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Floarea-soarelui este cultura oleaginoasă de bază în România, înregistrând o 

creştere dinamică a producţiilor de seminţe şi ulei. 
Primele date oficiale privind floarea-soarelui în România se referă la anul 1910, 

când existau în cultură 672 ha. În anii următori aceste suprafeţe au crescut trep-
tat, fiind de 5349 ha în 1912 şi 6141 ha în 1913 (R o m a n  şi  E n e s c u, 1915). 

Suprafeţele cultivate cu floarea-soarelui au crescut între cele două Războaie 
Mondiale. În perioada 1934-1938 s-au cultivat aproximativ 55 mii ha, ajungân-
du-se în anul 1938 la peste 200 mii ha. Erau cultivate amestecuri de forme vari-
ate, sensibile la lupoaie şi la atacul moliei florii-soarelui. 

După cel de-al Doilea Război Mondial, cultura florii-soarelui a cunoscut o 
deosebită dezvoltare, lichidându-se complet importul de ulei, România deve-
nind chiar o ţară exportatoare. 

În perioada 1966-1970, producţia totală de seminţe a crescut, atât datorită 
extinderii suprafeţelor cultivate, cât şi realizării unor producţii din ce în ce mai 
mari la unitatea de suprafaţă (V r â n c e a n u, 1970). Suprafaţa cultivată ajunsese 
la 520 mii ha, nivel aproape constant pentru perioada următoare, iar producţia 
medie a crescut de la 870 kg/ha la 1400 kg/ha. Sporirea producţiei medii la hec-
tar cu 61% în decursul a două decenii se explică prin îmbunătăţirea tehnicii de 
cultură, utilizarea soiurilor cu conţinut ridicat de ulei şi amplasarea florii-soare-
lui în zone favorabile de cultură. 

În această perioadă s-a cultivat în proporţie de 75-90% soiul românesc Re-
cord, creat la I.C.C.P.T. Fundulea (V r â n c e a n u, 1968), producţiile medii fiind 
cuprinse între 1270 şi 1500 kg/ha. Datorită conţinutului ridicat de ulei în se-
minţe al soiului Record (47-50%), randamentul mediu de ulei a ajuns la 44,55. 
Soiul Record a continuat să fie cultivat paralel cu hibrizii de floarea-soarelui, 
până la generalizarea completă a acestora în producţie, la mijlocul anilor 1970. 

Odată cu introducerea în cultură a primilor hibrizi autohtoni, Romsun 52 şi 
Romsun 53, cultura florii-soarelui a intrat într-o etapă nouă, modernă, atât în 
România, cât şi pe plan mondial (V r â n c e a n u  şi  S t o e n e s c u, 1972, 1975). 
În anul 1973, aceşti hibrizi s-au cultivat pe cca 20% din suprafaţa destinată cul-
turii florii-soarelui, extinzându-se în anii următori, împreună cu alţi hibrizi, pe 
întreaga suprafaţă (tabelul 1). 
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În etapa florii-soarelui hibride, suprafeţele cultivate s-au stabilizat, în special 
în primele decenii, în jurul a 500 mii ha, cu mici oscilaţii anuale, iar producţiile 
medii au depăşit frecvent 1500 kg/ha. În anul 1986 s-a obţinut cea mai mare 
producţie medie anuală, 1872 kg/ha. 

În anii care au urmat după 1989, suprafeţele cultivate cu floarea-soarelui au 
crescut, ajungând în anul 1996 la 916 mii ha, dar randamentul la unitatea de su-
prafaţă a scăzut, din cauza aplicării unor tehnologii deficitare, cu aport minim 
de îngrăşăminte, erbicide şi irigaţii. Cu toate acestea, în ultimii ani se remarcă 
un început de redresare a producţiei.  

 
Tabelul 1 

Cultivarea hibrizilor de floarea-soarelui în România, în perioada 1971-2007 
 

Perioada Suprafaţa 
(mii ha) 

Producţia totală 
(mii tone) 

Producţia medie 
(kg/ha) Hibrizi autohtoni cultivaţi 

1971-1975 526 761 1445 Romsun 52, Romsun 53 
1976-1980 514 825 1604 Sorem 80, Romsun 52, Romsun 53 
1981-1990 487 783 1610 Sorem 82, Sorem 80, Felix, Select 

1991-1995 574 765 1330 Select, Turbo, Super, F-206, 
Festiv, Decor, Florom 350 

1996-2000 877 998 1240 Select, Coril, Favorit, Festiv, 
Rapid, Performer 

2001-2006 961 1005 1090 Favorit, Performer, Justin, Florina 
(Sandrina) 

 
Creşterea spectaculoasă a suprafeţelor cultivate cu floarea-soarelui în ultimii 

ani se datoreşte posibilităţii cultivatorilor de a stabili structura culturilor în 
funcţie de piaţă, implicării fabricilor de ulei în cultivare şi subvenţionare, stabi-
lităţii mai mari a producţiilor de floarea-sorelui, datorate toleranţei mai mari a a-
cesteia la secetă. 

Capacitatea de producţie a hibrizilor de floarea-soarelui este mult mai mare 
decât se reflectă în producţiile medii pe ţară. Numeroase unităţi de producţie ob-
ţin producţii cuprinse între 2500 şi 3400 kg/ha, cultivând suprafeţe mari de floa-
rea-soarelui, cuprinse între 150 şi 850 ha.  

Variaţia producţiilor de floarea-soarelui se explică prin variaţia condiţiilor 
pedoclimatice din zonele şi anii de cultură. Potenţialul de producţie al hibrizilor 
este diminuat de însuşirile fizice şi chimice mai puţin favorabile ale unor soluri 
pe care floarea-soarelui s-a extins în ultimul timp, precum şi din cauza umidită-
ţii, care nu se asigură în unii ani la nivelul cerinţelor plantei, decât în condiţii de 
irigare. 

Un factor important în sporirea producţiei îl constituie concentrarea acestei 
culturi în zonele cele mai favorabile din punct de vedere ecologic. 

România s-a situat întotdeauna, în statisticile internaţionale, printre ţările 
mari producătoare de floarea-soarelui. În perioada 1934-1938, s-a clasat pe lo-
cul doi, după URSS, în privinţa producţiei totale de seminţe, apoi a concurat cu 
Argentina pentru locurile doi şi trei, în 1963, 1964 şi 1972 (P u t t, 1978). În anul 
1974/1975, România s-a clasat pe locul 3, după URSS şi Argentina, cu o pro-
ducţie de 681 mii tone, iar în anul 1979/1980 pe locul 4, după URSS, SUA şi 
Argentina. 

Odată cu apariţia unor noi ţări mari producătoare de floarea-soarelui, Româ-
nia a coborât în clasamentul mondial, cu toate că suprafeţele cultivate şi produc-
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ţia obţinută au cunoscut o evoluţie ascendentă. În ultimii ani, locul ocupat de 
România în clasificarea mondială a oscilat între 8 şi 10.  
 

AMELIORAREA FLORII-SOARELUI 
 

ISTORIC ŞI OBIECTIVE  
 
Primele lucrări de ameliorarea florii-soarelui în Romania s-au efectuat în anii 

1932-1938, la Staţiunea Experimentală Agricolă Târgu-Frumos, continuând din 
anul 1956 şi la Staţiunile Experimentale Agricole din Câmpia Turzii şi Mărcu-
leşti, iar în anul 1957 şi la I.C.A.R. În anul 1961 s-a înfiinţat Laboratorul de Ame-
liorarea florii-soarelui la I.C.C.P.T. Fundulea, care a devenit ulterior unul din 
cele mai puternice centre de ameliorare a florii-soarelui din lume. Aici s-au dez-
voltat cu precădere lucrările de creare şi selecţie a liniilor consangvinizate şi de 
valorificare a fenomenului heterozis, la această specie. 

În prima etapă a programului de ameliorare a florii-soarelui (1959-1965), lu-
crările au fost orientate cu precădere în direcţia creării unor soiuri mai bine a-
daptate condiţiilor ecologice din sudul ţării, unde se află 70% din suprafaţa cul-
tivată cu floarea-soarelui în România. În această perioadă s-au iniţiat şi dezvol-
tat în paralel lucrările de creare a liniilor consangvinizate de floarea-soarelui, în 
vederea utilizării lor ulterioare în combinaţii hibride. 

Etapa a doua a programului de ameliorare a florii-soarelui a început în anul 
1966, când s-au sistat complet lucrările de creare a soiurilor cu polenizare liberă 
şi s-au dezvoltat în continuare cercetările de explorare a fenomenului heterozis, 
aceasta putând fi considerată etapa creării hibrizilor de floarea-soarelui. 

Lucrările de ameliorare au fost concentrate în  direcţia  obţinerii de cultivare 
care, pe lângă un conţinut ridicat de ulei, să asigure producţii mari şi constante 
de seminţe în principalele zone ecologice din ţara noastră. Dacă metodele con-
venţionale de creare a soiurilor au condus la o substanţială creştere a conţinutu-
lui de ulei din seminţe, fără un progres genetic semnificativ în privinţa produc-
ţiei de seminţe, prin utilizarea metodei consangvinizării şi heterozisului s-a ur-
mărit sporirea cu precădere a producţiei de seminţe la hibrizii simpli şi trilineali, 
astfel încât să se realizeze un salt considerabil al producţiei de ulei la unitatea de 
suprafaţă. Orientarea exclusivă a lucrărilor de ameliorare a florii-soarelui pe me-
toda consangvinizării şi heterozisului a fost posibilă datorită iniţierii lucrărilor 
de selecţie a liniilor consangvinizate cu mult mai devreme, încă din etapa creării 
soiurilor, precum şi datorită elucidării principalelor aspecte ale folosirii andro-
sterilităţii în ameliorarea florii-soarelui. O astfel de orientare, care s-a dovedit 
prin rezultatele ei ulterioare corectă, a situat România pe primul loc în activita-
tea de creare a hibrizilor de floarea-soarelui.  

Al doilea obiectiv de importanţă majoră al acestor lucrări a fost ameliorarea 
rezistenţei la boli a florii-soarelui, aceasta fiind cea mai eficace cale de preveni-
re şi combatere a unor boli foarte păgubitoare pentru această cultură. 

O atenţie deosebită a fost acordată ameliorării rezistenţei la cădere şi frân-
gere, a rezistenţei la secetă şi arşită, reducerii înălţimii plantei.  

Pentru sporirea eficienţei fotosintezei la unitatea de suprafaţă au fost dez-
voltate lucrările de selecţie a unor genotipuri cu o arhitectură îmbunătăţită.  
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În ultimii ani, având în vedere cerinţele pieţii de seminţe de floarea-soarelui, 
au fost luate în considerare noi obiective în ameliorarea florii-soarelui. Astfel, a 
fost demarată activitatea de introducere în genotipurile valoroase de floarea-soa-
relui a caracterului de conţinut ridicat de acid oleic şi cea de introducere a rezis-
tenţei la erbicidele de tip imidazolinonic şi sulfoniluree. 

Sporirea gradului de autofertilitate la floarea-soarelui a constituit, de aseme-
nea, un obiectiv important în ameliorarea florii-soarelui, alături de sporirea efi-
cienţei economice a procesului de producere de sămânţă hibridă. 
 

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL CREĂRII DE SOIURI 
 

În prima etapă a activităţii de ameliorare a florii-soarelui de la I.C.C.P.T. (în 
prezent I.N.C.D.A.) Fundulea s-au creat numeroase linii, utilizându-se metoda 
selecţiei individuale repetate, cu studiul descendenţelor şi polenizarea în loturi 
izolate în spaţiu a elitelor. Ca material iniţial de ameliorare s-au folosit soiurile 
de tip VNIIMK. O mare atenţie a fost acordată selecţiei individuale repetate în 
privinţa conţinutului de ulei, a rezistenţei la secetă, la boli şi dăunători. Cele mai 
bune 10 linii au fost experimentate în perioada 1962-1965 la şase staţiuni ex-
perimentale (V r â n c e a n u  şi colab., 1967 a şi b), dintre acestea fiind omolo-
gată linia F 70 care a fost introdusă în cultură sub denumirea de soiul Record. 
    

FUNDAMENTATREA GENETICĂ A METODELOR DE CREARE A 
HIBRIZILOR F1 
 
Lucrările de obţinere a heterozisului la floarea-soarelui prin încrucişarea li-

niilor consangvinizate sunt aproape tot atât de vechi la floarea-soarelui ca şi la 
porumb, însă evoluţia acestora  nu a avut o linie la fel de ascendentă. 

În ţara noastră, primele cercetări de genetică în vederea elaborării metodolo-
giei de creare a hibrizilor de floarea-soarelui au fost cele referitoare la reacţia 
florii-soarelui la autofecundare, stabilirea celor mai adecvate metode şi proce-
dee de autofecundare, castrare, hibridare (V r â n c e a n u, 1969 a).  

Au fost efectuate cercetări ample privind manifestarea heterozisului la diferite 
tipuri de hibrizi, în vederea stabilirii celor mai adecvate combinaţii pentru extin-
derea în producţie (V r â n c e a n u, 1967 b, 1970; V u l p e, 1968, 1972; V r â n -
c e a n u  şi  S t o e n e s c u, 1972 a). Nivelurile medii ale heterozisului înregistrate 
la un număr însemnat de hibrizi simpli, trilineali şi dubli au fost asemănătoare şi 
nu au prezentat diferenţe semnificative (V r â n c e a n u  şi  S t o e n e s c u, 1979). 
Faţă de mediile părinţilor, aceste diferenţe s-au situat între 149 şi 152% la pro-
ducţia de seminţe, între 109 şi 110% pentru conţinutul de ulei din sămânţă şi în-
tre 143 şi 148% pentru talia plantelor.  

În cursul lucrărilor de selecţie a liniilor consangvinizate, au fost identificate di-
ferite forme cu androsterilitate nucleară care au stimulat interesul pentru crearea 
hibrizilor comerciali (L e c l e r q, 1966; P u t t  şi  H e i s e r, 1966; V r â n c e a n u, 
1967 b). Folosindu-se linkage-ul detectat de L e c l e r q  (1966) între alela pentru 
fertilitatea masculă Ms şi gena dominantă T care controlează coloraţia roşie an-
tocianică a întregii plante, în România şi în Franţa au fost produşi primii hibrizi 
comerciali de floarea-soarelui care au fost introduşi în producţie la începutul 
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anilor ’70 (V r â n c e a n u, 1974). Pe baza acestui tip de androsterilitate au fost 
creaţi şi introduşi în producţie hibrizii de floarea-soarelui Romsun 52 şi Romsun 
53, omologaţi în anul 1971 (V r â n c e a n u  şi  S t o e n e s c u, 1975).  

Grupa a doua de hibrizi marchează progresul realizat ulterior în ameliorarea 
florii-soarelui, determinat de perfecţionarea metodologiei şi tehnicii de hibrida-
re, utilizându-se androsterilitatea citoplasmatică, genele de restaurare a fertilită-
ţii polenului şi o serie de gene de rezistenţă la atacul principalilor paraziţi. Au 
fost elucidate, de asemenea, o serie de aspecte genetice şi fiziologice importante. 

Descoperirea androsterilităţii citoplasmatice în descendenţele încrucişării in-
terspecifice Helianthus annuus x Helianthus petiolaris (L e c l e r q, 1969) şi 
identificarea unor gene pentru restaurarea fertilităţii polenului în cadrul unor 
specii sălbatice (K i n m a n, 1970) şi în cadrul unor cultivare vechi de floarea-
soarelui (V r â n c e a n u  şi  S t o e n e s c u, 1971 a) au permis dezvoltarea şi lan-
sarea primilor hibrizi obtinuţi pe baza acestui tip de androsterilitate, programul 
de ameliorare axându-se exclusiv pe metoda consangvinizării şi heterozisului 
(V r â n c e a n u, 2000).  

Studiile genetice au arătat că fenomenul de restaurarea fertilităţii polenului 
este în majoritatea cazurilor, determinat de acţiunea unor gene majore indepen-
dente (V r â n c e a n u  şi  S t o e n e s c u, 1978 a, b). În lucrările de ameliorare au 
fost utilizate cu precădere sursele de restaurare conţinând două gene majore no-
tate cu simbolurile Rf1 şi Rf2. 

Lucrările de hibridare interspecifică au permis, pe lângă preluarea de la speciile 
sălbatice de floarea-soarelui a unor gene importante, cum ar fi cele pentru rezistenţa 
la boli şi pentru restaurarea fertilităţii polenului, descoperirea unor noi surse de 
androsterilitate citoplasmatică. O contribuţie importantă o reprezintă sursa Fundulea 
1, identificată în cadrul unui hibrid de tipul Helianthus annuus ssp. Texanus x Heli-
anthus annuus (forma cultivată) (V r â n c e a n u  şi colab., 1986). 

Tot de la speciile sălbatice de floarea-soarelui au fost preluaţi şi factorii ge-
netici care determină caracterul de ramificaţie al tulpinii, ramificaţia recesivă 
prezentând o importanţă deosebită în crearea liniilor restauratoare de fertilitate a 
polenului (V r â n c e a n u, 1985). 

Ramificaţia recesivă a tulpinii a fost raportată prima dată de P u t t  (1964 a), 
care a stabilit că o singură genă recesivă, b1, controlează ramificaţia abundentă 
a tulpinii în linia restauratoare 953-88. H o c k e t t  şi K n o w l e s  (1970) au pus 
în evidenţă alte două gene recesive, b2 şi b3. Când ambele gene se află în stare 
homozigotă, apare ramificaţia totală a tulpinii. K o v a c i c  şi S k a l o u d  (1990) 
au raportat, de asemenea, două gene recesive, b1 şi b2, care au segregat în ra-
portul de 9 : 7 (neramificat : ramificat) în generaţia F2. În ramificaţia recesivă, am-
bele gene se găsesc într-o acţiune de complementaritate.  

La I.C.C.P.T. Fundulea, S a n d u  şi colaboratorii (1997) au studiat o colecţie 
bogată de tipuri de ramificare a tulpinii, analizând un sistem dialel de încrucişari 
directe şi reciproce alcătuit din opt linii consangvinizate care conţin gene impli-
cate în determinarea ramificaţiilor tulpinii. Au fost puse în evidenţă şapte alele 
specifice pentru şapte tipuri de ramificaţie. Analiza coeficientului de ereditate al 
ramificaţiei recesive a demonstrat că factorul genetic este predominant (70-
90%), factorul mediu fiind mai puţin important (10-20%), interacţiunea celor 
doi factori fiind minimă. Acest lucru confirmă stabilitatea caracterului „rami-
ficaţie recesivă” şi siguranţa utilizării lui în loturile de hibridare. 
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Dintre cercetările care au avut ca scop studiul şi ameliorarea adaptabilităţii 
liniilor consangvinizate şi a hibrizilor de floarea-soarelui la condiţii nefavorabi-
le de mediu, cele referitoare la rezistenţa la cădere au dus la obţinerea unor re-
zultate importante, care au demonstrat că rezistenţa hibrizilor F1 este intermedi-
ară faţă de formele parentale, în majoritatea cazurilor evidenţiindu-se efectul 
important al componentei aditive. Nu există o corelaţie strânsă între înălţimea 
plantelor şi rezistenţa la cădere (V r â n c e a n u  şi S t o e n e s c u, 1971 b, c).  

Adaptabilitatea florii-soarelui la stresul hidric şi termic a generat studii care 
au dus la identificarea unor surse de rezistenţă, una dintre acestea fiind specia 
sălbatică Helianthus argophyllus (I u o r a ş  şi V o i n e s c u, 1984). 

Toleranţa la temperaturi ridicate şi arşiţe este asociată cu componenţii celu-
lari şi subcelulari, care la rândul lor sunt legaţi de membranele celulare. Vătă-
marea relativă a membranelor celulare, ca test de toleranţă la temperaturi ridica-
te, a fost studiată de B a l o t ă  (1994) şi Ţ e r b e a  şi colaboratorii (1995), care 
au găsit diferenţe semnificative între hibrizii de floarea-soarelui.  

Având în vedere că floarea-soarelui s-a dovedit o specie deosebit de sensi-
bilă la atacul unor paraziţi păgubitori, un volum important de cercetări a fost de-
dicat depistării şi utilizării genelor pentru rezistenţă.  

Rezistenţa la mană (Plasmopara halstedii/helianthi) a fost studiată pentru 
prima dată din punct de vedere genetic la  I.C.C.P.T. Fundulea, folosindu-se li-
nia rezistentă AD 66, creată în cadrul institutului (V r â n c e a n u, 1967 b). Ana-
lizele hibridologice au evidenţiat existenţa unei gene dominante, denumită Pl 1, 
aceasta fiind prima genă pentru rezistenţă la mană semnalată în literatura de 
specialitate (V r â n c e a n u, 1970). Cercetările ulterioare au permis evidenţierea 
unei noi gene de rezistenţă, notată cu simbolul Pl 5, care s-a dovedit diferită de 
celelalte (Pl 1- Pl 4).  

Gena Pl 5 a fost identificată în genotipul liniei consangvinizate RF-S 11-
5566-74, provenită dintr-un hibrid interspecific de tipul Helianthus tuberosus x 
Helianthus annuus (V r â n c e a n u  şi colab., 1981 a). Existenţa tuturor celor 
cinci gene în colecţia de germoplasmă de la Fundulea a permis stabilirea unei 
strategii de utilizare a lor în crearea hibrizilor rezistenţi, astfel încât să nu se cre-
eze o presiune asupra parazitului, care să-l oblige să formeze rase noi, mai viru-
lente, în perioade scurte de timp. Această strategie s-a dovedit foarte eficientă, 
dovadă fiind faptul că patogenul nu a dezvoltat rase noi, până în ultimii ani, 
când au fost identificate două rase răspândite deja în alte ţări din Europa (tabe-
lele 2 şi 3), rase care încă nu s-au răspândit în zonele cu largi suprafeţe cultivate 
cu floarea-soarelui în România. Pentru a fi pregătiţi în cazul răspândirii acestor 
rase, s-a început introducerea genelor de rezistenţă la acestea, în genotipul unor 
linii de floarea-soarelui valoroase din punct de vedere agronomic. 

Concomitent cu lucrările de selecţie pentru rezistenţă la atacul patogenului 
Sclerotinia sclerotiorum (putregaiul alb), desfăşurate la Fundulea, au fost între-
prinse numeroase studii genetice (V r â n c e a n u  şi colab., 1981 b; P â r v u  şi 
colab., 1985). Ereditatea rezistenţei s-a dovedit foarte complexă. În urma testării 
unui număr mare de linii, hibrizi şi soiuri de floare-soarelui, au fost identificate 
genotipuri cu rezistenţă de câmp superioară. A fost evidenţiată influenţa puter-
nică a mediului asupra frecvenţei atacului. Variabilitatea ridicată a genotipurilor 
de floarea-soarelui pentru rezistenţa la acest patogen a dus la posibilitatea ame-
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liorarii în acest sens. A fost identificată o genă recesivă s1, care, în stare homo-
zigotă, asigură rezistenţă la infecţia cu ascospori. 

 
Tabelul 2 

Rezultatele testării rezistenţei la mană (Plasmopara  halstedii) a liniilor de  
floarea-soarelui din setul diferenţiator pentru rasele patogenului 

 (Fundulea, 2006) 
 

Izolate 

Fundulea 
1 

Fundulea
2 

Oradea
(Bihor)

Podu-
Iloaiei
(Iaşi) 

Lovrin
(Timiş)

Şimnic
(Dolj) 

Slobozia 
(Ialomiţa)

Valu lui 
Traian 

(Constanţa) 

Linii 
diferenţiatoare 

Gradul de infecţie 
AD-66 67,8 47,7 51,4 27,2 34,8 41,3 39,7 42,4 
HA-304 61,3 43,1 49,7 29,4 33,9 45,4 37,2 43,7 
RHA-266 51,0 49,4 49,7 28,5 35,3 41,7 39,4 45,3 
RHA-274  0,0  1,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
PMI 3  0,0  0,0  2,4  1,0  0,0  0,0  0,8  0,0 
PM 17  0,0  0,0  1,9  0,0  0,0  0,0  1,1  0,0 
803-1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
HA-R4  0,0  0,0  0,0  1,7  0,0  0,0  0,0  0,0 
RHA 340  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
HA-335  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 
Tabelul 3 

Patotipurile patogenului Plasmopara halstedii, identificate în cultura florii-soarelui, în România 
 

Patotipuri 
Denumire veche 1 2 3 7 9 11 C D 
                                 Den. nouă   
Localitatea 100 300 700 330 330 711 700 300 

Fundulea 1 X X      X 
Fundulea 2 X X X    X X 
Oradea (Bihor) X X  X X   X 
Podu-Iloaiei (Iaşi) X X    X  X 
Lovrin (Timiş) X X      X 
Şimnic (Craiova) X X      X 
Slobozia (Ialomiţa) X X  X X   X 
Valu lui Traian (Constanţa) X X      X 

      
 Cercetările privind rezistenţa florii-soarelui la atacul patogenului Phomop-

sis/Diaporte helianthi au fost iniţiate la Fundulea imediat după semnalarea pre-
zenţei acestuia în vestul şi sudul ţării, în anul 1980. Testarea unui număr mare 
de linii şi hibrizi a scos în evidenţă o mare variabilitate genetică în ceea ce pri-
veşte rezistenţa. Liniile consangvinizate rezistente şi foarte rezistente au fost in-
troduse într-un proces de obţinere a hibrizilor rezistenţi.  

Observaţiile iniţiale privind controlul genetic al rezistenţei la Phomopsis/ 
Diaporte au indicat existenţa unui număr redus de gene implicate, astfel încât 
presiunea de selecţie pentru acest caracter trebuie aplicată asupra ambelor forme 
parentale (V r â n c e a n u  şi colab., 1983). Predominanţa de aditivitate a fost 
confirmată în studiile efectuate de V r â n c e a n u  şi colab. (1990), V e a r  şi 
colab. (1996), M i l l e r  şi colab. (1996).  

P ă c u r e a n u - J o i ţ a  (1998) a analizat ereditatea rezistenţei la atacul de 
Phomopsis/Diaporthe în cadrul a două sisteme dialele, confirmând validitatea 
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modelului „aditiv x dominant” şi subliniind importanţa redusă a interacţiunilor 
nealelice şi a alelismului multiplu. 

A fost demonstrată posibilitatea transmiterii foarte uniforme în descendenţă 
a rezistenţei la agresiunea patogenului. Pentru ameliorarea rezistenţei la atacul 
acestui patogen, s-a folosit metoda selecţiei recurente, multe linii cu valoare a-
gronomică superioară fiind transformate în linii rezistente. 

În domeniul rezistenţei la boli, la I.N.C.D.A. Fundulea au mai fost efectuate 
cercetări recente privind rezistenţa la atacul patogenului Alternaria helianthi 
(pătarea neagră a frunzelor). A fost confirmată observaţia privind asocierea între 
factorii genetici care determină rezistenţa la atacul acestui patogen şi la atacul de 
Phomopsis/Diaporthe (I l i e s c u  şi colab., 1985; Š k o r i ć , 1988). A fost evi-
denţiată o variabilitate genetică ridicată privind rezistenţa la atacul acestui pato-
gen, în cadrul liniilor şi hibrizilor de floarea-soarelui (fig. 1). 
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Fig. 1– Atacul patogenului Alternaria spp., în cazul infecţiei artificiale în  

trei stadii de vegetaţie a florii-soarelui 
 
Lupoaia (Orobanche cumana) a fost şi a devenit din ce în ce mai mult un pa-

razit deosebit de periculos în zonele cultivate cu floarea-soarelui în România, în 
special în sud-estul ţării.  

Cercetările efectuate la Mircea Vodă, judeţul Brăila, în condiţii de infestare 
naturală, şi la Fundulea, în condiţii de infestare artificială, au permis stabilirea 
unui set de diferenţiatori şi identificarea, iniţial, a cinci rase ale parazitului (A, 
B, C, D, E) şi a cinci gene corespunzătoare de rezistenţă (Or 1- Or 5) (V r â n -
c e a n u  şi colab., 1981). Incepând cu anul 1996, diferenţiatorul pentru rasa 5 a 
parazitului şi-a pierdut rezistenţa, astfel că, în urma studiilor efectuate, a fost ra-
portată o nouă rasă a acestui parazit în cultura florii-soarelui din România, rasa 
F şi gena corespunzătoare de rezistenţă, Or 6, în genotipul liniei LC 1093 (P ă -
c u r e a n u - J o i ţ a, 1998).  
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Intensitatea medie a atacului de lupoaie pe genotipurile diferenţiatoare, a 
permis estimarea proporţiei fiecărei rase fiziologice în cadrul populaţiei de lu-
poaie şi stabilirea a şapte tipuri de reacţie a gazdei sau tipuri de rezistenţă (tabe-
lul 4). 

 
Tabelul 4 

Spectrul de rase fiziologice ale populaţiilor de lupoaie din România 
 

Rase de lupoaie Genotipuri 
diferenţiatoare A B C D E F 

Reacţii de 
rezistenţă 

Gene de 
rezistenţă 

AD-66 
Kruglik A-41 
Jdanov 8281 
Record, H-8280 
S-1358, O-7586 
P-1380-2 
LC-1093 

S 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

S 
S 
R 
R 
R 
R 
R 

S 
S 
S 
R 
R 
R 
R 

S 
S 
S 
S 
R 
R 
R 

S 
S 
S 
S 
S 
R 
R 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
R 

R0 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 

- 
Or1 
Or2 
Or3 
Or4 
Or5 
Or6 

Proporţia raselor de 
lupoaie, % 59,4 24,4 6,9 5,9 3,4 <1   

R = rezistent; S = sensibil 
 
Majoritatea datelor existente în literatura de specialitate confirmă controlul 

monogenic, dominant, al rezistenţei florii-soarelui la atacul parazitului Oro-
banche cumana. In toate sursele identificate până în prezent în germoplasma de 
la Fundulea, controlul genetic este de acest tip (tabelul 5). 
 

Tabelul 5 
Reacţia generaţiilor F1, F2 şi test-cross la atacul de lupoaie, în încrucişarea dintre linii  

cu rezistenţă la diferite rase ale parazitului  
 

Încrucişarea Tipul de 
rezistenţă Generaţia Plante 

rezistente* 
Plante 

sensibile**
Raport de 
segregare 

 
P% 

 
P-1380-2 x LC-1093 R5 

R6 

F1 
F2 

test-cross 

64 
63 
59 

 0 
22 
61 

 
3 : 1 
1 : 1 

 
0,50-0,75 
0,50-0,75 

* rezistenţă similară cu tipul părintelui rezistent 
** rezistenţă similară cu tipul părintelui sensibil. 

 
Identificarea de surse de rezistenţă la lupoaie, în cadrul germoplasmei cul-

tivate de floarea-soarelui a permis, pe de o parte, obţinerea de hibrizi comerci-
ali rezistenţi, iar pe de altă parte, introducerea genelor de rezistenţă în genotipul 
unor linii valoroase. Pentru că rezistenţa la lupoaie este condiţionată de o genă 
dominantă, acest proces este simplu, utilizându-se metoda back-crossului. Pri-
mii hibrizi comerciali cu rezistenţă totală la lupoaie au fost Fundulea 53 şi Fun-
dulea 80, urmaţi de-a lungul anilor de alţii, cel mai cultivat în România, până în 
prezent, fiind hibridul Favorit. Ultimele creaţii în domeniul hibrizilor comerciali  
sunt hibrizii Neptun şi Jupiter, care, de asemenea, sunt rezistenţi la rasa a şasea 
(rasa F) a parazitului. 

Cercetările privind autocompatibilitatea polenului au scos în evidenţă influ-
enţa puternică a condiţiilor de mediu, în special a temperaturii şi lungimii zilei 
asupra acestui caracter (V r â n c e a n u  şi colab., 1978 a). 

În prezent, când toţi hibrizii de floarea-soarelui sunt produşi pe bază de an-
drosterilitate citoplasmatică, fenomenul de autocompatibilitate (autofertilitate) a 
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devenit din ce în ce mai important şi este preferat mai ales în regiunile în care 
frecvenţa insectelor polenizatoare este scăzută sau ploile şi cerul înnorat îngreu-
nează zborul acestora.  

V r â n c e a n u  şi colaboratorii (1989) au studiat gradul de autofertilitate la 
unele soiuri comparativ cu hibrizi de floarea-soarelui, evidenţiind o mare varia-
ţie a procentului de seminţe viabile pe calatidiul izolat, nepolenizat artificial (ta-
belul 6).  
 

Tabelul 6 
Gradul de autofertilitate la 6 soiuri şi 14 hibrizi simpli de floarea-soarelui. Fundulea, 1982-1983  

 
% seminţe viabile pe capitul izolat, 

nepolenizat artificial Variante 
media limitele 

5 soiuri + soiul românesc Record 
14 hibrizi  

  8,2 
27,4 

2,4-13,1 
7,6-71,5 

 
A existat o tendinţă susţinută de creştere a autofertilităţii hibrizilor de floa-

rea-soarelui în România, rata medie anuală fiind de 24,5% faţă de cea a soiului 
martor, Record. În prezent, majoritatea hibrizilor comerciali au un grad ridicat 
de autofertilitate (60-70%). 

Ameliorarea calităţii uleiului de floarea-soarelui se poate face în funcţie de 
cerinţele industriei şi ale pieţii alimentare. S-a constatat că paralel cu selecţia 
pentru conţinut ridicat de ulei în seminţe are loc şi o creştere a conţinutului în a-
cid linoleic (F i l i p e s c u  şi  S t o e n e s c u, 1981). 

Datorită corelaţiei extrem de mari (r = 0,991) dintre conţinutul de acid lino-
leic şi indicele de iod al uleiului de floarea-soarelui (K i n m a n  şi  E a r l e, 
1964), creşterea conţinutului de acid linoleic va fi însoţită de creşterea propor-
ţională a indicelui de iod.   

În ultimii ani, în contrast cu orientarea precedentă, când se cerea creşterea 
conţinutului în acid linoleic, o altă direcţie în ameliorarea calităţii uleiului de 
floarea-soarelui a constituit-o reducerea indicelui de iod prin creşterea conţinu-
tului în acid oleic. Datorită posibilităţii de selecţie  pentru raporturi diferite între 
acidul linoleic şi acidul oleic, proporţia acizilor graşi poate fi uşor modificată 
prin autofecundare şi selecţia liniilor consangvinizate. Uleiul de floarea-soarelui 
cu conţinut ridicat de acid oleic este mai puţin saturat, mai rezistent la schimbă-
rile oxidative  din timpul rafinării, depozitării şi prăjitului. Acest tip de ulei este 
cel mai indicat pentru siguranţa alimentară. 

Interesul pentru utilizarea nealimentară a uleiurilor vegetale, inclusiv cel de 
floarea-soarelui, a crescut mult în ultima vreme, în special pentru obţinerea de 
biocarburanţi, astfel că în Directiva Comisiei Europene COM 2003/30/EC (EC 
2003) este prevăzută înlocuirea carburanţilor clasici cu cei biologici, în propor-
ţie de 5,75%, până în anul 2010. Uleiul de floarea-soarelui cu conţinut ridicat de 
acid oleic este foarte indicat pentru a satisface aceste cerinţe. 

Prima sursă de ulei cu conţinut ridicat de acid oleic a fost obţinută de S o l -
d a t o v  (1976) prin mutageneză chimică, din soiul VNIIMK 8931. Linia obţi-
nută a dus la crearea soiului Perveneţ (90% acid oleic), din care ulterior au fost 
obţinute linii cu conţinut ridicat de acid oleic, la Universităţile din Dakota de 
Nord (SUA) şi Pisa (Italia). Aceste linii au fost folosite şi la Fundulea ca surse, 
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pentru introducerea genelor pentru caracterul „high oleic” în genotipul unor linii 
valoroase de floarea-soarelui. 

Datorită numărului redus de gene implicate în determinarea acestui caracter, 
a naturii lor dominante (gena Ol), cât şi stabilităţii şi controlului embrionic al 
caracterului, încorporarea lui prin retroîncrucişare în liniile de ameliorare este 
relativ uşoară. Totuşi, datorită controlului embrionic gametofitic şi al genelor 
implicate, hibrizii rezultaţi vor avea un conţinut de acid oleic mai scăzut, deoa-
rece seminţele plantelor F1 vor fi seminţe F2 şi vor segrega în tipuri cu niveluri 
ridicate, intermediare şi scăzute de acid oleic.  

Spre deosebire de unele presupuneri privind productivitatea mai scazută a hi-
brizilor oleici, s-a demonstrat că aceşti hibrizi au dat, în cele mai multe cazuri, 
producţii semnificativ mai mari decât hibrizii cu conţinut scăzut de acid oleic, a-
vând şi un conţinut ridicat de ulei şi o biomasă aeriană mai mare (F e r n a n -
d e z - M a r t i n e z  şi colab., 1992, 1993). S-a demonstrat că liniile bogate în acid 
oleic sunt mai puternic afectate de anumite boli ale florii-soarelui, în special cele 
provocate de patogenii Sclerotinia sclertiorum şi Phomopsis helianthi (A h m a d  
şi M e h d i, 1992; P ă c u r e a n u - J o i ţ a, 2000; N a g y n e  K u t n i  şi colab., 
2004). De aceea, la I.N.C.D.A. Fundulea s-a acţionat în direcţia îmbunătăţirii 
rezistenţei la atacul acestor patogeni, în cadrul liniilor oleice (tabelul 7). 
 

 Tabelul 7 
Linii de floarea-soarelui cu conţinut ridicat de acid oleic şi diferite  

niveluri de rezistenţă la atacul unor agenţi patogeni 
 

Gradul de atac  (%) 
Nr. Genotipul Plasmopara 

halstedii 
Sclerotinia 

sclerotiorum 
Phomopsis 
helianthi 

Conţinut 
în acid oleic 

(%) 
1. HO-842-1 0,0 1,3 0,4 88,1 
2. HO-842-2 0,0 1,7 0,1 88,0 
3. HO-804-1 0,0 1,8 0,7 84,7 
4. HO-804-2 0,0 1,2 0,9 83,4 
5. HO-850 0,1 2,7 0,4 87,2 
6. HO-822 0,4 1,9 0,8 86,4 
7. HO-837 0,0 2,3 1,1 84,1 
8. HO-884-RF 0,7 1,9 0,2 87,3 
9. HO-920-RF 0,9 0,9 0,4 86,4 

10. HO-875-RF 0,1 0,8 0,7 85,3 
11. HO-942-RF 0,0 1,7 0,9 87,4 
12. HO-918-RF 0,0 2,4 0,8 85,1 
 
O altă tendinţă actuală în ameliorarea florii-soarelui o constituie rezistenţa la 

diferite erbicide. Obţinerea de genotipuri cultivate de floarea-soarelui, rezistente 
la erbicide a fost posibilă prin identificarea unor gene pentru rezistenţă în specia 
sălbatică Helianthus annuus (M i l l e r  şi colab., 2000). Au fost identificaţi atât 
factori de rezistenţă pentru erbicide de tip imidazolinone, cât şi pentru cele de 
tip sulfoniluree. Ereditatea rezistenţei la erbicidele de tip imidazolinone este 
parţial dominantă, în controlul acesteia fiind implicată o singură genă (M a -
l i z d a  şi colab., 2000).  

Rezistenţa la erbicidele de tip sulfoniluree pare a fi de tip dominant, acest as-
pect nefiind pe deplin elucidat. Încorporarea caracterului „rezistenţa la erbicide” 
în floarea-soarelui cultivată îmbunătăţeşte semnificativ procesul de combatere a 
buruienilor în această cultură.  
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Utilizându-se câteva surse pentru rezistenţa la erbicide, distribuite în toată 
lumea, la I.N.C.D.A. Fundulea sunt în curs de realizare primii hibrizi de floarea-
soarelui rezistenţi la erbicide. 
        

REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE ÎN CREAREA HIBRIZILOR  
DE FLOAREA-SOARELUI 

 
Rezultatele cercetărilor teoretice au permis dezvoltarea cu succes a lucrărilor 

practice de ameliorare. Principalele criterii de selecţie a liniilor consangvinizate 
s-au referit la capacitatea combinativă, productivitatea, conţinutul de ulei din 
sămânţă, rezistenţa la boli şi condiţii nefavorabile de mediu (secetă, arşiţă, că-
dere şi scuturare), precum şi unele însuşiri agronomice ca: înălţimea plantelor, 
mărimea calatidiilor, fertilitatea zonei centrale a acestora, înclinarea calatidiului 
etc.  

Liniile consangvinizate din primul ciclu de selecţie au fost supuse procesului 
de transformare în linii cu androsterilitate citoplasmatică sau în linii restaura-
toare de fertilitate a polenului, precum şi procesului de introducere în genotipul 
lor a genelor majore pentru rezistenţă la boli. Aceste lucrări de selecţie au fost 
accelerate prin obţinerea a cel puţin două generaţii pe an, folosindu-se sera, fito-
tronul şi casa de vegetaţie.  

Selecţia pentru autofertilitate în toate generaţiile de consangvinizare a fost, 
de asemenea, foarte importantă pentru crearea hibrizilor autofertili. Liniile con-
sangvinizate care produc cantităţi mari de seminţe prin autopolenizare produc la 
rândul lor hibrizi cu autofertilitate ridicată. 

Exprimarea diferită a heterozisului pentru caracterele procent de coji şi con-
ţinut de ulei în miez, pe de o parte, şi pentru  producţia de seminţe şi conţinut de 
ulei, pe de altă parte, evidenţiază necesitatea testării capacităţii combinative a li-
niilor consangvinizate de floarea-soarelui, atât pentru producţia de seminţe, cât 
şi pentru conţinutul de ulei. Capacitatea combinativă este o însuşire genetică, 
condiţionată de un număr mare de gene cu acţiune individuală slabă. Fiecare li-
nie consangvinizată conţine un complex specific de gene favorabile pentru ca-
pacitatea combinativă. Pentru liniile selectate în primele generaţii pentru pro-
cent scăzut de coji şi conţinut ridicat de ulei, începând din generaţia a patra sau 
a cincea, când liniile sunt suficient de uniforme, s-a făcut testarea capacităţii 
combinative generale şi specifice, pentru producţia de seminţe şi pentru conţi-
nut de ulei în seminţe, utilizându-se 1-2 testări. Cele mai valoroase linii sunt tre-
cute apoi într-un sistem de încrucişări dialele, obţinându-se informaţii despre 
cele mai bune combinaţii.  

Pentru producerea seminţelor hibride pe scară comercială, una din liniile pa-
rentale se transformă în linie cu androsterilitate citoplasmatică (linia mamă), iar 
cealaltă, în linie restauratoare de fertilitatea polenului (linia tată).  

Crearea hibrizilor pe bază de androsterilitate citoplasmatică este îngreunată 
de frecvenţa redusă a factorilor de restaurarea fertilităţii polenului în cadrul li-
niilor consangvinizate. De aceea, o verigă importantă în metodica creării unor 
astfel de hibrizi o constituie transferarea genei Rf, existentă de obicei în surse 
mai puţin utile pentru ameliorare, în liniile valoroase, cu capacitate combinativă 
ridicată.  
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Intensitatea heterozisului la floarea-soarelui depinde de structura genetică a 
formelor  parentale încrucişate. Din acest punct de vedere se disting mai multe 
categorii de hibrizi, marea majoritate a hibrizilor comerciali fiind hibrizi simpli, 
urmaţi de cei trilineali. V r â n c e a n u  şi S t o e n e s c u  (1979) au comunicat că 
nivelurile medii ale heterozisului la hibrizii simpli, trilineali şi dubli sunt foarte 
asemănătoare şi nu prezintă diferenţe semnificative. Heterozisul la floarea-soa-
relui a fost reliefat de mulţi alţi autori care au comunicat diferite forme de expri-
mare a acestui fenomen (M o r o z o v, 1934; U n r a u, 1947; P u t t, 1957; 
V r â n c e a n u, 1965; L e c l e r c q, 1970). 

Datele obţinute la I.N.C.D.A. Fundulea de V r â n c e a n u  şi colaboratorii 
(1984, 1987) au evidenţiat că producţia de samânţa în generaţia F1 este în medie 
de peste două ori mai mare faţă de media liniilor materne, liniilor paterne şi me-
dia tuturor părinţilor, reducându-se semnificativ în generaţia F2. Generaţia F1 es-
te, de asemenea, semnificativ superioară în privinţa conţinutului de ulei în seminţe. 

În anul 1968 au fost predaţi Comisiei de Stat pentru Încercarea şi Omologa-
rea Soiurilor (în prezent I.S.T.I.S.) primii hibrizi româneşti de floarea-soarelui 
şi, în acelaşi timp, primii hibrizi din lume, produşi pe scară comercială, pe baza 
liniilor androsterile.  

În anul 1971 au fost omologaţi şi introduşi în producţie hibrizii Romsun 52 
şi Romsun 53, aceştia fiind superiori soiurilor obişnuite, atât în privinţa produc-
ţiei de seminţe şi ulei, cât şi a principalelor caracteristici agronomice. În perioa-
da de 25 ani care a urmat, au fost omologaţi şi introduşi în producţie alţi 29 hi-
brizi simpli şi 2 hibrizi trilineali (tabelul  8).  

Începând din anul 1974, toţi hibrizii comerciali de floarea-soarelui au fost 
produşi pe bază de androsterilitate citoplasmatică şi restaurarea fertilităţii pole-
nului. S-a înregistrat un progres genetic continuu în privinţa capacităţii de pro-
ducţie şi a conţinutului de ulei în sămânţă (fig. 2). 

 
Tabelul 8 

Hibrizi de floarea-soarelui creaţi la I.N.C.D.A. Fundulea, omologaţi în perioada 1971-2006 
 

Producţia medie de 
sămânţă 

Conţinutul mediu de ulei 
în sămânţă Hibridul Anul omologării 

(q/ha) (%) 
Romsun 52 1971 29,7 49,3 
Romsun 53 1971 30,9 48,4 
Florom-90 1973 32,2 49,3 
Florom 301 1973 31,8 48,7 
Sorem 80 1976 33,1 50,1 
Fundulea 59 1977 34,9 49,9 
Sorem 82 1979 34,4 49,8 
Florom 305 1979 35,1 48,6 
Florom-206 1982/1994 34,3 49,0 
Felix 1982 36,3 50,3 
Select 1983 38,4 52,3 
Super 1983 35,7 51,8 
Florom-328 1986 34,6 48,5 
Turbo 1987 37,9 52,8 
Festiv 1987 35,7 50,6 
Florom-350 1989 36,8 51,9 
Favorit 1992 38,8 53,1 
Decor 1991 34,3 51,5 
Florom-249 1996 34,9 52,7 
Alex   1997   33,5 52,7 
Rapid 1997 33,9 50,1 



MARIA PĂCUREANU – JOIŢA şi colaboratorii 186 

Tabelul 8 (continuare) 
 

Romina 1998 33,9 52,2 
Justin (Fundulea 225) 1998 39,1 53,4 
Performer 1998 39,7 53,9 
Splendor 2000 34,4 52,8 
Florina (Sandrina) 2000 36,9 53,6 
Minunea 2001 33,9 52,8 
Venus 2002 37,3 53,0 
Top-75 2002 39,7 53,9 
Saturn 2003 36,1 52,8 
Jupiter 2005 37,4 54,2 
Neptun 2005 39,3 53,0 
Daniel 2006 36,8 52,9 
Dl 5%  3,8 4,5 
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Fig. 2 – Capacitatea de producţie şi conţinutul de ulei la hibrizii de floarea-soarelui creaţi la 

Fundulea şi înregistraţi în perioada 1971-2006 
 
S-au înregistrat progrese şi în ceea ce priveşte talia plantei, perioada de ve-

getaţie şi alte însuşiri morfofiziologice (tabelul 9). 
    

Tabelul 9 
Cracteristicile morfofiziologice ale hibrizilor Performer, Sandrina, Venus şi Top-75 

 

 
Hibridul 

Perioada de 
vegetaţie 

(zile) 

Inăltimea 
plantei 

(cm) 

Diametrul 
calatidiului

(cm) 

Greutatea 
hectolitrică

(kg/hl) 

MMB
(g) 

Rezistenţa 
la cădere 

(%  plante 
căzute) 

Performer 128 174 25 41,4 74 0,4 
Floerina (Sandrina) 112 160 23 38,2 68 1,4 
Venus 118 164 24 38,3 71 0,7 
Top-75 120 165 24 42,3 69 1,8 
Rapid (Martor) 111 159 23 37,4 65 1,7 
Select (Martor) 130 171 25 40,2 73 0,3 
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Ameliorarea rezistenţei la boli şi la unele condiţii nefavorabile de mediu s-a 
putut realiza mai uşor prin transferul genelor favorabile acestor caracteristici din 
sursele ce le conţin, astfel că hibrizii de floarea-soarelui înregistraţi în lista ofi-
cială în ultimii ani sunt mult mai valoroşi din acest punct de vedere (tabelul 10). 
     

Tabelul 10 
Performanţele hibrizilor de floarea-soarelui creaţi la  Fundulea, înregistraţi în ultimii 5 ani în lista 

oficială din România 
 

Rezistenţă la boli 

Hibridul 

Producţia 

de seminţe 

(kg/ha) 

Continut 

de ulei 

(%) 

Rezistenţă 

la cădere 

Rezistenţă 

la frângere

Rezistenţă

la secetă 
Plamopara 

helianthi 
Sclerotinia Phomopsis 

Rezistenţă 

la lupoaie 

  Florina 
(Sandrina) 

3556 51.3 4.5 4.0 4.0 1 3 3 1 

 Splendor 3450 50.7 4.0 4.0 4.5 2 3 1 5 
 Venus 3651 51.4 4.0 4.5 3.5 2 3 2 5 
 Top-75 4017 53.4 5.0 4.5 3.0 2 2 2 5 
 Saturn 3585 52.9 4.5 4.5 4.0 1 3 2 5 
 Jupiter 3758 54.3 5.0 4.5 3.5 2 2 3 1 
 Neptun 3949 54.0 4.5 4.0 3.5 1 2 1 1 

1 – slab rezistent la secetă, frângere, cădere;     1 – total rezistent la boli; 
5 – foarte rezistent.             5 – sensibil. 

 
În ultimii doi ani au fost testaţi în culturi comparative şi urmează a fi predaţi 

pentru testare în vederea înregistrării în lista oficială o serie de hibrizi de floa-
rea-soarelui cu conţinut ridicat de acid oleic (tabelul 11).  

 
                                                                                        Tabelul 11 

Hibrizi de floarea-soarelui cu conţinut ridicat de acid oleic aflaţi în culturi comparative în anul 2006 
 

Nr. 
crt. 

 
Hibridul 

Producţia de seminţe 
(kg/ha) 

Conţinutul de ulei 
(%) 

Conţinutul de 
acid oleic 

(%) 
1 HS-O-2131 3520 53,7 84,2 
2 HS-O-2145 3455 50,2 83,8 
3 HS-O-2230 3940 51,7 83,0 
4 HS-O-2404 3724 52,1 84,1 
5 HS-O-2411 4130 49,0 87,4 
6 HS-O-2440 3320 52,8 85,3 
7 HS-O-2208 3752 49,1 84,7 
8 HS-O-2274 3490 53,4 81,2 
9 Favorit (Mt.) 3740 51,4 30,1 

   DL 5%                  7,1 6,7  6,2 
 
Valoarea hibrizilor româneşti de floarea-soarelui a fost confirmată atât în re-

ţeaua de experimentare FAO, cât şi în culturile comparative cu hibrizi comer-
ciali din numeroase ţări, în special în Europa şi în China. Astfel, o parte din hi-
brizii de floarea-soarelui creaţi la Fundulea au fost înregistraţi în listele oficiale 
din multe ţări (tabelul 12).  



MARIA PĂCUREANU – JOIŢA şi colaboratorii 188 

 Tabelul 12 
Hibrizi de floarea-soarelui creaţi la I.N.C.D.A. Fundulea, înregistraţi în străinătate 

 
Hibridul Anul înregistrării Ţara 

Select 1987 Franţa, China 
Florom-90 1988 Italia 
Florom-350 1990 Italia 
Favorit 1992 Italia 
Turbo 1992 Grecia, Spania 
Alcazar 1995, 1996 Italia, Spania 
Domino 1995 Franţa 
Romina 1997 Italia 
Drcor 1997 Franţa 
Splendor 1997 Franţa 
Hercule 1997 Italia 
Trajano 1997 Spania 
Duna 1998 Italia 
Florina (Sandrina) 1998 Spania 
Milenium 2000 Italia, Franţa 

 
În prezent, pe piaţa seminţelor de floarea-soarelui din multe ţari din Europa 

se află hibrizi obţinuţi în comun, de I.N.C.D.A. Fundulea cu diferite companii 
private care desfaşoară activitate de ameliorare în domeniul florii-soarelui (tabe-
lul 13).  

 
Tabelul 13 

Hibrizi comuni  
(I.N.C.D.A. Fundulea + diferite companii private) 

 
Hibridul Compania Ţara în care este înregistrat 

Santiago  SYNGENTA Rusia; Ucraina; Croaţia; România 
SantiagoRM SYNGENTA Franţa; Ungaria 

Macha MAÏSADOUR 
Franţa; Ungaria; Ucraina; Serbia şi 
Muntenegru; Austria; România 

Fleuret 
MONSANTO 
(ASGROW) 

Franţa; Ungaria; Bulgaria; Slovacia; Italia; 
Rusia; România 

Albany 
MONSANTO 
(ASGROW) 

Spania; România 

Heliasol 
MONSANTO 
(ASGROW) 

Franţa; Ungaria; Germania; România 

Heliasol RM 
MONSANTO 
(ASGROW) 

Franţa; Ungaria 

Sambasol 
MONSANTO 
(ASGROW) 

Franţa; Ungaria 

Botasol 
MONSANTO 
(CARGILL) 

Franţa 

Geol 
MONSANTO 
(ASGROW) 

Ungaria 

AK0306 MONSANTO Franţa; Ungaria; Slovacia 
AK0311 MONSANTO Franţa; Ungaria; Slovacia 
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Tabelul 13(continuare) 
 

AS6305 MONSANTO Franţa; Bulgaria; Croaţia; Rusia; Slovacia; 
Moldova; România 

AS6308 MONSANTO Spania; Bulgaria 
SC664 MONSANTO Franţa 

AK7304 KWS Franţa; Austria; Croaţia; Ungaria; Rusia; 
Ucraina; România 

AK9314 KWS Franţa; Austria; Croaţia; Ungaria; Serbia şi 
Muntenegru 

UTIL PIONEER Hi Breed Seeds Slovacia 
Coril PIONEER Hi Breed Seeds Polonia; Kazahstan; Belarus; România 
Romil PIONEER Hi Breed Seeds România 

Magnum LIMAGRIN 
(VERNEUIL) Spania 

Sena LIMAGRIN 
(VERNEUIL) Spania 

Diabolo LIMAGRIN Spania; Rusia; Ucraina; România 

Almanzor EURALIS 
(RUSTICA) Spania; Bulgaria; România 

Fuji PANAM, FRANŢA Italia, România, Spania 
Fly MONSANTO Franţa, Spania, România 
Sellor R.A.G.T., FRANŢA Franţa, Bulgaria, România, Spania 

 
În prezent, cercetările de genetică şi ameliorare sunt concentrate în direcţia 

creării de genotipuri superproductive, care să valorifice mai eficient resursele 
naturale din fiecare zonă de cultură şi investiţiile tehnologice. Hibrizii viitorului 
se vor apropia de ideotipurile morfofiziologice preconizate, capabile să asigure 
producţii de seminţe de peste 5500 kg/ha, cu un conţinut de ulei în sămânţă de 
56-58% şi cu o arhitectură a plantei corespunzătoare cerinţelor agriculturii mo-
derne.  
 

Tabelul 14 
Producţiile obţinute (q/ha) de hibrizii testaţi în anul 2006, la staţiunile din reţeaua ecologică a 

I.N.C.D.A. Fundulea 
 

STAŢIUNEA 
HIBRIDUL Oradea Podu 

Iloaiei LivadaŞimnicLovrinMărculeşti IMB Teleorman Valu 
Traian INCDA Media 

HS-2524    29,3 38,46 30,10 20,3 37,6 40,80 38,05 32,1 37,5 34,9 33,9 
HS-2606    28,8 37,16 29,15 17,6 39,2 39,26 32,01 25,2 38,6 38,9 32,5 
HS-2443    38,5 40,42 37,79 25,5 42,2 40,32 39,45 35,5 39,7 36,1 37,9 
HS-2615    28,8 32,23 32,29 17,9 28,4 35,84 27,70 23,8 30,5 28,1 27,8 
HS-2449 38,0 51,79 34,99 27,2 43,3 42,09 44,74 37,0 43,5 39,6 40,2 
HS-2527 31,3 38,15 31,36 19,1 31,5 38,88 37,80 33,8 39,9 33,7 33,2 
HS-2521 32,0 34,38 28,60 18,1 35,8 36,99 32,50 27,9 39,1 28,9 28,6 
TOP-75 35,4 40,76 30,36 19,4 29,3 41,30 36,28 28,8 38,0 30,0 34,7 
VENUS 31,0 32,70 29,60 18,2 30,5 37,98 31,76 29,2 38,0 34,5 31,1 
PERFORMER 31,3 35,40 28,77 18,7 23,6 40,90 30,86 29,4 39,9 31,4 30,4 
SPLENDOR 30,8 35,61 30,63 24,1 31,1 38,22 37,43 34,5 39,4 32,4 32,7 
MINUNEA 28,3 36,24 30,97 18,6 37,9 34,69 33,98 25,6 37,3 24,7 28,6 
ALCAZAR 27,2 34,71 29,41 21,5 32,2 41,00 41,31 27,8 40,7 33,2 37,7 
TRAJANO 28,3 33,50 31,51 19,5 29,3 36,96 43,03 27,8 38,0 27,5 30,2 
FLORINA 27,8 36,73 33,02 23,9 42,9 37,88 42,02 35,0 39,8 33,1 33,9 
JUSTIN 34,7 34,28 27,98 18,7 42,2 38,67 39,79 30,0 39,9 31,5 32,4 
FAVORIT 36,1 35,38 31,27 22,3 28,2 41,78 40,47 32,2 40,8 35,2 34,8 
PI 2000 19,9 27,81 25,86 16,3 19,5 34,99 24,99 27,8 37,7 23,1 25,3 
PI 2001 18,4 35,98 21,18 16,7 30,5 36,11 29,92 28,0 39,3 32,2 27,5 
SELECT (mt.) 25,2 31,42 25,64 18,3 37,9 34,43 31,62 24,8 38,4 30,8 29,4 
DL 5% 5,1 5,9 4,1 4,8 5,5 4,4 5,7 5,3 5,6 5,9 4,9 
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La I.N.C.D.A. Fundulea se află în experimentare hibrizi noi de floarea-soa-
relui care au realizat în culturi comparative organizate în reţeaua de testare a 
A.S.A.S. producţii de sămânţă de peste 40 q/ha, conţinutul de ulei fiind de 54 şi 
chiar 56% (tabelul 14). Unii dintre hibrizii noi, neînregistraţi încă în lista ofi-
cială, s-au situat pe primul loc în cultura FAO, în ceea ce priveşte conţinutul de 
ulei în samânţă şi  producţia de ulei la hectar. 

Pe lângă producţia ridicată de seminţe şi conţinut ridicat de ulei, câteva obi-
ective prioritare pentru viitor sunt: rezistenţa la atacul principalilor patogeni ca-
re atacă floarea-soarelui şi la parazitul Orobanche cumana, rezistenţa la erbici-
de, calitatea uleiului. În tabelul 15 sunt prezentate rezultate privind numărul de 
genotipuri de floarea-soarelui (linii şi populaţii în transformare), care au fost ob-
ţinute în urma procesului de introducere a factorilor genetici favorabili unor ca-
ractere importante. O parte din aceste genotipuri vor fi introduse în programul 
de încrucişări, în vederea obţinerii unor noi combinaţii hibride. 

 

Tabelul 15 
Rezultatele îmbunătăţirii unor genotipuri de floarea-soarelui din colecţia  I.N.C.D.A. Fundulea,  

pentru cele mai importante caractere urmărite 
 

Sursa de rezistenţă Număr linii rezistente 
Linii B rezistente la mană (Plasmopara helianthi) 

                              HA-373 
 

29 
                              HA-340 15 
                              Populatii în transformare 124 
 Linii restauratoare rezistente la mană 
SG – 861 b 24 
RHA – 336  
Populaţii în transformare 200 

 Linii tolerante la Phomopsis helianthi 
Linii B Linii restauratoare 

34 21 
54 37 

 Linii restauratoare cu conţinut ridicat de acid oleic 
Sursa pentru gene Ol Numar linii 

ND-1 (Perveneţ) 14 
RHA-344 C  
RHA-345 C  
Populaţii în transformare 85 45 

 Linii B cu conţinut ridicat de acid oleic 
Sursa pentru gene Ol Număr linii 
ND-1 18 
HA-341 B  
HA-342 B  
Populaţii în transformare 80 54 

 Populaţii în transformare cu rezistenţă la erbicide tip imidazolinone 
Sursa de gene pentru rezistenţă Linii B Linii restauratoare 

HA-425 B 42  
RHA-426 C  34 
RHA-427 C  29 

 Linii cu rezistenţă totală la lupoaie (Orobanche cumana) 
Număr linii Sursa de rezistenţă B Restauratoare 

Orizont Sintetic – 11 (VHIIMK) 21 10 
Cerneanka 60 15  
H. grosseseratus x H. annuus 7  
Populaţii în transformare 35 34 

 Populaţii în transformare cu rezistenţă la erbicidele de tip sulfoniluree 
Linii Sursa de rezistenţă B Restauratoare 

HA-11B 19  
RHA-12C  8 
Populaţii în transformare 27 31 
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CONCLUZII 
 

 Floarea-soarelui constituie cultura oleaginoasă de bază în România, aceas-
tă cultură cunoscând o dezvoltare deosebită după cel de-al Doilea Război Mondial. 

 Ameliorarea florii-soarelui în România a început încă înainte de anul 1957 
(când a început această activitate la I.C.A.R. Bucureşti) în unele staţiuni de cer-
cetare, iar în anul 1961 s-au pus bazele unuia din cele mai puternice centre de 
cercetare în acest domeniu, din lume, la Fundulea. 

 Primele cultivare comerciale create au fost soiuri (soiul Record) adaptate 
condiţiilor ecologice din sudul ţării în paralel dezvoltându-se şi lucrările de cre-
are a liniilor consangvinizate de floarea-soarelui. 

 Obţinerea primilor hibrizi de floarea-soarelui la institutul Fundulea, care 
au fost şi primii hibrizi din lume, capabili să asigure producţii mari şi constante 
de seminţe şi cu un conţinut ridicat de ulei a constituit intrarea într-o etapă nouă, 
modernă în cultura acestei plante. 

 Un obiectiv important în activitatea de ameliorare a florii-soarelui, de-a 
lungul anilor, a fost rezistenţa la principalii agenţi patogeni ce atacă această plan-
tă şi la parazitul Orobanche cumana (lupoaia).  

 În acest domeniu s-au obţinut rezultate importante, un număr mare de hi-
brizi comerciali fiind rezistenţi la boli şi la lupoaie. 

 Sporirea gradului de autofertilitate la floarea-soarelui, ca obiectiv în acti-
vitatea de ameliorare a florii-soarelui la institutul Fundulea a dus la existenţa, pe 
piaţa de seminţe, a hibrizilor cu grad sporit de autofecundare (60-70%). 

 Lucrările de hibridare interspecifică (floarea-soarelui sălbatică x floarea-
soarelui cultivată) au permis preluarea de la speciile sălbatice a unor gene im-
portante, cum ar fi cele pentru: rezistenţă la boli şi la lupoaie, restaurarea fertili-
tăţii polenului, noi surse de androsterilitate citoplasmatică; caracterul de ramifi-
carea tulpinii, conţinut ridicat în acid oleic, rezistenţa la erbicide. 

 Hibrizii comerciali româneşti de floarea-soarelui asigură producţii de se-
minţe de 3500-4000 kg/ha şi au un conţinut ridicat de ulei în sămânţă (50-53%). 

 La Fundulea au fost obţinuţi şi primii hibrizi de floarea-soarelui cu conţi-
nut ridicat de acid oleic (80-85%) şi sunt în curs de realizare primii hibrizi rezis-
tenţi la erbicidele de tip imidazolinone şi sulfoniluree. 

 Progresul genetic continuu în cadrul hibrizilor de floarea-soarelui creaţi la 
Fundulea, adaptabilitatea acestora la diferite condiţii de mediu, au dus la înregis-
trarea unor hibrizi în lista oficială din alte ţării şi la obţinerea şi introducerea pe 
piaţa de seminţe din Europa, a unui mare număr de hibrizi comuni, realizaţi în 
colaborare cu diferite companii private. 
 
 

50 YEARS OF SUNFLOWER BREEDING AT FUNDULEA 
 

Summary 
 

Sunflower is the main oil seed crop in Romania. After the second World War, sunflower crop 
in Romania was well developed. A good cultivated variety in that period was Record, which has 
realized a seed yield of 1270-1500 kg/ha, having an oil content of 47-50%. 

After 1970 year it has started a new period for the sunflower crop, the first sunflower hybrids 
of the world (Romsun 52 and Romsun 53), released at Fundulea Institute being introduced on the 
seed market. The area cultivated with sunflower has increased.  



MARIA PĂCUREANU – JOIŢA şi colaboratorii 192 

The objectives of sunflower breeding work in Fundulea Institute were focused on: high seed 
yield, high oil content, resistance to diseases, resistance to drought.  

The most important pathogens which attack sunflower and the parasite Orobanche cumana 
too, were studied regarding the relation parasite-host plant. There were identified new virulent 
races of the parasites. The identification of lines with a good level of resistance has been done.  

It has been performed research activity for improving pollen selfcompatibility in sunflower 
genotypes, being obtained hybrids with 60-70% selfcompatibility degree.  

Each year were registrated new performant sunflower hybrids, having a good seed yield po-
tential (3,900-4,500 Kg/ha) and high oil content (50-54 ).  

In the last years, the new directions in sunflower breeding were: high oleic acid content and  
resistance to herbicides (imidazolinone and sulfonylurea). The first „high oleic” hybrids are now 
in the comparative trials. In the next two years will be obtained first sunflower hybrids resistant to 
herbicides.  

For the near future, the activity in sunflower breeding in Fundulea Institute will be focused on 
obtaining hybrids with a seed yield capacity of 5,500 kg/ha and an oil content of 56-58%.  

Most of the hybrids will have an acid oleic content of 80-85%.  
 

Figures 
 
Fig. 1 – The attack of the pathogen Alternaria spp. under the artificial infection conditions, in 

three sunflower vegetation stages.  
Fig. 2 – The potential seed yield and the oil content in sunflower hybrids created at Fundulea 

Institute and registrated in 1971-2006 period.  
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