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Abstract 

 

Although sunflower is known as a drought resistant plants, seed production decreased 

significantly in soils without water or low atmospheric humidity. 

Therefore, selection of genotypes able to recover quickly capacity wilting during 

drought soil or air periods is a priority in breeding programs to improve sunflower. 

Wild sunflower genetic resources are considered important for improving the resistance 

to various biotic and abiotic stress factors of cultivated sunflower. The best known species to 

improve drought resistance is Helianthus argophyllus. 

In order to improve drought resistance of cultivated Helianthuus annuus, in the period 

2008-2011 were carried out hybridization and bacckcross using a set of 21 sunflower 

breeding lines and Helianthus argophyllus.  

In the BC4 generation, seeds were obtained from nine hybrid combinations whose oil 

content in seeds (7 combinations of 9) was significantly higher comparatively of the breeding 

lines used in hybridization. Also and seed production/head was much improved 

(significantly) in some combinations.  

It will continue to improve in the coming years, making it a severe selection for drought 

resistance of the genetic material obtained. It will look like in the area of Romania known 

long periods of extreme drought. 

The project was funded by the World Bank and the Romanian Government (Grant 

MAKIS 141 554). 
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INTRODUCERE 

 
Speciile sălbatice de floarea-soarelui, printre care 12 anuale şi 37 perene, au 

intrat în practica curentă a ameliorării florii-soarelui hibride prin furnizarea 

primei surse de androsterilitate citoplasmatică, rezultată din încrucişarea speciei 

sălbatice anuale Helianthus petiolaris cu specia cultivată H. annuus 

(L e c l e r c q , 1969). Hibridarea interspecifică constituie o tehnică 
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complementară în ameliorarea florii-soarelui, care poate fi folosită cu succes 

pentru crearea de noi surse de variabilitate genetică (biodiversitate). Cu toate 

dificultăţile care pot apărea datorită diferenţelor în privinţa numărului de 

cromozomi (2x, 4x, 6x) şi a incompatibilităţii de încrucişare, hibridarea 

interspecifică este considerată a fi o cale accesibilă de încorporare a 

germoplasmei sălbatice în floarea-soarelui cultivată, în special pentru 

ameliorarea rezistenţei la factorii abiotici de stres (secetă şi arşiţă), a calităţii 

uleiului şi proteinei, a rezistenţei la boli, pentru identificarea de noi surse de 

androsterilitate citoplasmatică şi restaurarea fertilităţii polenului şi chiar pentru 

selecţia unor caractere morfologice şi fiziologice utile din punct de vedere 

agronomic (B a l d i n i  şi  colab., 1991, 1992, 1996; I o u r a ş  şi colab., 1993; 

S a u c ă , 2010; 2011). 

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 

În scopul introgresiei de gene de rezistenţă la secetă de la specia Helianthus 

argophyllus la specia cultivată, în contextul încălzirii globale prognozate de 

specialişti, în perioada 2008-2011 au fost semănate în Câmpul de Agricultură 

Ecologică de la I.N.C.D.A. Fundulea, 21 de linii parentale şi specia sălbatică 

Helianthus argophyllus.  

Aceste linii au fost utilizate ca donatoare de polen, cu care s-a realizat 

polenizarea florilor castrate de la specia sălbatică iar cu polenul speciei sălbatice 

s-au polenizat plante castrate ale liniilor mai sus menţionate (Helianthus annuus 

x Helianthus argophyllus şi Helianthus argophyllus x Helianthus annuus).  

La 10 zile de la efectuarea polenizărilor, au fost prelevaţi embrionii imaturi 

pentru două motive: salvarea embrionilor în cazul existenţei barierei de 

incompatibilitate între specia cultivată şi cea sălbatică şi accelerarea procesului 

de ameliorare. In această lucrare vor fi prezentate rezultatele obţinute în anul 

2011 când aceste combinaţii hibride se găsesc în generaţia 4 de backcross.  

S-a calculat producţia medie de seminţe/3 calatidii, MMB şi s-a determinat 

conţinutul de ulei (%) din sămânţă nedistructibilă cu ajutorul RMN. 

 

REZULTATE  

 

Din rezultatele privind producţia de seminţe obţinută în anul 2011, putem 

sublinia următoarele aspecte: s-au obţinut seminţe mature la 7 combinaţii în 

care specia cultivată a fost formă mamă şi de la două combinaţii în care specia 

sălbatică a fost formă mamă iar linia cultivată cea tată. 

O combinaţie hibridă reuşită între specia cultivată şi H. argophyllus s-a 

dovedit a fi în cazul în care linia mamă a fost Bio2 BC4/2011. La această 

combinaţie producţia medie de seminţe/calatidiu şi MMB nu au depăşit 

caracteristicile liniei mamă în generaţia BC4 dar procentul de ulei s-a 

îmbunătăţit distinct semnificativ la varianta 1 şi semnificativ la variantele 3, 4 şi 

5 (tabelul 1).  
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La această combinaţie hibridă, după o generaţie de hibridare, o generaţie de  

backcrossare, două generaţii autopolenizare, urmate de alte trei backcross-uri,  

s-au obţinut seminţe în cantităţi cuprinse între 71,67 şi 37,0 g/plantă. 

Linia mamă de la care s-a pornit procesul de ameliorare a produs o cantitate 

medie de 61,32 g de sămânţă pe calatidiu. Este important faptul că producţia de 

seminţe şi MMB nu au scăzut semnificativ până în generaţia BC4 dar şi mai 

important este că a crescut semnificativ conţinutul de ulei din seminţele 

combinaţiilor hibride comparativ cu linia mamă utilizată în hibridare. 
Tabelul 1 

Producţia medie de seminţe, MMB şi conţinutul de ulei  în generaţia BC4  

la  combinaţia 1 

(Average yield of seeds, MMB, oil content in the BC4 generation at 1st combination) 
 

Varianta 
Producţie medie 

(g/calatidiu) 

MMB 

g 

Conţinut ulei 

(%) 

Mamă (Bio 2 BC4/2011) 61,32 74,92 23,5 

Comb.1 BC4 V1 33,35 63,76 29,9** 

Comb.1 BC4 V2 71,67 72,64 28,79 

Comb.1 BC4 V3 56,95 78,8 30,51* 

Comb.1 BC4 V4 38,98 61,2 32,12* 

Comb.1 BC4 V5 44,43 57,72 30,63* 

DL 5% 43,12 24,24 6,18 

 

În cazul combinaţiei 2, realizată între linia mamă Bio 4 BC4/2011 şi specia 

Helianthus argophyllus, deşi a existat o bună compatibilitate a polenului, 

embrionii imaturi s-au dezvoltat normal, nu s-au înregistrat progrese 

semnificative în urma încrucişărilor, cu toate că la unele variante s-au înregistrat 

producţii de seminţe mai mari decât la linia maternă (V4 şi V5), MMB mai mare 

la V3 şi conţinut de ulei mai mare sau egal faţă de linia maternă la toate 

variantele dar nu cu valori asigurate din punct de vedere statistic (tabelul 2). 

Producţii de seminţe mai mici faţă de producţia liniei mamă s-au înregistrat la 

variantele 1 şi 2. 
Tabelul 2 

Producţia medie de seminţe, MMB şi conţinutul de ulei  în generaţia BC4 

 la combinaţia 2 

(Average yield of seeds, MMB, oil content in the BC4 generation at 2th combination) 
 

Varianta 
Producţie medie 

(g/calatidiu) 

MMB 

g 

Conţinut ulei 

(%) 

Mamă (Bio 4 BC4/2011) 48,65 57,12 25,07 

Comb.2  BC4V1 26,68 º 953 29,26 

Comb.2 BC4V2 25,33 º 84,6 25,07 

Comb.2 BC4V3 41,18 96,2 27,72 

Comb.2  BC4V4 52,40 52,7 28,21 

Comb.2 BC4V5 50,85 74,7 31,64 

DL 5% 20,46 61,08 10,28 
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Cea mai bună combinaţie a fost cea la care linia mamă a fost Bio 6 BC4/2011 

(tabelul 3) unde la toate cele trei caractere luate în studiu se constată creşteri 

asigurate statistic semnificativ şi distinct semnificativ. Astfel, producţia medie 

de seminţe/calatidiu s-a dublat în cazul variantelor V1, V3 şi V5 şi oricum s-a 

depăşit, neasigurat statistic, producţia liniei mamă la variantele 2 şi 4. În ceea ce 

priveşte parametrul MMB, la toate variantele s-au înregistrat valori superioare 

liniei ameliorate iar în cazul variantelor 1 şi 5 aceste valori sunt asigurate 

statistic. Cel mai mare progres s-a realizat pentru parametrul conţinut de ulei. 

Linia mamă are o pondere de numai 26,32%, în timp ce la 4 variante din cele 5 

combinaţii hibride conţinutul de ulei depăşeşte 33,0%. 
Tabelul 3 

Producţia medie de seminţe, MMB şi conţinutul de ulei  în generaţia BC4 

 la combinaţia 3 

(Average yield of seeds, MMB, oil content in the BC4 generation at 3th combination) 

 

Varianta 
Producţie medie 

(g/calatidiu) 

MMB 

g 

Conţinut ulei 

(%) 

Mamă (Bio 6 BC4/2011) 45,72 48,61 26,32 

Comb.3  BC4V1 101,07** 72,08* 33,10 

Comb.3  BC4V2 71,43 52,62 33,59 

Comb.3  BC4V3 95,56** 61,72 36,66* 

Comb.3  BC4V4 78,24* 57,84 34,79* 

Comb.3  BC4V5 100,39** 81,76** 29,87 

DL 5% 31,41 18,99 7,38 

 
Rezultate foarte bune s-au obţinut şi în cazul utilizării în hibridare cu specia 

sălbatică a liniei mamă Bio 7 BC4/2011 (tabelul 4), când conţinutul de ulei a 

crescut semnificativ la toate cele 5 variante, cu valori cuprinse între 6,84% şi 

11,34%, comparativ cu linia mamă.  
Tabelul 4 

Producţia medie de seminţe, MMB şi conţinutul de ulei  în generaţia BC4  

la combinaţia 4 

(Average yield of seeds, MMB, oil content in the BC4 generation at 4th combination) 

 

Varianta 
Producţie medie 

(g/calatidiu) 

MMB 

g 

Conţinut ulei 

(%) 

Mamă (Bio 7 BC4/2011) 54,28 53,81 29,62 

Comb.4  BC4V1 77,75 69,96 39,58* 

Comb.4  BC4V2 52,28 52,24 38,39* 

Comb.4  BC4V3 64,10 65,04 36,46* 

Comb.4  BC4V4 46,34 64,96 38,09* 

Comb.4  BC4V5 60,03 53,15 40,96** 

DL 5% 27,23 4,.47 6,81 

 



 Diversificarea bazei genetice a germoplasmei de floarea-soarelui pentru 

rezistenţă la secetă 

  

331 

În cazul în care linia mamă a fost Bio 10 BC4/2011 (tabelul 5), rezultatele 

obţinute în verigile de ameliorare nu au fost spectaculoase dar dacă genotipul 

obţinut la final va manifesta rezistenţă ridicată la secetă (testarea se va face în 

2012 şi 2013 în regiuni cu secetă extremă, în condiţii de câmp neirigat) 

caracterele luate în acest studiu, aşa cum se prezintă în tabelul 5, sunt mai mult 

decât satisfăcătoare. Important este faptul că procentul de ulei nu a scăzut la 

nicio variantă comparativ cu linia mamă, ci a crescut chiar dacă nu semnificativ. 

Parametrul principal pentru care s-a facut selecţie drastică a fost conţinutul de 

ulei care a fost determinat pentru fiecare generaţie. Nici producţia nu a fost 

neglijată, de aceea considerăm că rezultatele obţinute până în acest stadiu sunt 

conforme cu obiectivele urmărite.  

În tabelul 5 sunt prezentate rezultatele obţinute în cazul în care linia mamă a 

fost Bio 10 BC4/2011. In cazul acestei combinaţii, important este faptul că s-a 

găsit compatibilitate bună aşa încât parametrii luaţi în studiu s-au menţinut cel 

puţin la nivelul liniei ameliorate. Trebuie să subliniem istoricul acestui 

experiment. Iniţial au fost luate în studiu 21 de linii, din care numai 9 au 

manifestat grad ridicat de compatibilitate cu specia Helianthus argophyllus, 

între care se regăseşte şi linia Bio 10 BC4/2011.  

 
Tabelul 5 

Producţia medie de seminţe, MMB şi conţinutul de ulei  în generaţia BC4 

 la combinaţia 5 

(Average yield of seeds, MMB, oil content in the BC4 generation at 5th combination) 

 

Varianta 
Producţie medie 

(g/ calatidiu) 

MMB 

g 

Conţinut ulei 

(%) 

Mamă (Bio 10 BC4/2011) 51,64 66,98 30,03 

Comb.5  BC4V1 49,32 62,16 37,27 

Comb.5  BC4V2 33,22 54,86 30,94 

Comb.5  BC4V3 51,05 62,70 34,43 

Comb.5  BC4V4 58,34 55,5 36,47 

Comb.5  BC4V5 48,44 78,28 30,74 

DL 5% 21,05 23,1 9,62 

 
Linia mamă Bio 11 BC4/2011 a fost folosită pentru combinaţia 6 ca 

primitoare de polen de la specia sălbatică iar în cazul combinaţiei 8 (tabelul 8) a 

fost donatoare de polen pentru specia sălbatică.  In tabelul 6 se poate observa că 

producţia de seminţe a fost superioară producţiei genotipului mamă la toate 

variantele, şi creşterea a fost semnificativă  în cazul variantelor 3 şi 5. De 

asemenea, MMB şi conţinutul de ulei au înregistrat creşteri la toate variantele, 

asigurate statistic la varianta 5 (MMB) şi variantele 2 şi 5 (conţinutul de ulei). 
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Tabelul 6 

Producţia medie de seminţe, MMB şi conţinutul de ulei , în generaţia BC4 

 la combinaţia 6 

(Average yield of seeds, MMB, oil content in the BC4 generation at 6th combination) 

 

Varianta 
Producţie medie 

(g/calatidiu) 

MMB 

g 

Conţinut ulei 

(%) 

Mamă (Bio 11 BC4/2011) 73,03 50,87 25,73 

Comb.6  BC4V1 102,21 62,28 32,06* 

Comb.6  BC4V2 82,36 62,82 28,91 

Comb.6  BC4V3 139,3* 77,78 30,84 

Comb.6  BC4V4 106,27 71,80* 30,80 

Comb.6  BC4V5 144,75* 84,64 31,58* 

L 5% 57,41 29,39 5,56 

 
Şi în cazul combinaţiei 7, când s-a folosit linia Bio 12 BC4/2011, s-au 

înregistrat rezultate mulţumitoare, deorece la toţi parametrii studiaţi s-au realizat 

sporuri comparativ cu linia de la care s-a pornit, chiar dacă nu s-au stabilit 

creşteri semnificative de producţie şi de conţinut de ulei (tabelul 7). 

 
Tabelul 7 

Producţia medie de seminţe, MMB şi conţinutul de ulei  în generaţia BC4  

la combinaţia 7 

(Average yield of seeds, MMB, oil content in the BC4 generation at 7th combination) 

 

Varianta 
Producţie medie 

(g/calatidiu) 

MMB 

g 

Conţinut ulei 

(%) 

Mamă (Bio 12 BC4/2011) 38,12 64,50 25,52 

Comb.7  BC4V1 87,73 82,16 32,09 

Comb.7  BC4V2 82,59 66,00 25,65 

Comb.7  BC4V3 55,82 61,88 29,23 

Comb.7  BC4V4 76,45 63,70 29,50 

Comb.7  BC4V5 88,83 87,56 32,02 

L 5% 55,81 33,19 6,82 

 

In tabele 8 şi 9 sunt prezentate rezultatele obţinute în cazul încrucişărilor în 

care specia sălbatică a fost castrată şi s-a folosit polen de la specia cultivată. 

Iniţial, s-au făcut astfel de polenizări pentru toate combinaţiile dar numai în 

cazul acestor două s-a reuşit obţinerea de seminţe până în generaţia BC4. In 

urma hibridărilor dintre Helianthus argophyllus x Helianthus annuus, producţia 

de seminţe/calatidiu s-a menţinut aproape de cea a liniei mamă Bio 11 

BC4/2011 (tabelul 8) şi a scăzut la toate variantele când a fost utilizată în 

hibridare linia tată (Bio 13 BC4/2011) (tabelul 9). La combinaţia 9, producţia de 
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seminţe a scăzut, cu valori asigurate statistic, la variantele 2 şi 4, în schimb, 

MMB a înregistrat creşteri semnificative la variantele 1, 3 şi 4. 
Tabelul 8 

Producţia medie de seminţe, MMB şi conţinutul de ulei,  în generaţia BC4  

la combinaţia 8 

(Average yield of seeds, MMB, oil content in the BC4 generation at 8th combination) 

 

Varianta 
Producţie medie 

(g/calatidiu) 

MMB 

g 

Conţinut ulei 

(%) 

Mamă ( Bio 11 BC4/2011) 84,85 73,5 24,45 

Comb.8  BC4V1 73,03 50,87 25,73 

Comb.8  BC4V2 73,79 67,10 25,03 

Comb.8  BC4V3 81,68 70,40 22,88 

Comb.8  BC4V4 74,10 81,50 23,34 

Comb.8  BC4V5 90,51 72,54 25,60 

L 5% 89,39 26,70 3,92 

 
Tabelul 9 

Producţia medie de seminţe, MMB şi conţinutul de ulei  în generaţia BC4  

la combinaţia 9 

(Average yield of seeds, MMB, oil content in the BC4 generation at 9th combination) 

 

Varianta 
Producţie medie 

(g/capitul) 

MMB 

g 

Conţinut ulei 

(%) 

Tată ( Bio 13 BC4/2011) 14,34 24,23 24,52 

Comb.9  BC4V1 12,17 47,60* 24,67 

Comb.9  BC4V2 8,15ºº 39,12 25,41 

Comb.9  BC4V3 12,9 56,49** 25,24 

Comb.9  BC4V4 10,93º 43,62* 24,72 

Comb.9  BC4V5 9,80 39,75 22,37 

L 5% 3,52 16,88 3,08 

 

CONCLUZII 

 

 Prin diversificarea bazei genetice a germoplasmei din cadrul programelor 

de ameliorare a florii-soarelui pot creşte şansele de progres genetic pentru a face 

faţă schimbărilor climatice prognozate de specialiştii în domeniu. 

 Din cele 21 de genotipuri ameliorate luate în studiu în scopul introgresiei 

de gene de la specia sălbatică, 9 au fost identificate ca având compatibilitate 

bună a polenului cu specia sălbatică. 
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 In majoritatea combinaţiilor rezultate, producţia de seminţe a fost net 

superioară sau cel puţin egală cu cea a liniei ameliorate de la care s-a pornit 

experimentul.  

 In toate cazurile în care linia ameliorată a fost polenizată cu polen de la 

specia Helianthus argophyllus, MMB şi conţinutul de ulei din seminţe în 

generaţia BC4 au înregistrat valori superioare liniei ameliorate. 

 In cele două cazuri când specia sălbatică a primit polen de la Helianthus 

annuus nu s-au înregistrat creşteri de producţie şi conţinut de ulei, aceşti 

parametri menţinându-se la nivel înregistrat la liniile ameliorate.   

 Pe parcursul celor 4 ani de experimentare, prin metodele folosite, s-au 

realizat în mod constant două generaţii/an.  

 

Notă. Cercetările au fost efectuate cu finanţare de la Banca Mondială şi 

Guvernul României (Grant MAKIS 141554). 
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