
 

 

 

 

REZUMAT 

 

Cuvinte cheie: floarea-soarelui, fertilizare, desimea plantelor, hibrizi, ulei 

 

Ocupând locul al patrulea în lume, după soia, palmierul de ulei şi rapiţă şi locul întâi în 

România, floarea-soarelui este considerată o plantă deosebit de importantă pentru practicarea 

unei agriculturi durabile şi pentru asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare a populaţiei. 

 În ultimele decenii s-au aprofundat cercetările în diferite zone ale globului şi în România, 

funcţie de condiţiile climatice şi caracteristicile solurilor, elucidându-se numeroase aspecte 

teoretice şi aplicative legate de acestă importantă plantă de cultură, permiţând cunoaşterea bazei 

genetice şi biologice, concomitent cu perfecţionarea tehnologie de cultură. 

În acest context se încadrează şi cercetările care fac obiectul prezentei teze de doctorat, 

realizată în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 

- 2013, Domeniul major de intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul 

cercetării”. 

Cercetările s-au efectuat în condiţiile ecologice, pe un cernoziom cambic de la Ferma 

Ezăreni a Staţiunii Didactice Iaşi în anii agricoli 2009 - 2012. 

Scopul cercetărilor a fost acela de a moderniza unele secvenţe tehnologice la floarea-

soarelui, pentru realizarea potenţialului productiv al noilor cultivare şi îmbunătăţirea calităţii 

achenelor, prin sporirea conţinutului în ulei şi îmbunătăţirea raportului între acizii graşi. 

Pentru realizarea scopului ne-am propus următoarele obiective: 

- cuantificarea efectului dozelor diferite de azot, fosfor şi potasiu, asupra producţiei 

de achene, conţinutului şi producţiei de ulei; 



 

- stabilirea celui mai potrivit spaţiu de nutriţie la noile cultivare; 

- creşterea producţiei de achene, a conţinutului şi producţiei de ulei la câţiva 

hibrizi; 

- -cercetarea efectului factorilor climatici din anii de experimentare la realizarea 

productivităţii fitosistemului de floarea-soarelui; 

- compararea biologiei, producţiei şi conţinutului în ulei la patru hibrizi, doi 

româneşti şi doi străini; 

- evaluarea eficienţei economice în funcţiei de variantele folosite. 

Pentru realizarea acestor obiective s-a organizat o experienţă trifactorială, în patru 

repetiţii, dispunsă în parcele subdivizate cu următorii factori: 

Factorul A - Fertilizarea cu cinci graduări: a1 - N0P0K0; a2 - N32P24K48; a3 - N64P36K72; a4- 

N96P48K96; a5 - N120P60K120; 

Factorul B - Desimea plantelor cu trei graduări: b1 - 40.000 plante/ha; b2 - 55.000 

plante/ha; b3 - 70.000 plante/ha; 

Factorul C - Hibrizii de floarea-soarelui cu patru graduări: c1 - Favorit (românesc); c2 - 

Performer (românesc); c3 - PR63A90 (Pioneer); c4 - PR64A83 (Pioneer). 

Pentru planificarea experimentărilor şi realizarea lor şi a tezei de doctorat, s-a cercetat 

literatura ştiinţifică referitoare la tematica abordată, atât din ţară cât şi din străinătate, cu 

precădere din ultimile decenii din care am extras câteva concluzii: 

- Deşi, floarea-soarelui, este o mare consumatoare de nutrienţi, valorifică mai slab 

îngrăşămintele comparativ cu alte plante de cultură, datorită, în mare mărsură, 

capacităţii ridicate de absorbţie a sistemului radicular din sol; 

- Azotul este principalul element nutritiv absorbit de floarea-soarelui, fiind asimilat 

cca 60% până la formarea calatidiului; 

- Eficacitatea îngrăşămintelor cu fosfor a fost confirmată de numeroase cercetări 

din ţară şi străinătate, suferind numeroase transformări în sol şi în plantă; 

- Reacţia florii-soarelui la potasiu nu este lămurită pe deplin, uneori este 

nesemnificativă, alteori este determinantă; 



 

- Literatura de specialitate arată o legătura strânsă între producţie, calitatea 

schenelor şi uleiului cu spaţiul de nutriţie (desimea plantelor la hectar); 

- Studiul comportării unor cultivare de floarea-soarelui în diferite condiţii 

pedoclimatice din ţara noastră şi străinătate a precizat ecostabilitatea acestora în 

privinţa nivelului şi calităţii biologice a uleiului. Anul şi localitatea pot determina, 

în cadrul aceluiaşi genotip, fluctuaţii ale conţinutului de ulei de 3 - 7%. 

 Cercetările s-au desfăşurat la ferma Ezăreni a S.D. Iaşi pe un sol cernoziom cambic, cu 

3,6% humus, 0,196% azot total, 12,6 mg P2O5/100 g sol, 20,2 mg K2O/100 g sol şi 6,3 pH pe 

adâncimea 0-20 cm. 

 Condiţiile climatice au fost diferite în cei trei ani. În anul agricol 2009-2010 temperatura 

medie lunară a fost de 1,5
o
C mai mare decât media multianuală, iar în perioada de vegetaţie a 

florii-soarelui (IV-VIII) cu 2,36
o
C, iar precipitaţiile au depăşit media multianuală cu 39,4 mm, 

anul fiind favorabil. 

 Anul agricol 2010-2011 s-a caracterizat prin temperaturi mai mari decât media 

multianuală cu 1,2
o
C, iar pentru lunile de vegetaţie (IV-IX) cu 1,6

o
C. Precipitaţiile înregistrate  

au fost sub media multianuală cu 68,6 mm, iar în perioada de vegetaţie, cu 53,3 mm, anul fiind 

considerat puţin secetos (LPS), ca şi perioada de vegetaţie, determinând producţii mai mari şi cu 

un conţinut mai redus în ulei. Repartizarea foarte favorabilă a precipitaţiilor pe fenofaze a 

determinat cele mai mari producţii din cei trei ani. 

 Anul agricol 2011-2012 a fost considerat foarte secetos, cu o diferenţă a precipitaţiilor de 

162,4 mm faţă de media multianuală, iar pentru perioada de vegetaţie (IV-IX) de31,3 mm, 

calificativul a fost de secetos, cu 27,3% mai puţine precipitaţii faţă de media multianuală. 

Temperaturile din perioada de vegetaţie au fost cu 2,2
o
C mai mari decât media multianuală. Ca 

urmare a acestor condiţii şi producţiile au fost mai scăzute decât în primii doi ani. 

 Rezultatele obţinute în cei trei ani, cu diferite condiţii climatice, s-au diferenţiat atât în 

privinţa biologiei plantelor, a producţiei de achene, conţinutului în ulei şi producţiei de ulei 

biologic, iar în cadrul fiecărui an agricol în funcţie de tratamentele aplicate (factorii cercetaţi). 



 

 În fiecare an de experimentare s-au făcut observaţii fenologice privind data semănatului, 

răsăririi, butonizării, înfloririi şi maturităţi şi măsurători biometrice privind înălţimea plantelor, 

numărul de frunze pe plantă, diametrul calatidiului, greutatea achenelor pe calatidiu. 

 Determinările s-au făcut în patru repetiţii, efectuându-se calculul statistic prin analiza 

varianţei. 

 După recoltare, producţia adusă la umiditatea STAS a fost calculată statistic, ca şi MMB 

şi MH. 

 Conţinutul achenelor în ulei biologic s-a determinat în laboratorul SC Ulerom Vaslui, 

după care s-a calculat producţia de ulei biologic. 

 Aşa cum era de aşteptat dozele mai ridicate de îngrăşăminte şi desimile mai mari de 

plante au influenţat pozitiv înălţimea plantelor şi numărul de frunze pe plantă. 

 Greutatea achenelor pe calatidiu a crescut odată cu creşterea dozelor de îngrăşăminte 

până la N96P48K96 şi a scăzut la N120P60K120. 

 În funcţie de desime, greutatea achenelor  pe calatidiu a scăzut de la 40.000 pl/ha la 

70.000 pl/ha. Cu toate acestea, numărul mai mare de calatidii la unitatea de suprafaţă a crescut 

producţia la hectar. 

 Între hibrizi s-au obţinut diferenţe la toate măsurătorile, în funcţie de zestrea genetică a 

lor. Cea mai mare greutate a achenelor pe plantă s-a obţinut la hibridul PR64A83, corespunzător 

cu producţiile mai mari la acest hibrid. 

 În primii doi ani de experimentare, analiza efectului fiecărui factor luat în cercetare, 

precum şi interacţiunea dintre factori, au evidenţiat producţii diferite, mai mari în anul 2010-

2011. Astfel, influenţa fertilizării s-a manifestat prin realizarea celei mai mari producţii de 

achene la varianta N96P48K96, de 3762,43 kg/ha în 2010 şi 4212,61 kg/ha în anul 2011, cu 

diferenţe foarte semnificative faţă de varianta martor (N0P0K0). 

 Desimea plantelor a influenţat producţia de achene în cei doi ani, obţinându-se la 70.000 

pl/ha o producţie maximă de 3745,8 kg/ha în 2010 şi 4519,5 kg/ha în 2011, cu diferenţe foarte 

semnificative faţă de desimea de 40.000 pl/ha. 

 Hibrizii de floarea-soarelui s-au comportat diferit în cei doi ani, deoarece în anul 2010 cel 

mai productiv s-a dovedit PR64A83, cu o producţie de 3609,04 kg/ha, iar în 2011, hibridul 



 

PR63A90, cu 4057,92 kg/ha, diferenţele fiind foarte semnificative faţă de hibridul martor 

Favorit. 

 Interacţiunea dintre cei trei factori cercetaţi evidenţiază cu mai multă acurateţe relaţiile 

care există între factori la sporirea sau scăderea producţiei, fiind o metodă des utilizată în 

cercetarea ştiinţifică actuală. 

 În anul 2010, cea mai mare producţie de achene s-a obţinut la interacţiunea N64P36K72 x 

70.000 pl/ha x PR64A83, cu 4546 kg/ha, iar în anul 2012 la interacţiunea N96P48K96 x 70.000 

pl/ha x Performer, cu o producţie de 5794 kg/ha. Din aceste exemple rezultă capacitatea de 

producţie a hibridului românesc Performer, care nu este mai prejos de hibrizii străini. 

 Conţinutul achenelor în ulei a fost mai mare în anul 2010 decât în anul 2011. 

 Faţă de 51,13% ulei în 2010 şi 48,10% în 2011 la N0P0K0, la fertilizarea cu N120P60K120, 

conţinutul a fost de 50,87% în 2010 şi 47,44% în 2011. 

 Desimea mai mare a plantelor a determinat un conţinut mai ridicat în ulei decât desimea 

mai mică (40.000 pl/ha). 

 Cel mai mare conţinut în ulei s-a înregistrat la hibridul PR64A90, cu 51,06% în 2010, iar 

în anul 2011, la acelaşi hibrid, conţinutul a fost de 47,90%. 

 Înteracţiunea dintre factori, N96P48K96 x 70.000 pl/ha x PR64A83, cu 52,86% ulei în 2010 

şi la aceeaşi interacţiunea s.a obţinut un conţinut de 49,9% în 2011. 

 Anul 2011-2012 a fost un an secetos, care a determinat efecte negative asupra plantelor şi 

producţiei de achene. 

 Cu toate că anul a fost secetos, plantele de floarea-soarelui au utilizat destul de bine 

nutrienţii din sol, determninând sporuri de producţie. Ca şi în anii precedenţi, cea mai mare 

producţie s.a obţinut la fertilizarea cu N96P48K96, realizându-se 2466 kg/ha, cu 751 kg/ha mai 

mare decât în variant N0P0K0. Doza maximă de ingrăşăminte (N120P60K120) a determinat un 

minus de producţie de 5,72% faţă de varianta precedentă. 

 Faţă de anii normali din punct de vedere climatic, în acest an agricol secetos desimea 

plantelor de 40.000 pl/ha a realizat o producţie mai mică decât la 70.000 pl/ha de numai 7,66%. 

Desimea de 40.000 pl/ha a utilizat mai bine rezerva de apă din sol, comparativ cu desimea de 

70.000 pl/ha. 



 

 Dintre hibrizi s-a remarcat PR64A83, cu un spor de producţie de 20,84% faţă de hibridul 

martor (Favorit). 

 Hibrizii româneşti – Favorit şi Performer, au fost întrecuţi de cei ai firmei Pioneer cu 

12,38% la nivelul producţiei de achene. 

 Interacţiunea N120P60K120 x 40.000 pl/ha x PR64A83 a realizat cea mai mare producţie de 

achene, de 2874 kg/ha, pe locul secund clasându-se interacţiunea N120P60K120 x 55.000 pl/ha x 

Performer, cu o producţie medie de 2833kg/ha. 

 Asupra conţinutului în ulei al achenelor din 2012 nu ne pronunţăm, nefiind efectuate 

analizele. 

 După cum se ştie în orice activitate desfăşurată în agricultură se urmăreşte obţinerea de 

beneficii cât mai mari, folosind costuri reduse de producţie. 

 Pentru calcularea eficienţei economice a rezultatelor obţinute s-au precizat cheltuielile la 

unitatea de suprafaţă, din care, cheltuielile cu îngrăşămintele au fost cele mai ridicate, apoi s-a 

calculat valoarea producţiei obţinute, costul pe kilogramul de achene, profitul brut şi rata 

profitului brut.  

 Analizând eficienţa economică prin prisma profitului brut şi ratei profitului brut putem 

conchide: 

- Profitul brut în 2010 creşte de la varianta N0P0K0 (1317,4 lei/ha) până la varianta 

N64P36K72 (1432,1 lei/ha) după care scade la 812,2 lei /ha în varianta N120P60K120; 

- Cea mai mare rată a profitului brut de 78,45% s-a obţinut în varianta nefertilizată (cu 

producţie şi cheltuieli reduse), iar cea mai mare rată a profitului brut la varianta 

N32P24K48 cu 57,93%; 

- La 70.000 pl/ha s-a obţinut profitul maxim de 1407,6 lei/ha şi rata profitului de 

50,57%; 

- Hibridul PR64A83 a determinat un profit brut maxim de 1543,1 lei/ha şi rata 

profitului de 56,07%. 

 În anul 2011 datorită condiţiilor ecologice mai favorabile, producţiile au fost mai ridicate 

şi eficienţa economică mai bună. 



 

 Cel mai mare profit brut s-a obţinut în varianta N32P24K48 cu 3229,4 lei/ha şi o rată a 

profitului de 128,91% între variantele fertilizate. 

 Tot la desimea de 70.000 pl/ha s-a obţinut cel mai mare profit, de 4139,8 lei/ha şi rata 

profitului de 141,67%. 

 Dintre hibrizi s-a remarcat PR63A90 cu un profit brut de 3522,4 lei/ha şi o rată a 

profitului de 121,92%. 

 Din analiza rezultatelor obţinute şi prezentate în teza de doctorat se constată 

complexitatea cercetărilor efectuate şi originalitatea intervenţiilor în cercetare, cu trei factori, în 

patru repetiţii şi în trei ani diferiţi climatic, formulându-se concluzii şi propuneri cu valoare 

teoretică şi o largă aplicatibilitate.  

 


