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Floarea-soarelui a câştigat un loc de seamă în agricultura pe glob, după pri-

mul război mondial, datorită avantajelor sale economice de necontestat: pro-
ducţii mari de ulei pe unitatea de suprafaţă, un raport favorabil de 3:2 între ulei 
şi şroturi, uşurinţa de extragere a uleiului şi calitatea superioară a acestuia  din 
punct de vedere nutritiv, precum şi al stabilităţii şi al principalelor însuşiri fizice 
şi chimice (V r â n c e a n u, 2000).  

România a fost prima ţară care a introdus în cultură hibrizii de floarea-soa-
relui şi încă de la început au fost cultivaţi pe suprafeţe însemnate. Primele sche-
me de menţinere a purităţii biologice şi înmulţire a formelor parentale, precum 
şi tehnologia producerii seminţelor certificate în loturile de hibridare au fost ela-
borate de V r â n c e a n u  şi  S t o e n e s c u  (1972, 1973). 

Cultivarea hibrizilor de floarea-soarelui a deschis un mare viitor pentru cul-
tura acestei specii (H e i s e r, 1976; 1982). 

Cu ajutorul selecţiei conservative a liniilor consangvinizate, forme parentale 
ale hibrizilor aflaţi în cultură sau de perspectivă, se face menţinerea structurii 
genetice. Prin selecţie stabilizatoare se elimină variaţiile disonante ale fenodevi-
antelor şi se conservă fenotipurile cu capacitate certă de adaptare; din acest mo-
tiv, se mai numeşte şi selecţie conservativă (C e a p o i u, 1993).  

Menţinerea purităţii biologice, a omogenităţii şi stabilităţii însuşirilor morfo-
fiziologice ale liniilor consangvinizate este importantă. Utilizarea androsterilită-
ţii citoplasmatice creează o serie de dificultăţi în ceea ce priveşte calitatea linii-
lor materne datorită apariţiei frecvente în cadrul acestora a plantelor androfertile. 
Apariţia cu o frecvenţă mai mare a plantelor fertile a fost detectată în generaţiile 
BC2-BC9 (V r â n c e a n u, 1981). 

Dintre factorii esenţiali care contribuie la creşterea producţiei agricole, cel 
mai eficace este utilizarea unei seminţe de calitate, liberă de boli şi dăunători. 

De la obţinerea primilor hibrizi de floarea-soarelui şi până în prezent, ame-
lioratorii români au creat un număr mare de hibrizi cu potenţial de producţie şi 
conţinut de ulei mult mai mare decât al soiurilor şi varietăţilor locale, dar şi cu 
cerinţe sporite în ceea ce priveşte respectarea tehnologiei de producere a semin-
ţei. 

Producerea de sămânţă este considerată etapa finală a creării de soiuri (hi-
brizi) şi etapa iniţială a tehnologiei de cultură (C e a p o i u, 1993). 
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Menţinerea structurii genetice a genotipurilor aflate în cultură se realizează 
prin selecţia conservativă. Spre deosebire de selecţia folosită în procesul de a-
meliorare, în cadrul procesului de producere de sămânţă selecţia are un conţinut 
aparte şi un alt scop, urmărind menţinerea unei structuri date. 

La floarea-soarelui se utilizează în general hibrizi simpli creaţi pe bază de 
androsterilitate citoplasmatică. Aceasta presupune obţinerea, menţinerea şi mul-
tiplicarea analogului androsteril, analogului androfertil, a formei restauratoare 
de fertilitate a polenului şi obţinerea seminţei hibride. 

La floarea-soarelui, în cultură se află hibrizi româneşti creaţi pe bază de an-
drosterilitate citoplasmatică. Producerea de sămânţă se desfăşoară relativ uşor, 
dar cele mai mari greutăţi se întâmpină cu asigurarea spaţiului de izolare. În 
timpul producerii şi multiplicării liniilor consangvinizate trebuie să se respecte 
spaţiul minim de izolare de 2.200 m faţă de alte culturi de floarea-soarelui şi 
500 m în cazul loturilor de hibridare.  

 
Ameliorarea şi producerea de sămânţă de floarea-soarelui în România 
 
În 1971 au fost omologaţi hibrizii HS-52, HS-53, deschizându-se astfel o no-

uă etapă în dezvoltarea culturii florii-soarelui. 
Liinile consangvinizate folosite pentru obţinerea acestor hibrizi s-au bazat pe  

androsterilitate genică cu marker antocianic. 
Producerea de sămânţă în cazul acestor hibrizi era foarte greoaie, factorul li-

mitativ în obţinerea acestui tip de hibrizi îl constituia selecţia liniilor cu andro-
sterilitate genică marcată (M u r e ş a n  şi colab., 1986). 

În prezent, atât în România, cât şi pe plan mondial, se utilizează hibrizi de 
floarea-soarelui creaţi în cea mai mare parte pe bază de androsterilitate citoplas-
matică petiolaris, tip ce s-a dovedit a fi deosebit de eficient şi de stabil. 

Cercetările întreprinse în ţara noastră de A.V. VRÂNCEANU, F.M. STOE-
NESCU, MONICA IUORAŞ, N. GUMANIUC, D. STANCIU, MARIA STAN-
CIU arată superioritatea hibrizilor creaţi pe bază de androsterilitate citoplas-
matică şi stabilesc scheme pentru menţinerea şi producerea de sămânţă. 

Efectele pozitive ale heterozisului sunt concretizate în sporirea vitalităţii, 
creşterea producţiei, adaptarea mai bună la condiţiile de mediu. 

Odată cu descoperirea sterilităţii mascule la plantele cultivate a crescut mult 
interesul pentru studiul fenomenului androsterilităţii, ajungându-se la concluzia 
că formele de plante mascul - sterile pot fi folosite cu eficienţă ridicată în pro-
ducerea de sămânţă hibridă F1, din care se obţin plante cu vigoare hibridă spo-
rită (C r ă c i u n, 1991) 

Androsterilitatea, în special cea citoplasmatică, are o largă aplicabilitate în a-
meliorare şi în special pentru producerea seminţei hibride cu o eficienţă econo-
mică remarcabilă. 

Tipuri de androsterilitate: nucleară, citoplasmatică  şi nucleo-citoplasmatică. 
Menţinerea purităţii biologice, a omogenităţii şi stabilităţii însuşirilor morfo-

fiziologice ale formelor parentale este esenţială pentru atingerea potenţialului de 
producţie al hibrizilor de floarea-soarelui (V r â n c e a n u  şi G u m a n i u c, 
1988). Pentru aceasta trebuie folosite metode şi tehnici adecvate,  chiar variante 
ale metodelor specifice cerinţelor de reproducere ale fiecărei linii consangvini-
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zate, astfel ca să se prevină modificări ale structurii genetice şi să se realizeze 
menţinerea capacităţii combinative iniţiale ale acestora (S t a n c i u, 1999). 

Sămânţa hibridă se obţine din încrucişarea formelor parentale ale fiecărui hi-
brid, iar valoarea agronomică a acestora depinde de gradul de heterozigoţie rea-
lizat şi de calitatea tehnologiilor folosite în producerea de sămânţă. 

Producerea seminţelor hibride de floarea-soarelui începe prin asigurarea ne-
cesarului de sămânţă din formele parentale şi continuă cu organizarea loturilor 
de hibridare pentru obţinerea seminţei cerificate (G u m a n i u c  şi colab., 1988). 

Producerea seminţelor din formele parentale se face după o schemă de men-
ţinere a purităţii genetice ce se desfăşoară pe parcursul a 5 ani, în care lucrările 
de autofecundare alternează cu lucrările de polenizare SIB (S t a n c i u, 1999). 

Schema de menţinere cuprinde următoarele câmpuri: 
 câmpul de alegere a plantelor tipice; 
 câmpul de control şi înmulţire a descendentelor (lucrări de autofecun-
dare); 

 câmpul de polenizare SIB (sămânţa amelioratorului); 
 câmpul de înmulţire sub izolator, prin polenizarea pe grupă (sămânţa de 
prebază); 

 câmpul de înmulţire prin polenizare liberă, izolat în spaţiu (sămânţa de ba-
ză). 

Se aplică o tehnologie specială prin care se asigură condiţiile cele mai bune 
de răsărire şi creştere a plantelor, iar în cursul perioadei de vegetaţie cultura se 
menţine curată de buruieni şi se aplică lucrări speciale de purificare biologică şi 
polenizări suplimentare. Primele 4 verigi ale schemei de menţinere a formelor 
parentale se execută în câmpul de menţinere din cadrul I.N.C.D.A. Fundulea şi 
se înmulţesc controlat, efectuând izolări pe fiecare plantă şi polenizare contro-
lată (manuală). 

 
a) Înmulţirea formelor parentale de floarea-soarelui în spaţii izolate se face 
de către ferme de producţie autorizate pentru producerea de sămânţă, ce dis-
pun de o bază tehnico-materială adecvată.  
Din cercetările efectuate în acest sens rezultă că în vederea obţinerii unor 

producţii de sămânţă cât mai mari, cu indici ai valorii biologice şi culturale ridi-
caţi, se impune ca pentru producerea seminţelor la formele parentale să fie res-
pectate următoarele cerinţe:   

 amplasarea pe terenuri amenajate pentru irigat, mediu-fertile şi fertile pro-
funde; 

 mărimea unui lot nu trebuie să depăşească 20 ha; 
 amplasarea după premergătoare bune, ca cerealele păioase sau prăşitoare 

arate toamna timpuriu ; 
 nu se cultivă după floarea-soarelui, soia, muştar sau rapiţă mai devreme de 

şase ani ; 
 distanţa minimă de izolare a loturilor cu forme parentale faţă de orice altă 

cultură sau parcelă cu floarea-soarelui va fi de 2.200 m ; 
 patul germinativ trebuie să fie foarte bine pregătit, nivelat şi erbicidat ; 
 îngrăşămintele să asigure raportul N:P:K de 1:1:1, doza minimă de azot 

fiind de 60 kg s.a./ha; 
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 semănatul trebuie efectuat într-o epocă mijlocie, când solul s-a încălzit su-
ficient (ultima decadă a lunii aprilie - prima decadă a lunii mai). În cazuri spe-
ciale, când este necesar a se asigura izolarea în timp se poate semăna până la 10 
iunie; 

 se seamănă la 5-6 cm adâncime, 70 cm între rânduri, asigurând densitatea 
de 50.000-70.000 boabe germinabile la hectar ; 

 paritatea formelor parentale va fi de 2:1 sau 4:2 (mamă : tată); 
 lucrările speciale se execută de la formarea butonului floral până la înce-

putul înfloritului. Acestea constau în eliminarea plantelor hibride, netipice şi 
bolnave, atât de pe rândurile mamă, cât şi de pe cele de tată. Puritatea varietală 
a lotului trebuie să fie, în final, cât mai aproape de 100%; 

 se vor controla în permanenţă culturile învecinate şi se vor înlătura toate 
plantele de floarea-soarelui din samulastră, în zona spaţiului de izolare; 

 să se asigure două familii de albine pentru fiecare hectar de lot. Stupii tre-
buie instalaţi în apropierea lotului, la începutul înfloritului; 

 loturile se menţin curate de buruieni prin lucrări de întreţinere şi se com-
bat bolile şi dăunătorii prin tratamente la sămânţă şi în cursul perioadei de vege-
taţie; 

 recoltarea formei mamă se face după ce au fost recoltate toate plantele de 
pe forma tată; 

 recoltatul se face direct cu combina din lan la umiditatea seminţelor de 
10-12% sau în două faze; la maturitatea fiziologică (U% 35-40), se taie cala-
tidiile şi se lasă să se usuce 4-5 zile, apoi se treieră cu combina; 

 concomitent cu recoltarea trebuie să se asigure precurătirea, uscarea, con-
diţionarea şi ambalarea. Seminţele se păstrează uscate la umiditatea de 6-9%. 

Hibrizii româneşti aflaţi în cultură: Alex, Favorit, Festiv, Sandrina, Fundulea 
225, Minunea, Performer, Rapid, Select, Splendor, Venus, Top-75, Saturn, Ju-
piter, Neptun, Daniel, se caracterizează prin potenţial mare de producţie (3.600-
4.500 kg/ha) şi conţinut ridicat de ulei în seminţe (50-55%). Hibrizii menţionaţi 
sunt creaţi pe bază de androsterilitate citoplasmatică. 

 
b) Producerea seminţelor hibride de floarea-soarelui necesită o tehnologie 
specială. Ca şi în cazul formelor parentale, au fost iniţiate cercetări privind 
îmbunătăţirea şi perfecţionarea unor secvenţe tehnologice specifice privind 
producerea seminţei hibride de floarea-soarelui, pe baza cărora au fost 
elaborate următoarele recomandări: 

 loturile de hibridare se vor amplasa pe terenuri mediu fertile, profunde, cu 
capacitate ridicată de înmagazinare a apei. Suprafaţa unui lot de hibridare să nu 
depăsească 50 ha, pentru a se putea executa la timp lucrările speciale; 

 ca premergătoare se recomandă cerealele păioase şi chiar prăşitoarele re-
coltate timpuriu, se interzice amplasarea pe terenurile unde s-au cultivat floarea-
soarelui, soia, fasole, năut, muştar s-au rapiţă în ultimii 8 ani, deoarece au boli 
comune; 

 distanţa minimă de izolare faţă de orice alte câmpuri sau parcele de floa-
rea-soarelui este de 500 m, dar o distanţă mai mare este recomandată pentru rea-
lizarea unei bune purităţi varietale; pot fi semănate mai aproape loturile de hi-
bridare care au linia tată comună; 
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 arătura să fie curată, uniformă şi nivelată din toamnă pentru a permite exe-
cutarea unui bun pat germinativ în primăvară printr-o singură lucrare cu grapa 
cu discuri sau combinatorul ; 

 dozele de îngrăşăminte să fie moderate, să respecte raportul de 1:1:1 
(N:P:K), să se evite dozele mari de îngrăşăminte cu azot ce favorizează creşte-
rea viguroasă a plantelor în dauna fructificării, mărind în acelaşi timp sensibili-
tatea plantelor la boli, în special la putregaiul alb al capitulelor (Sclerotinia scle-
rotiorum); 

 formele parentale ale hibrizilor de floarea-soarelui, linii consangvinizate, 
cu vitalitate şi vigoare scăzută, trebuie semănate într-o epocă mijlocie, când so-
lul s-a încălzit suficient, ultima săptămână a lunii aprilie. În cazul însămânţării 
decalate a unor forme parentale, prima epocă se va semăna înainte de 1 mai. Se-
mănatul loturilor de hibridare să nu depăşească data de 8-15 mai; 

 semănatul în epoca optimă conferă plantelor o mai bună toleranţă la boli, 
în special la putregaiul brun al tulpinilor (Phomopsis sp.); 

 adâncimea de semănat 5-6 cm, distanţa între rânduri 70 cm, densitatea la 
recoltat 45.000-55.000 pl./ha, iar la formele parentale ramificate 30.000-40.000 
pl./ha. Deoarece în cursul perioadei de vegetaţie se elimină plantele netipice şi 
bolnave, se va majora cu 10-15% densitatea la semănat faţă de densitatea ce se 
aşteaptă să fie la recoltare; 

 paritatea la semănat va fi de 2:1 sau 3:1, dar se vor semăna 12 sau 18 rân-
duri cu forma mamă şi 6 rânduri cu forma tată, pentru a permite recoltatul me-
canizat; 

 necesitatea semănatului decalat şi divizat este determinată de lipsa coinci-
denţei la înflorit a formelor parentale precum şi a diferenţei dintre durata de în-
florit a acestora. Lipsa coincidenţei la înflorit a formelor parentale influenţează 
producţia şi puritatea biologică a seminţei, de aceea la unii hibrizi se recomandă 
semănatul decalat. Atât la semănatul concomitent, cât şi la semănatul decalat, 
rândurile de tată se marchează cu ţăruşi la ambele capete, imediat după semă-
nat; 

 purificarea biologică – controlul loturilor. Începând cu diferenţierea plan-
telor netipice şi până la iniţierea înfloritului, este obligatorie eliminarea tuturor 
plantelor netipice. Eliminarea plantelor fertile de pe rândurile mamă trebuie e-
fectuată în perioada început înflorit-sfârşit înflorit. Calatidiile cu polen se taie şi 
se aşază cu faţa în jos pe sol. Controlul şi eliminarea calatidiilor fertile se fac 
zilnic, imediat după desfacerea florilor ligulate (marginale) şi se încheie odată 
cu terminarea înfloritului întregului lot. Plantele bolnave se elimină la apariţia 
primelor simptome. Se vor controla în permanenţă culturile învecinate, în zona 
spaţiului de izolare şi se vor elimina plantele de floarea-soarelui din samulastră; 

 polenizarea suplimentară se execută când activitatea albinelor este redusă 
(temperaturi ridicate, umiditate scăzută a aerului, vreme rece şi umedă în timpul 
înfloritului). Polenizarea artificială se execută prin tamponarea plantelor mamă 
androsterile cu polen colectat de pe rândurile tată. Se vor folosi tampoane din 
pluş tip mănuşă cu un deget; 

 pentru a obţine producţii mari de samânţă hibridă este necesar să se reali-
zeze o combatere eficientă şi completă a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor; 

 în cazul unei secete prelungite, se recomandă irigarea până la înflorit. Se 
interzice irigarea prin aspersiune a loturilor de hibridare în timpul înfloritului şi 
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după înflorit pentru a nu stânjeni zborul albinelor şi pentru a evita dezvoltarea a-
tacului de putregai alb şi cenuşiu pe plante ; 

 recoltarea formei mamă se face numai după ce s-a verificat dacă rândurile 
tată au fost recoltate. Treieratul începe când umiditatea seminţelor a ajuns la 10-
12% şi trebuie terminată până când umiditatea scade la 8-9%; 

 concomitent cu recoltarea, trebuie organizată precurăţirea, condiţionarea 
şi ambalarea. Seminţele se păstrează uscate, umiditatea să nu depăşească 9%; 

 deoarece se ştie că floarea-soarelui este autoincompatibilă, cu polenizare 
alogamă-entomofilă, un rol foarte important în obţinerea de seminţe îl au albi-
nele. Albinele au preferinţe faţă de genotipurile cu mai mult nectar, cu lungimea 
tubului floral mai mică de 10 mm (S a m m a t a r o  şi colab., 1983). Polenizarea 
cu albine măreşte concentraţia de ulei din seminţe (K r a u s s e, 1981) şi pro-
ducţia de seminţe creşte cu 10-15% (F i c k, 1979; R o b i n s o n, 1980). 

În ultima vreme au fost creaţi hibrizi de floarea-soarelui autofertili, ce se re-
comandă pentru zonele unde albinele sunt puţine sau condiţiile din timpul în-
floritului nu permit zborul albinelor (F i c k  şi  R e h d e r, 1977). 

Producţia de seminţe mai este influenţată şi de durata de la semănat la matu-
ritate, înăltimea plantei, diametrul capitulului, diametrul tulpinii, suprafaţa folia-
ră, numărul de seminţe per plantă, M.M.B., rezistenţa la boli, gradul mare de 
fertilitate. 

În concluzie, producerea de sămânţă este o verigă importantă în menţirea în 
cultură a unui soi sau hibrid şi are următoarele obiective: 

 menţinerea tipicităţii soiului sau hibridului pe toată perioada de cultură 
conform cu descrierea făcută la omologare; 

 producerea de seminţe cu valoare biologică, culturală şi stare fitosanitară 
ridicată; 

 asigurarea necesarului anual de seminţe pe soiuri şi hibrizi cu stare fitosa-
nitară ridicată; 

 elaborarea de tehnologii specifice producerii de sămânţă. 
Menţinerea tipicităţii soiurilor şi hibrizilor se realizează în cadrul I.N.C.D.A. 

Fundulea şi staţiunile de cercetări de profil conform cu metoda şi tehnica de 
producere a seminţelor în funcţie de particularităţile biologice şi structura gene-
tică ale fiecărui soi şi hibrid în câmpurile speciale de menţinere. 

Producerea de seminţe cu valoare biologică, culturală şi stare fito-sanitară ri-
dicate se realizează prin aplicarea riguroasă a unui întreg complex de măsuri 
tehnologice specifice procesului de producere a seminţelor menţionat la punc-
tele a) şi b).  

 
Influenţa valorii biologice a formelor parentale asupra gradului de 

hibriditate, producţiei de seminţe şi ulei la unii hibrizi de floarea-soarelui 
 
Formele parentale ale hibrizilor aflaţi în cultură sunt linii consangvinizate 

obţinute prin autofecundare. 
Calitatea formelor parentale influenţează puritatea biologică şi gradul de hi-

briditate a seminţei certificate. Prezenţa în cadrul loturilor de hibridare pe rân-
durile formei mamă, a plantelor androfertile, netipice şi hibride într-un procent 
ridicat face greoaie eliminarea lor prin lucrările speciale de purificat biologic şi 
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se obţine o sămânţă hibridă cu o puritate biologică şi un grad de hibriditate scă-
zut.  

Folosirea seminţei cu valoare biologică ridicată constituie un factor impor-
tant în obţinerea de producţii mari. 

Pentru a urmări influenţa purităţii biologice şi a gradului de hibriditate asu-
pra producţiei de sămânţă, a conţinutului de ulei şi, implicit, a producţiei de ulei 
la unitatea de suprafaţă au fost studiaţi 10 hibrizi, simulând diferite purităţi bio-
logice exprimate prin gradul de hibriditate.  

Urmărind relaţia ce există între puritatea biologică exprimată prin gradul de 
hibriditate şi producţia de sămânţă realizată la unitatea de suprafaţă se constată 
o dependenţă asigurată statistic foarte semnificativ pozitivă cu valoarea coefici-
entului de corelaţie r = 0,535*** (fig. 1). 
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Fig. 1 – Relaţia dintre puritatea biologică şi producţia de sămânţă la hibrizii de floarea-soarelui 

 
Pentru a menţine heterozisul iniţial (din momentul omologării), producăto-

rului de sămânţă îi revine sarcina menţinerii valorii biologice, menţinerea gene-
lor majore şi minore care controlează reacţia liniilor şi a hibrizilor de floarea-
soarelui la stresul biotic şi abiotic, a stabilităţii caracterelor de androsterilitate şi 
restaurare a fertilităţii polenului. 

Producţia de sămânţă, conţinutul de ulei şi producţia de ulei au prezentat  e-
fect heterozis la toţi hibrizii, acesta fiind influenţat, în mare măsură, şi de va-
loarea purităţii biologice, manifestându-se mai pregnant pentru producţia de să-
mânţă şi ulei şi moderat pentru conţinutul de ulei din sămânţă (S t a n c i u , 2003). 

Cercetările recente (V r â n c e a n u , 2000) au evidenţiat că producţia de să-
mânţă la prima generaţie hibridă este în medie de peste două ori mai mare faţă 
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de media liniilor materne, liniilor paterne şi media tuturor părinţilor, dar produc-
ţia de sămânţă se reduce semnificativ în a doua generaţie. 

Heterozisul producţiei de sămânţă la hibrizii precoci (tabelul 1) a fost cu-
prins între 245% la hibridul Alex, când puritatea biologică a depăşit 95%, şi 
152% la hibridul Rapid, când puritatea biologică a scăzut la 55%. Între prima şi 
a cincea variantă de puritate biologică indicele heterozis a scăzut cu valori cu-
prinse între 64% la hibridul Rapid şi 35% la hibridul Splendor, media per total a 
fost de 46%, iar producţia medie a scăzut foarte semnificativ cu 20,7%. 
 

Tabelul 1 
Heterozisul producţiei de seminţe, conţinutului de ulei şi producţiei de ulei la hibrizii precoci, 

cu diferite purităţi biologice 
 

Producţia de seminţe (kg/ha) Conţinutul de ulei 
(%) 

Producţia de ulei 
(kl/ha) Denumire 

hibrid VH 
Hibrid XP IH% Hibrid XP IH% Hibrid XP IH% 

I 3148  216 49,7  114 1564  249 
II 2784  191 49,5  114 1378  219 
III 2558 1452 176 49,3 43,3 113 1261 628 200 
IV 2396  165 48,7  112 1166  185 

Rapid 

V 2216  152 48,5  112 1074  171 
I 3531  228 51,2  118 1807  266 
II 3323  215 51,0  116 1694  249 
III 2769 1545 179 50,5 43,9 115 1398 678 206 
IV 2895  187 50,0  113 1447  213 

Minunea 

V 2710  175 49,9  113 1352  199 
I 3382  197 53,1  109 1795  215 
II 3284  191 52,8  108 1733  208 
III 3061 1716 178 52,1 48,6 107 1594 833 191 
IV 2890  168 51,2  105 1479  177 

FL-206 

V 2714  158 50,0  102 1357  162 
I 3431  236 53,4  108 1832  257 
II 3322  229 53,1  108 1763  247 
III 3239 1450 223 52,9 49,1 107 1713 711 240 
IV 3122  215 52,5  106 1639  230 

Splendor 

V 2920  201 52,0  105 1518  213 
I 3461  245 53,4  109 1848  268 
II 3344  237 53,0  108 1772  257 
III 3218 1410 228 52,9 48,9 108 1702 689 247 
IV 3014  213 52,2  106 1573  228 

Alex 

V 2886  204 52,0  106 1500  217 
I 3390  224 52,2  111 1769  251 
II 3211  212 51,9  110 1668  236 
III 2969 1515 196 51,5 46,8 110 1533 708 216 
IV 2863  189 50,9  108 1460  206 

Total 

V 2689  178 50,5  107 1360  192 
 DL 5% = 21,72  DL 1% = 29,92  DL 0,1% = 41,19 
XP = media părinţilor  
IH% = indicele heterozis   
VH = puritatea biologică exprimată prin gradul de hibriditate 
I : > 95% ; II : 85 - 95% ;  III : 75 - 85% 
IV : 65 - 75% ; V : 55 - 65% 

 
Până la puritatea de 85% indicele heterozis al producţiei de sămânţă a scăzut 

cu valori cuprinse între 6% la FL-206 şi 25% la Rapid, iar valoarea medie de re-
ducere a acestuia a fost de 12%. 

La hibrizii semitardivi (tabelul 2), media părinţilor a fost mai mare, variind 
între 1615 şi 1830 kg/ha, liniile care intră în componenţa acestor hibrizi având 
un potenţial productiv ridicat. 
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Indicele heterozis cu valoarea cea mai mare s-a remarcat la hibridul Favorit 
la puritatea biologică de peste 95%, cu o valoare de 232%, iar cel mai mic, la 
hibridul Performer de 174%, la puritatea biologică de 55%. 

Producţia medie pe hibrizi, de la varianta I la varianta V a scăzut cu 12,5%, 
hibrizii semitardivi având o capacitate mai mare de valorificare a spaţiului de 
nutriţie, putându-se dezvolta mai puternic şi să recupereze prin creşterea calati-
diului şi a producţiei pe calatidiu diferenţa numărului de plante hibride la unita-
tea de suprafaţă comparativ cu hibrizii precoci.    

Heterozisul şi contribuţiile relative ale părinţilor asupra uleiului din achenă 
şi din miez, a arătat D e d i o, citat de V r â n c e a n u (2000), sunt aproximativ 
egale cu conţinutul de ulei din achenele hibridului. Efectul heterozis asupra con-
ţinutului de ulei este mai puţin pregnant atât la hibrizii precoci (tabelul 1), cât şi 
la cei semitardivi (tabelul 2). Valoarea cea mai mare a indicelui heterozis la pu-
ritatea biologică de peste 95% s-a observat la hibridul Rapid (de 114%), iar cea 
mai mică, la hibrizii Favorit şi Performer (106%). 

 
Tabelul 2 

Heterozisul producţiei de seminţe, conţinutului de ulei şi producţiei de ulei la hibrizii semitardivi  
cu diferite purităţi biologice 

 
Producţia de seminţe 

(kg/ha) 
Conţinutul de ulei 

(%) 
Producţia de ulei 

(kl/ha) Denumire 
hibrid VH 

Hibrid XP IH% Hibrid XP IH% Hibrid XP IH% 
I 3831  209 53,6  108 2053  228 
II 3735  204 53,7  109 2005  222 
III 3633 1830 198 53,4 49,2 108 1940 900 215 
IV 3489  190 52,6  106 1835  203 

Select 

V 3322  181 51,9  105 1724  191 
I 3467  200 52,1  112 1806  226 
II 3390  195 52,0  112 1762  220 
III 3311 1730 191 51,5 46,2 111 1705 799 213 
IV 3290  190 50,1  108 1648  206 

F-328 

V 3119  180 49,9  108 1556  194 
I 3891  224 53,4  107 2077  242 
II 3726  215 53,1  107 1978  231 
III 3651 1730 211 52,9 49,5 106 1931 856 225 
IV 3551  205 52,2  105 1853  216 

Justin 

V 3488  201 51,9  104 1810  211 
I 3757  232 52,9  106 1987  248 
II 3644  225 53,1  107 1934  241 
III 3545 1615 219 52,6 49,6 106 1864 801 232 
IV 3418  211 51,9  104 1773  221 

Favorit 

V 3295  204 52,0  104 1713  213 
I 3863  208 51,8  106 2001  223 
II 3786  204 51,3  106 1942  216 
III 3714 1850 200 51,0 48,5 105 1894 897 211 
IV 3500  189 49,9  102 1746  194 

Performer 

V 3229  174 49,7  102 1604  178 
I 3761  214 52.8  107 1984  233 
II 3656  208 52.6  108 1924  226 
III 3570 1751 203 52.3 48,6 107 1866 851 219 
IV 3449  197 51.3  105 1771  208 

 
Total 

V 3290  188 51.1  104 1681  197 
XP = media părinţilor   
IH% = indicele heterozis 
VH = puritatea biologică exprimată prin gradul de hibriditate 
I : > 95% ; II : 85 - 95% ; III : 75 - 85% ; 
IV : 65 - 75% ; V - 55 - 65%. 
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 Între variantele I şi II diferenţele dintre indicii heterozis nu a existat, sau a 
fost de un procent, iar faţă de varianta V, ele au oscilat între 2% la hibridul Ra-
pid şi 6% la FL-206. 

Producţia de ulei la unitatea de suprafaţă a pus în evidenţă existenţa unui he-
terozis ridicat, atât la hibrizii precoci (tabelul 1), cât şi la cei semitardivi (tabelul 
2), cu valori cuprinse între 268 şi 215%. 

Între variantele I şi II, diferenţele au fost de 6-10%, iar cea mai mare s-a re-
marcat la hibridul Rapid, de 30%. 

Valoarea medie a indicelui heterozis a producţiei de ulei la hibrizii precoci a 
fost de 251% la varianta I, cu o diferenţă de 15% mai mare faţă de varianta II şi 
59% faţă de varianta V, iar la hibrizii semitardivi a fost de 233%, cu 7% mai 
mare la varianta I faţă de varianta II, iar la varianta  V a fost mai mică cu 36%.   

 
Concluzii 

 
 Obţinerea de hibrizii cu potenţial de producţie şi conţinut de ulei mai mare 

decât al soiurilor şi varietăţilor locale reprezintă un obiectiv important pentru a-
meliorare şi producerea de sămânţă de floarea-soarelui.    

 Menţinerea structurii genetice a genotipurilor aflate în cultură se realizează 
prin selecţia conservativă. 

 Calitatea formelor parentale influenţează puritatea biologică şi gradul de 
hibriditate al seminţei certificate.  

 Formele parentale - linii consangvinizate se multiplică prin autofecundare 
alternată cu polenizarea SIB, pentru a permite menţinerea heterozisului iniţial al 
hibrizilor aflaţi în cultură. 

 Producerea de seminţe cu valoare biologică, culturală şi stare fitosanitară 
ridicată se realizează prin aplicarea riguroasă a întregului complex de măsuri 
tehnologice specifice procesului de producere a seminţelor. 

  
 

RESEARCH IN SUNFLOWER SEED PRODUCTION 
 

Summary 
 
Romania is the first country who introduced into production the sunflower hybrids cultivated 

from the beginning on large areas. 
The positive effects of heterosis are emphasized in vitality and yield increasing and a better 

adaptability to environmental conditions. 
The maintenance of inbred (parental forms of hybrids) biological purity, homogenity and 

stability of morphophysiological traits has a decisive role in obtainment of seed yield and oil 
achieved by hybrids ready for homologation. 

This is realized by conservative selection. 
The hybrids currently cultivated are released by cytoplasmic male sterility.  
This presumes the maintenance and multiplication of male sterile analogue, male fertile 

maintenor, pollen fertility restorer line and obtainment of hybrid seed according to "Seed multi-
plication scheme". 

One can ascertain that the best method to maintain varietal purity is the alternation of self-
pollination with SIB one. 
 

Figure 
 
Fig. 1 – Relation between biological purity and seed yield in sunflower hybrids. 
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