular adânc precum 
sfecla de zahăr și floarea-soarelui. Acest fapt este mo-
tivat de cerinţele similare faţă de umiditate, în special 
consumul de umiditate din straturile adânci ale solu-
lui, ceea ce, în condiţii de secetă bi- sau trianuală, nu 
permite restabilirea rezervelor de apă în straturile mai 
adânci ale solului [15]. 

De menţionat că, în baza datelor prezentate de 
fermierii care drept premergători au utilizat soia și ra-
piţa (3 gospodării), unii au accentuat că periodic se 
confruntă cu prezenţa în câmp a patogenilor precum 
mana, putregaiul alb și rugina, deși impactul nega-
tiv al acestora asupra productivităţii nu a fost esen-
ţial. Totodată, menționăm că în primele două cazuri 
producătorii au cultivat hibridul Paraiso caracterizat 
prin toleranţă bună la secetă și la principalele boli ale 
florii-soarelui, inclusiv toate rasele de lupoaie, reco-
mandat pentru cultivare prin aplicarea tehnologiei 
Clearfield®. În cel de-al doilea caz a fost cultivat hibri-
dul Bacardi creat de compania Syngenta, care prezintă 
rezistenţă la atacul de Plasmopara helianthi, Puccinia 
helianthi și toleranţă la atacul cu lupoaie. 

În calitate de pre-premergători au fost relevaţi, în 
special, grâul, porumbul, orzul, cu mici excepţii când 
în calitate de predecesori au fost menţionaţi mazărea, 
sfecla de zahăr, floarea-soarelui sau varza.

data semănatului. Experienţele din câmp au pus 
în evidenţă dependenţa dintre incidenţa patogenilor 
și data semănatului plantei gazdă, datele fiind însă 
foarte contradictorii. Astfel, M. Castejón-Muńoz și 
coautorii [22] au observat niveluri scăzute de infestare 
cu Orobanche în cazul însămânţării timpurii a cultu-
rii de floarea-soarelui, pe când alţi autori au sugerat 
că însămânţarea timpurie a favorizat atât incidenţa  
O. cumana, cât și gradul de atac [23]. Modificarea da-
tei de însămânţare a plantei gazdă determină plasarea 
parazitului, absolut dependent de aceasta, în condiţii 
diferite, fapt ce afectează rata de germinare a semin-
ţelor de lupoaie care înainte de a deveni receptive la 
stimulatorii de germinare au nevoie de o perioadă de 

precondiţionare în medii umede și calde, toate aces-
tea, finalmente, influenţând dezvoltarea și atașarea lu-
poaiei la nivelul sistemului radicular al gazdei [24; 25]. 

În conformitate cu recomandările lui B. Boincean 
[15], pentru zona de nord termenul optim de semănat 
al florii-soarelui este cea de-a (II)-a – a (III)-a decadă 
a lunii aprilie, iar la sud – (I) – a (II)-a decadă a lunii 
aprilie, cerinţele date fiind dictate de faptul că în ca-
zul semănatului tardiv sporește pericolul de pierdere a 
umidităţii din sol, iar perioada de înflorire va coincide 
cu perioadele caracterizate prin temperaturi ridicate 
din lunile iunie și iulie, conducând la avortarea florilor.

Reieșind din datele colectate de la fermieri, în ma-
joritatea gospodăriilor (26 din 49 analizate), atât din 
regiunile de Nord, Sud sau Centru, perioada semăna-
tului a revenit primei decade a lunii aprilie. În rest, în 
12 și 11 gospodării, floarea-soarelui a fost semănată în 
a II-a și, respectiv, a III-a decadă a lunii aprilie. 

utilizarea îngrășămintelor. un factor limitativ în 
dezvoltarea unor patogeni sunt macronutrienţii (fos- 
for, carbon, azot sub diferite forme) din sol. Or, fer-
tilizarea cu azot și irigarea pot determina varierea 
frecvenţei de infectare a genotipurilor susceptibile de 
floarea-soarelui, cultivate în sol, ce conţin cantităţi si-
milare de inocul fungic (Plasmopara halstedii, Sclero-
tinia sclerotiorum, Phoma sp., Phomopsis sp.) în limita 
de la 0 la 100 [26]. De asemenea, se cunoaște că în-
grășămintele N- și P-componente influenţează negativ 
asupra sintezei stimulatorilor de germinare a lupoaiei, 
fiind constatată, respectiv, și o rata redusă a seminţelor 
germinate ale holoparazitului și a numărului de atașa-
mente per plantă [27]. Conform unor studii, ionii de 
amoniu sunt implicaţi direct în inhibarea procesului 
de elongare a radicelei [28]. 

Se cunoaște, de asemenea, că deficienţa de azot, 
fosfor și potasiu sunt factorii cei mai limitativi pentru 
creșterea florii-soarelui, acumularea de substanţă us-
cată și producţia de seminţe [29; 30]. În același timp, 
utilizarea necorespunzătoare a îngrășămintelor anor-
ganice dăunează solului, generează o cantitate mare de 
emisii de gaze cu efect de seră și conduce la poluarea 
substanţială a mediului [31]. Pentru a face faţă acestor 
provocări, este nevoie de noi soluţii axate pe protecţia 
mediului și raţionalizarea cantităţii de îngrășăminte. 
O astfel de soluţie este substituirea îngrășămintelor 
minerale cu materie organică în complex cu diferite 
microorganisme (biofertilizare). Acestea pot spori dis-
ponibilitatea nutrienţilor din sol și optimiza utilizarea 
elementelor minerale, reducând în același timp can-
titatea de îngrășăminte, precum și ameliorând crește-
rea plantelor și randamentul culturii [32; 33]. Recent, 
uE a adoptat noi reguli pentru introducerea pe piaţă a 
produselor fertilizante și a stabilit unele limite pentru 
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o serie de contaminanţi ce se conţin în îngrășămintele 
minerale [34]. Pentru a realiza o dezvoltare agricolă 
durabilă, soluţii similare și punerea în aplicare a noilor 
politici sunt necesare inclusiv în Republica Moldova. 

În conformitate cu datele sondajelor, fermierii, la 
semănat, administrează diverse îngrășăminte azot-
componente sau fertilizanți ce conţin azot-fosfor-po-
tasiu (NPK). De regulă, se folosește NPK în cantităţi 
care variază între 120-250 kg/h, uree, azotat de amoniu 
(100-200 kg/h), amofos (100-250 kg/ha) și sulfamofos 
(150-250 kg/ha), individual sau în diferite combinaţii. 
În plus, sunt folosite diferite îngrășăminte aplicate fo-
liar, cum ar fi Biohumus, Naturamin și îngrășăminte 
produse de Intermag.

situaţia fitosanitară în câmpurile de floarea-soa-
relui. În baza rezultatelor colectate s-a constatat că în 
gospodăriile analizate fermierii periodic se confrun-
tă cu problema apariţiei la cultura de floarea-soarelui 
a diferitor boli provocate de fungi miceliali, precum 
Plasmopara halstedii, Pucinia helianthi, Phomopsis sp., 
Sclerotinia sclerotiorum, Septoria helianthi, Alternaria 
helianthi, impactul negativ al acestora asupra crește-
rii și dezvoltării culturii evitându-se destul de eficient 
prin cultivarea hibrizilor rezistenţi, folosirea materia-
lului semincer prelucrat cu diverse fungicide și aplica-
rea fungicidelor, la necesitate, pe parcursul dezvoltă-
rii florii-soarelui. Cel mai răspândit dintre patogenii 
menţionaţi este mana florii-soarelui, provocată de 

agentul patogen P. halstedii, prezenţa acestuia fiind re-
marcată, mai ales în anii ploioși, în 15 gospodării ana-
lizate: 5 dintre care amplasate în partea de nord a ţării – 
raionul Soroca, Dondușeni, Sângerei și glodeni; 8 în 
partea centrală – raioanele ungheni, Rezina, Strășeni 
și 2 în Taraclia și Cimișlia, din partea de sud (figura 5). 

următorul cel mai răspândit patogen este rugina 
(P. helianthi), acesta fiind relevat în 13 gospodării, în 
special amplasate în partea centrală a Moldovei – rai- 
onul Orhei, Telenești, mun. Chișinău, Rezina și Stră-
șeni. În partea de nord patogenul a fost menţionat de 
5 fermieri din Dondușeni, Sângerei și glodeni. un alt 
patogen observat în 3 gospodării din raioanele Edi-
neţ, Telenești și Florești din partea de nord și câte o 
localitate din partea centrală și de sud, din Strășeni și 
Cimișlia, respectiv, este fomopsisul. Sporadic, în 2 sau 
3 gospodării, preponderent din partea de nord, au fost 
raportaţi putregaiul alb, septorioza și alternarioza.

Dacă e să ne referim la angiosperma parazită lu-
poaia, aceasta a fost raportată de 5 fermieri, în special 
din partea centrală a ţării (Peciște, Rezina; Vorniceni și 
3 gospodării din Pănășești, Strășeni) și o localitate din 
nord (Fundurii Noi, glodeni). Conform informaţiei 
oferite, un semnal de alertă constituie prezenţa lupoai-
ei în Vorniceni, Strășeni, parazitul find relevat acolo în 
premieră cu 4 ani în urmă, iar, actualmente, întâlnin-
du-se destul de des. Spre deosebire de datele colectate 
în timpul expediţiilor efectuate în 2014, când O. cuma-

HÎNCEŞTI
IALOVENI

CIMIŞLIA

LEOVA

CANTEMIR
U.T.A. GĂGĂUZIA

CAHUL

TARACLIA

BASARABEASCA

CĂUŞENI

ŞTEFAN-VODĂ

ANENII-NOI

NISPORENI

UNGHENI CĂLĂRAŞI

STRĂŞENI

mun. CHIŞINĂU

FĂLEŞTI

GLODENI

RÎŞCANI

EDINEŢ

BRICENI

OCNIŢA

DONDUŞENI

DROCHIA

SOROCA

FLOREŞTI

ŞOLDĂNEŞTI

REZINA
TELENEŞTI

SÎNGEREI

ORHEI

CRIULENI

Bădragii Noi

Cosăuți

Țaul

Coada Iazului

Heciul NouCajba

Us�a

Fundurii Noi

Susleni

Brînzenii Noi

Zgărdeș�

Căpreș�

Cornova

Echimăuți

Peciște

Vorniceni

Grebleș�

Pănășeș�

Scoreni
Toha�n

Selemet

Cazangic

Lipceni

Răspândirea patogenilor în localităţile 
analizate

LEGENDĂ
patogeni

Plasmopara halstedii

Pucinia helianthi

Phomopsis sp.

Sclero�nia sclero�orum

Septoria helianthi

Alternaria helianthi

Orobanche cumana

Slobozia Mare

Alexanderfeld

Crihana Veche

Manta

Aluatu

Taraclia

Svetlîi

Congaz

Beșalma

Chirsova

Carabetovca

Cazangic

Ermoclia

Talmaza

Gura Galbenei

Buțeni

Fundul Galbenei

Sărata Mereșeni

Sîngera

Floreni
CHIȘINĂU

Izbiște

Holercani

Molovata

Rassvet

Frăsineș�

Costuleni

Alexeevca

Ciocîlteni

Verejeni

Căzăneș�

Brînzenii Noi

Drăgăneș�

Soroca

Hlinaia

Brătușenii Noi

Bădragii Vechi

Viișoara

Rîșcani

Ușurei

Nicoreni

Mihăilenii Noi

Ghindeș�

Brînzeni

Pohoarna

Rogojeni

Domulgeni
Dobrușa

Șoldăneș�

Olișcani

Țareuca

Cinișeuți

Cuizăuca

BușăucaSîngerei

Corneș�

Ungheni

Buzduganii de Sus

Vulcăneș�Măcăreș�

Bărboieni

Vorniceni

Recea

Chetrosu
Anenii Noi

Ciobanovca

Troița Nouă

Baccealia

Mereșeni

Bozieni

Hîrtop

Cneazevca

Sărata Galbenă

Romanovca

Ciucur-Mingir

Comrat

- Localităţi în care a fost 
depistată Orobanche cumana

LEGENDA

- Localităţi în care nu a fost 
depistată Orobanche cumana

Chirsova

Comrat

Locaţia terenurilor de floarea-soarelui analizate 
în anul 2014

Terenuri infectate - 33

Total terenuri analizate - 76
Terenuri neinfectate - 43

Info

Figura 5. Repartizarea patogenilor în localităţile analizate 
(conform sondajelor din anul 2020).

Figura 6. Repartizarea patogenului lupoaia în localităţile 
analizate (conform sondajelor din anul 2014).



şTIINţE bIologIcE

Akademos 4/2021| 67

na a fost detectată în 63 % din localităţile analizate din 
sud, 47 % și 18 % din localităţile din regiunile centrale 
și nordice (figura 6), respectiv [5], conform evaluării 
din 2020, lupoaia a fost menţionată doar de 10 % din 
fermieri, în principal în partea centrală a ţării. 

Prezenţa patogenilor a fost raportată în special de 
fermierii care reprezintă fermele mici (33,3 %) și mijlo-
cii (44,4 %), ceea ce se datorează, probabil, atât faptului 
că în gospodăriile de dimensiuni mari preferenţial se 
respectă rotaţia culturilor, floarea-soarelui revenind pe 
același teren după o perioadă mai îndelungată, cât și 
posibilităţilor financiare și tehnice mai înalte ce permit 
asigurarea eficienţei culturilor și diminuarea riscurilor 
de infectare (cultivarea hibrizilor rezistenţi, aplicarea 
unor metode mai eficiente de protecţie).

De remarcat că cca 40 % din fermieri au indi-
cat drept o problemă importantă la cultura de floa-
rea-soarelui prezenţa afidelor, evidentă, în special, în 
anul curent. Acestea se hrănesc cu seva plantelor, afec-
tează creșterea și dezvoltarea, totodată contribuind la 
răspândirea bolilor.

Măsuri de protecţie aplicate. În calitate de me-
tode de control al patogenilor și protecţie a culturii 
de floarea-soarelui, 67 % și, respectiv, 49 % de res-
pondenţi au menţionat ca măsuri de bază cultivarea 
hibrizilor rezistenţi și respectarea rotaţiei culturilor 
în asolament. Din totalul de fermieri chestionaţi, 28 
au menţionat că aplică erbicide, cel mai utilizat fiind 
Expres (remarcat de 10 producători), urmat de Pulsar 
și un șir de alte erbicide, precum Total, Pantera 4 EC, 
Novastar, granstar. utilizarea ocazională, în funcţie 
de necesitate, a insecticidelor și fungicidelor au fost 
menţionate în 13 și, respectiv, 12 cazuri.

concluZii

În baza unei abordări complexe au fost acumu-
late un șir de date noi privind statutul actual al flo-
rii-soarelui în sistemul agricol din Republica Moldova 
(suprafeţele cultivate cu floarea-soarelui, gradul de 
respectare a asolamentelor, tipul hibrizilor cultivaţi, 
îngrășămintele și măsurile de control aplicate etc.) pe 
modelul a cca 50 de gospodării agricole din 19 raioane 
ale ţării. S-a constatat cultivarea preferenţială a hibri-
zilor de origine străină cu gene de rezistenţă la diferite 
boli și aplicarea frecventă a erbicidelor și, după caz, a 
fungicidelor și insecticidelor în vederea combaterii și 
controlului buruienilor, patogenilor și dăunătorilor la 
floarea-soarelui. 

S-a stabilit că în majoritatea cazurilor (64 %) floa-
rea-soarelui este cultivată în rotaţii scurte de 3-4 ani, 
ceea ce contravine recomandărilor și contribuie la 
acumularea patogenilor. 

Referitor la situaţia fitosanitară, în agrofitocenoze-
le de floarea-soarelui s-a relevat prezenţa unui șir de 
fungi miceliali, precum Plasmopara halstedii, Pucinia 
helianthi, Phomopsis sp., Sclerotinia sclerotiorum, Sep-
toria helianthi, Alternaria helianthi, cei mai răspân-
diţi fiind mana și rugina, urmaţi de alternaria. Planta 
parazită lupoaia a fost remarcată în șase localităţi din 
partea centrală și de nord a ţării. Datele obţinute pre-
zintă interes pentru elaborarea unor recomandări utile 
în activitatea fermierilor.
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