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Abstract 

 
A very important aim of sunflower breeding is resistance to drought, and a good 

adaptability to unfavorable environmental conditions. The hybrid HS-2708 – a very good 
one under droughty years conditions – yielded 800 kg/ha under dryland, and 3708 kg/ha 
under irrigation condition. 15 hybrids yielded 3000 kg/ha under irrigation, and 200 – 800 
kg/ha under dryland conditions.  
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INTRODUCERE 

 
Posedând un sistem radicular bine dezvoltat, precum şi mecanisme fizio-

logice de utilizare eficientă a apei, floarea-soarelui este considerată a fi mult 
mai bine adaptată la condiţii de stres hidric (secetă pedologică, secetă atmosferi-
că, arşiţă) în raport cu alte culturi de câmp. Cu toate acestea, performanţele 
agronomice ale florii-soarelui, în general, sunt puternic afectate în contextul în 
care insuficienţa apei în sol, umiditatea atmosferică scăzută, frecvenţa şi intensi-
tatea temperaturilor ridicate depăşesc limitele de adaptabilitate ale speciei 
(V r â n c e a n u, 2000). 

Potenţialul de producţie al diferitelor genotipuri de floarea-soarelui este ple-
nar exprimat în nivelul recoltelor de sămânţă doar în condiţii normale de vege-
taţie, asigurate printr-o bună aprovizionare a solului cu apă şi un regim termic 
adecvat, în cadrul căruia temperaturile diurne sunt cuprinse în intervalul 25-
30oC (M a r k  şi  T e v i n i, 1996). 
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Efectele negative ale secetei asupra producţiei la floarea-soarelui sunt strâns 
corelate atât cu intensitatea, dar mai ales cu momentul în care aceasta se ins-
talează. Astfel, stresul hidric prezent în faza de preiniţiere florală determină re-
duceri de producţie cu până la 30%, intervenit în perioada iniţiere florală-înflo-
rit, pierderile de recoltă cresc la cca 60%. Perioadele extinse de secetă conduc la 
diminuarea recoltelor cu peste 65%, în condiţii extreme cultura putând fi com-
promisă în totalitate. 

 
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 
Materialul biologic, inclus în studiu, a constat din 20 hibrizi creaţi la I.N.C.D.A. 

Fundulea, dintre care 11 hibrizi comerciali (Daniel, Favorit, Fundulea 225, 
Jupiter, Milenium, Performer, Pluto, Saturn, Splendor, Top-75 şi Venus) şi 9 hi-
brizi experimentali (HS-2622, HS-2624, HS-2625, HS-2701, HS-2703, HS-
2704, HS-2705, HS-2708, HS-2709). Aceşti hibrizi, în condiţii normale de cul-
tură sunt caracterizaţi prin performanţe de producţie de peste 3500 kg/ha. Aşe-
zarea în câmp a experienţelor s-a realizat potrivit schemei dreptunghiului latin 
cu 20 variante în 4 repetiţii. Suprafaţa recoltabilă a parcelelor a fost de 40 m2.  
Datele experimentale de producţie au fost valorificate prin analiza varianţei. 
Mărimea şi semnificaţia diferenţelor dintre producţiile realizate de variantele 
experimentale în condiţii de irigare şi valoarea medie la nivel de experienţă s-au 
constituit în principalele criterii de apreciere a reacţiei specifice a genotipurilor 
la arşiţă, determinată prioritar de temperaturile excesiv de ridicate. Performan-
ţele de producţie ale hibrizilor testaţi în condiţii de neirigare au fost utilizate 
pentru caracterizarea reacţiei acestora la efectul combinat al secetei pedologice 
şi celei atmosferice. Evaluarea reacţiei diferenţiate la seceta pedologică a hi-
brizilor testaţi s-a realizat prin raportarea, în unităţi procentuale, a producţiilor 
realizate în condiţii de neirigare la cele obţinute în condiţii de irigare (P â r j o l -
S ă v u l e s c u, 1974). 

 
Caracterizarea climatică a anului 2007 

 
Anul agricol 2006-2007, din punct de vedere climatic, a avut o specificitate 

accentuată. Din punctul de vedere al regimului pluviometric, prezentarea grafică 
comparativă a cantităţilor de precipitaţii medii lunare, pentru anii 2006, 2007 şi, 
respectiv, normala pe 48 ani (figura 1), arată caracterul secetos şi excesiv de 
secetos al perioadei relevante pentru cultura florii-soarelui în anul experimental 
luat în considerare (septembrie 2006 - iulie 2007).  

Clasificarea pe perioade caracteristice a nivelului de stres hidric determinat 
de precipitaţiile înregistrate este prezentată în tabelul 1. 
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Fig. 1 – Precipitaţiile  înregistrate la Fundulea în anii 2006-2007, în comparaţie cu normala pe 48 ani  
(The raifalls registered at Fundulea during 2006/2007, as compared to the normal level of 48 years) 

 
Tabelul 1 

Caracterizarea perioadelor de referinţă pe baza cantităţilor 
de precipitaţii înregistrate 

(The characterization of the reference periods according to the registered rainfall) 
 

Perioada 
Suma precipitaţiilor pe perioade (mm) 

Caracterizarea 
perioadei Limită de instalare 

a secetei 
Precipitaţii înregistrate 

IX - X <   50  64,5 Moderat secetoasă 
XI - III < 150  106,6 Secetoasă 
V  -  VII < 150  18,5 Excesiv de secetoasă 

 
Precipitaţiile căzute în perioada septembrie 2006 - mai 2007 au fost de 176 

mm, în luna aprilie s-au înregistrat numai 4,9 mm, iar în perioada 1 mai – 9 iulie 
(de la semnat la înflorit) s-au cumulat doar 40 mm, cu 28 de zile consecutive 
fără de precipitaţii. 

În perioada critică privind cerinţele pentru apă ale florii-soarelui (iniţiere 
florală-înflorit), cuprinsă calendaristic în intervalul 15-30 iunie, s-au înregistrat 
numai 18,6 mm precipitaţii. 

Evoluţia temperaturilor în perioada 20 iunie – 9 iulie 2007, esenţială pentru 
formarea şi dezvoltarea seminţelor, este redată în figurille  2 şi 3, cu menţiunea 
că valorile înregistrate (la umbră) au fost depăşite cu peste 10oC la nivelul cala-
tidiului.  
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Fig. 2 – Temperaturile, în aer,  înregistrate în perioada  20 iunie – 9 iulie 2007 

la Staţia meteo Fundulea 
(The air temperatures  registered during June 20th and July 9th, at Fundulea meteorological station) 
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Fig. 3 – Temperaturile la suprafaţa solului înregistrate în perioada  20 iunie - 9 iulie 2007  

la Staţia meteo Fundulea  
(The temperatures  registered at soil surface during June 20th and July 9th ,  

at Fundulea meteorological station) 
 

De remarcat faptul că în perioada de referinţă (20 iunie – 9 iulie) s-au cumu-
lat 37,9 unităţi de arşiţă (suma temperaturilor mai mari de 32oC), depăşindu-se 
semnificativ pragul arşiţei de intensitate ridicată (tabelul 2). De asemenea, a fost 
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depăşit semnificativ şi pragul minim pentru arşiţa de durată (> 3 zile consecu-
tive cu temperaturi maxime de peste 32oC). 

 
Tabelul 2 

 Caracterizarea intesităţii arşiţei  
(The characterization of the heat intensity) 

 
Număr unităţi de arşiţă Gradul de intensitate a arşiţei 

< 10 redus 
10 – 150 moderat 

> 150 accentuat 
 

Umiditatea relativă a aerului la orele 13,00,  inferioar pragului de 30-40%, 
survenit într-o perioadă de peste 5 zile consecutive, imprimă caracterul de sece-
tă atmosferică de durată. Ca urmare, şi din acest punct de vedere floarea-soa-
relui a fost confruntată cu seceta atmosferică de lungă durată. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
În contextul în care precipitaţiile din luna aprilie au fost practic absente, ger-

minaţia seminţelor şi răsărirea plantelor au fost eşalonate în timp şi neuniforme. 
Ulterior, pe fondul persistenţei condiţiilor de secetă excesivă, creşterea şi dezvol-
tarea plantelor au fost încetinite, talia a rămas redusă şi dimensiunile calatidiului 
au avut valori deosebit de modeste (5-10 cm). De asemenea, temperaturile foar-
te ridicate din perioada înfloritului au condus la avortarea florilor (în proporţie 
de peste 65%), la reducerea drastică a viabilităţii polenului şi, în consecinţă, la o 
polenizare şi fecundare foarte slabe, situaţie accentuată şi de aportul extrem de scă-
zut al polenizatorilor. 

În acest cadru deosebit de nefavorabil, în condiţii de neirigare, producţia me-
die de sămânţă a hibrizilor testaţi  a fost de 231 kg/ha, performanţele individuale 
ale variantelor experimentale variind între 90 şi 810 kg/ha. Printr-o comportare 
de excepţie, s-a remarcat hibridul HS-2708. Acesta, în condiţiile extrem de dure 
ale anului experimental şi în lipsa aportului apei de irigare, a realizat o producţie 
de 810 kg/ha, cu mai mult de 3,5 ori superioară mediei experienţei (tabelul 3).  

În condiţii de irigare, hibrizii studiaţi au realizat o producţie medie de 3172 
kg/ha. Şi în aceste condiţii, hibridul de perspectivă HS-2708 a avut cea mai bu-
nă comportare, obţinând o producţie de sămânţă de 3708 kg/ha, cu aproape 17% 
superioară mediei experienţei (tabelul 4). Cu performanţe de producţie apropiate 
de cele ale hibridului HS-2708, s-au remarcat hibrizii comerciali Milenium şi, 
respectiv, hibridul experimental HS-2704, aceştia realizând recolte de sămânţă 
cuprinse între 3568 şi 3620 kg/ha, sporurile de producţie fiind distinct semni-
ficative (12,5-14%) faţă de media experienţei. Hibrizii Daniel şi Fundulea 225, 
precum şi hibridul HS-2709, la un nivel al recoltelor de sămânţă de 3450-3520 
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kg/ha, au depşit semnificativ producţia medie a experienţei. Un număr de 7 hi-
brizi (hibrizii comerciali Splendor, Venus, Top-75, Jupiter, Saturn şi hibrizii ex-
perimentali HS-2705 şi HS-2701), prin producţiile obţinute (cuprinse între 3009 
şi 3471 kg/ha) nu s-au detaşat semnificativ de media experienţei. O comportare 
semnificativ inferioară mediei performanţei de producţie a tuturor variantelor 
experimentale analizate a caracterizat atât hibrizii Performer şi HS-2703, cât 
mai ales hibrizii HS-2624, HS-2625 şi Pluto, acesta din urmă realizând şi cel 
mai scăzut nivel de recoltă, de numai 1790 kg/ha, inferior cu peste 1380 kg/ha 
mediei experienţei. 

 
Tabelul 3 

Producţia de seminţe obţinută la floarea-soarelui în cultură neirigată. Fundulea, 2007 
(The sunflower seed yield under non irrigated crops. Fundulea, 2007) 

  

Nr. 
crt. 

Hibridul 
Producţia 

(kg/ha) 

Diferenţa faţă 
de medie 
(kg/ha) 

Semnificaţia 
diferenţei 

Producţia 
relativă 

(%) 
1 HS-2708 810 579 *** 116,9 
2 Favorit 220  -11  114,1 
3 Milenium 263  32 ** 113,3 
4 HS-2704 290  59 *** 112,5 
5 HS-2709 520 289 *** 111,0 
6 Daniel 255  24 * 109,4 
7 Fundulea 225 210  -21  108,8 
8 Splendor 260  29 * 107,5 
9 HS-2705 240     9  105,3 
10 HS-2701 120 -111 000 104,5 
11 Venus 180   -51 000 101,8 
12 Top-75 166   -65 000   99,8 
13 Jupiter 130 -101 000   98,4 
14 HS-2622 120 -111 000   94,9 
15 Saturn 130 -101 000   94,9 
16 Performer 195   -36 00   91,4 
17 HS-2624   90 -141 000   88,3 
18 HS-2625 119 -112 000   87,0 
19 HS-2703 195   -36 00   83,5 
20 Pluto 110 -121 000   56,4 

Media experienţei 231  - 100,0 
DL    5%  23,7   
DL    1%  31,6   
DL 0,1%  42,8   
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Tabelul 4 
Producţia de seminţe obţinută la floarea-soarelui în cultură irigată. Fundulea, 2007 

(The sunflower seed yield under irrigated crops. Fundulea, 2007) 
 

Nr. 
crt. 

 
Hibridul 

 

Producţia 
(kg/ha) 

Diferenţa faţă 
de medie 
(kg/ha) 

Semnificaţia 
diferenţei 

Producţia 
relativă 

(%) 
1 HS-2708 3.708              536 *** 116,9 
2 Favorit 3.620       448 ** 114,1 
3 Milenium 3.593       421 ** 113,3 
4 HS-2704 3.568       396 ** 112,5 
5 HS-2709 3.520       348 * 111,0 
6 Daniel 3.471       299 * 109,4 
7 Fundulea 225 3.450       278 * 108,8 
8 Splendor 3.411       239  107,5 
9 HS-2705 3.340       168  105,3 
10 HS-2701 3.316       144  104,5 
11 Venus 3.230         58  101,8 
12 Top-75 3.165          -7  99,8 
13 Jupiter 3.121        -51  98,4 
14 HS-2622 3.010      -162  94,9 
15 Saturn 3.009      -163  94,9 
16 Performer 2.900      -272 0 91,4 
17 HS-2624 2.800      -372 00 88,3 
18 HS-2625 2.760      -412 00 87,0 
19 HS-2703 2.650      -522 000 83,5 
20 Pluto 1790    -1.382 000 56,4 
Media experienţei 3172 - - 100,0 

DL    5%     263,5 
DL    1%     352,7 
DL 0,1%     463,0 

 

Comportarea diferenţiată la seceta pedologică a hibrizilor analizaţi este rele-
vată prin analiza comparativă a recoltelor obţinute în condiţii de irigare, respec-
tiv de neirigare. Astfel, pe baza datelor experimentale prezentate în tabelul 5, 
luând în considerare ca principal parametru raportul procentual între performan-
ţele de producţie obţinute în condiţii de neirigare şi, respectiv, irigare, variantele 
experimentale s-au încadrat în patru categorii distincte.  

Unici reprezentanţi ai primelor două categorii sunt hibrizii de perspectivă 
HS-2708 (cu o producţie la neirigat la nivel de 21,84% din recolta realizată în 
condiţii de irigare) şi HS-2709 (cu o valoare a indicatorului de 14,77%). În cea 
de a treia grupă (caracterizată prin valori ale indicatorului avut în vedere cuprin-
se între 5,24 şi 8,12%, plasate în zona mediei experinţei) s-au încadrat hibrizii 
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Milenium, Daniel, Fundulea 225, Splendor, Venus, Top-75, Performer, Pluto, 
HS-2704, HS-2705, HS-2703. Componente ale ultimei categorii, cu cea mai sla-
bă comportare (valori ale indicatorului: 3,21-4,32%) au fost hibrizii Jupiter, Sa-
turn, HS-2701, HS-2622, HS-2624 şi HS-2625. 

 
Tabelul 5 

Date experimentale de producţie  privind comportarea diferenţiată a hibrizilor de 
 floarea-soarelui în condiţii de cultură irigată şi neirigată. Fundulea, 2007 

(The experimental yield data regarding the differentiate behavior of the sunflower hybrids  
under both irrigated and non irrigated crops. Fundulea, 2007) 

 

Nr. 
crt. Hibridul 

Producţia în 
condiţii de irigare 

(kg/ha) 

Diferenţa faţă 
de neirigare 

(kg/ha) 

Raportul 
neirigat/irigat 

(%) 
1 HS-2708 3.708 2.898 21,84 
2 Favorit 3.620 3.400 6,07 
3 Milenium 3.593 3.330 7,31 
4 HS-2704 3.568 3.278 8,12 
5 HS-2709 3.520 3.000 14,77 
6 Daniel 3.471 3.216 7,34 
7 Fundulea 225 3.450 3.240 6,08 
8 Splendor 3.411 3.151 7,62 
9 HS-2705 3.340 3.100 7,18 
10 HS-2701 3.316 3.196 3,61 
11 Venus 3.230 3.050 5,57 
12 Top-75 3.165 2.999 5,24 
13 Jupiter 3.121 2.991 4,16 
14 HS-2622 3.010 2.890 3,98 
15 Saturn 3.009 2.879 4,32 
16 Performer 2.900 2.705 6,72 
17 HS-2624 2.800 2.710 3,21 
18 HS-2625 2.760 2.641 4,31 
19 HS-2703 2.650 2.455 7,35 
20 Pluto 1.790 1.680 6,14 

Media experienţei 3.172 2.940 7,28 
 

CONCLUZII 
 

 Coordonatele climatologice specifice anului agricol 2006/2007 (care au re-
levat condiţii de secetă excesivă, aproape fără precedent) au permis evidenţierea 
reacţiei diferenţiate, atât la arşiţă, cât şi la seceta pedologică, precum şi la efec-
tul combinat al celor două categorii de stres termic şi hidric al hibrizilor de floa-
rea-soarelui luaţi în studiu. 

 Hibridul de perspectivă HS-2708 a avut o comportare cu totul deosebită, 
în ambele condiţii de cultură, detaşându-se semnificativ de toţi ceilalţi hibrizi stu-
diaţi. 
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 Hibridul HS-2709 s-a remarcat, de asemenea, prin nivel superior de re-
zistenţă, în special la seceta pedologică, în raport cu restul hibrizilor testaţi. 

 Din categoria hibrizi comerciali, s-au evidenţiat prin comportament supe-
rior următorii hibrizi: Milenium, Daniel, Fundulea 225 şi Splendor.  

 
Direcţii de viitor 

 
Crearea şi înregistrarea unor hibrizi de floarea-soarelui rezistenţi la secetă re-

prezintă un obiectiv important al lucrărilor de ameliorare a acestei specii, care 
se va realiza prin: 

 obţinerea de hibrizi cu perioadă scurtă de vegetaţie; 
 crearea de genotipuri cu viabilitate mai mare a polenului în condiţii de tem-

peratură şi umiditate atmosferică scăzute;  
 creşterea variabilităţii genetice pentru toleranţa la secetă prin încrucişări in-

terspecifice cu Helianthus argophyllus; 
 crearea şi creşterea presiunii de selecţie pentru hibrizii de tipul „stay green”. 
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