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Rezumat
O importanţă majoră în procesul de ameliorare are cunoaşterea fazelor de dezvoltare şi 
analiza transformărilor pe care le suferă plantele pe parcursul fiecărei faze fenologice, 
determinate de un complex de interacţiuni între factorii genetici şi cei de mediu. Ca 
rezultat al estimării resurselor genetice din cadrul AMG – Agroselect Comerţ SRL 
privind precocitatea, prin evaluarea perioadei de creştere şi dezvoltare de la răsărire la 
maturare s-a stabilit perioada de vegetaţie şi durata medie a principalelor faze fenologice 
a materialului inclus în studiu. Astfel, s-a constatat că germoplasma conţine genotipuri 
cu perioada de vegetaţie de la 95 până la 125 zile, liniile şi hibrizii incluşi în studiu fiind 
clasificaţi în 5 grupe distincte: timpurii (90 linii şi 310 hibrizi), semitimpurii (58 linii 
şi 140 hibrizi), mijlocii (150 linii şi 590 hibrizi), semitardive (32 linii şi 110 hibrizi) şi 
tardive (105 linii şi 350 hibrizi).
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Introducere
Datorită avantajelor sale economice, agroalimentare, industriale şi curative floarea-

soarelui este principala plantă oleaginoasă din Republica Moldova, plasându-se pe 
locul trei după porumbul pentru boabe, grâu, şi pe primul loc între culturile tehnice. 
Valoarea economică ridicată a culturii este determinată de multiplele sale întrebuinţări, 
ca materie primă industrială, produs secundar, nutreţ valoros, precum şi ca plantă 
meliferă [9]. 

Reeşind din cele expuse, floarea-soarelui prezintă una dintre cele mai profitabile 
culturi pentru agricultură, ceea ce determină creşterea semnificativă a suprafeţelor 
însămânţate şi cerinţe sporite ale pieţii faţă de hibrizii creaţi. Crearea de hibrizi 
comerciali competitivi de floarea-soarelui pentru piaţa europeană de seminţe este 
realizabilă prin diversificarea germoplasmei de floarea-soarelui. O importanţă majoră în 
procesul de ameliorare are cunoaşterea fazelor de dezvoltare şi analiza transformărilor 
pe care le suferă plantele pe parcursul fiecărei faze fenologice, determinate de un 
complex de interacţiuni între factorii genetici şi cei de mediu, precum temperatura, 
fotoperiodicitatea, cantitatea de precipitaţii [5, 6]. În acest mod este posibil de a crea un 
material iniţial valoros cu diferită precocitate, intru asigurarea unei productivităţi înalte 
şi evitarea impactului negativ al condiţiilor climaterice nefavorabile sau a factorilor  
biotici [1, 6, 4, 7, 8]. 

Cercetările prezente au fost orientate spre evaluarea fazelor fenologice la liniile 
parentale de interes şi hibrizii de floarea-soarelui creaţi. 
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Materiale şi metode
Investigaţiile au fost realizate pe parcursul anilor 2010-2013 pe câmpul experimental 

cu suprafaţa de 87,35 ha, din care face parte şi asolamentul câmpului experimental, 
amplasat în r-nul Soroca, pe primele terase a malului drept al râului Nistru, la altitudinea 
de 53-77m. Relieful este o pantă cu expoziţia Sud – Est, înclinarea 2-5°, întretăiat de 
două depresiuni mari (vâlcele) formate în rezultatul scurgerilor de apă de pe versant. 

În calitate de material biologic a fost utilizat un set de linii de floarea-soarelui 
restauratoare de fertilitate - Rf şi linii cu androsterilitate citoplasmatică - ASC, de origine 
diferită (surse genetice locale, europene, din colecţiile de germoplasmă VNIIMK şi 
VIR), precum şi noi hibrizi experimentali creaţi în cadrul lucrărilor ameliorative în 
AMG-Agroselect Comerţ. 

Semănatul lotului experimental s-a efectuat manual câte 2-3 seminţe în cuib 
după schema de 70x25cm. În faza de 2-3 perechi de frunze adevărate s-a realizat 
răritul plantelor, lăsându-se câte o plantă în cuib. Pentru menţinerea câmpului curat 
de buruiene şi dezvoltarea optimă a plantelor s-a efectuat o praşă manuală şi două 
prelucrări mecanizate între rânduri. Schema de semănat şi mărimea parcelelor a variiat 
în dependenţă de scopul urmărit.

Pe parcursul perioadei de vegetaţie a plantelor s-au efectuat observaţii fenologice cu 
notarea datelor în jurnalul de câmp: semănatul, răsărirea plantelor, începutul înfloritului 
(10% din plante), 50% de plante sunt înflorite, sfârşitul înfloritului (75%), coacerea 
fiziologică şi deplină.

Rezultate şi discuţii
În realizarea ciclului evolutiv, floarea-soarelui trece prin mai multe stadii de 

creştere şi dezvoltare, numite faze fenologice sau faze de vegetaţie. Durata fazelor de 
vegetaţie este specifică genotipului, dar este influenţată şi de factorii abiotici şi biotici 
ai agroecosistemului. Perioada de creştere şi dezvoltare poate fi evaluată la general 
- de la răsărire la maturitate [2, 3]. Aceasta, la rândul său, se poate diviza în două 
compartimente fundamentale, prima fiind perioada de la răsărire la înflorire, iar a doua 
de la înflorire până la maturare. Sub acest aspect au fost testate linii parentale create din 
diferite resurse genetice şi combinaţiile hibride obţinute prin încrucişarea lor.

Caracteristica fenologică a liniilor materne. Datele privind ontogeneza a 12 linii 
materne selectate în procesul de ameliorare din surse autohtone, europene, din colecţia 
VNIIMK şi VIR sunt prezentate în Figura 1.

Analiza datelor fenologice permite să constatăm, că perioada de creştere şi 
dezvoltare a liniilor materme variază în limitele de 95 şi 125 zile, ultratimpurie 
fiind linia MS-2091A creată din hibrizi europeni, iar tardive - liniile MS-2039A şi  
MS-1589A obţinute din resurse autohtone şi resurse din colecţia VNIIMK, corespunzător. 
La fel, variază durata de creştere în faza de răsărire-începutul înfloritului şi înflorit-
maturare în dependenţă de genotip.

Se constată, că toate genotipurile studiate au o durată mai lungă a perioadei de 
răsărire - butonizare, valoriile acesteia încadrându-se în limitele de 40 şi 50 zile, ceea ce 
se explică prin faptul că în subfaza menţionată se decide vigoarea plantelor, se formează 
rădăcinile, primordiile foliare şi florale.

În faza de butonizare – înflorire se realizează cel mai intens ritm de creştere şi 
prezintă trecerea de la faza vegetativă la cea reproductivă. Această perioadă, în studiul 

Genetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea Genetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea

http://code-industry.net/


Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017

117

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017

nostru a fost cuprinsă între 10-15 zile. Printr-un ritm mai îndelungat de creştere se 
disting liniile consangvinizate MS-2039A şi MS-1589A selectate din resurse locale şi, 
respectiv, din surse provenite din colecţia VNIIMK.

Fig. 1. Ontogeneza liniilor materne noi create de floarea-soarelui.

Similar, pentru diferite linii este diferită şi perioada de înflorire, aceasta variind între 
10 şi 18 zile, în funcţie de genotip. Cea mai scurta perioadă de înflorire a înregistrat-o 
linia ultratimpurie MS-2091A care provine din hibrizi europeni, iar cea mai lungă 
perioadă (18 zile) a avut-o linia MS-1589A ce provine din colecţia VNIIMK. 

În etapa de maturare are loc umplerea şi coacerea achenelor. Maturitatea a fost 
determinată după metoda clasică, când partea dorsală a capitulului este brun marmorată, 
bracteele brunificate, iar tulpina începe să se usuce. În dependenţă de genotip, liniile 
materne studiate au avut nevoie de 30–42 zile pentru a ajunge de la faza de înflorire 
până la faza de maturitate.

Generalizând rezultatele expuse la această etapă putem menţiona că durata fazelor 
de creştere şi dezvoltare a liniilor materne de floarea-soarelui depinde de însuşirile 
liniilor şi nu reprezintă o caracteristică generală specifică unui grup de linii cu origine 
comună. Astfel, liniile originare din resurse genetice similare se disting prin perioade 
de dezvoltare foarte variate.

Caracteristica fenologică a liniilor paterne. Evaluarea fazelor de creştere şi 
dezvoltare a fost realizată sub acelaşi aspect şi pentru 7 linii restauratoare de fertilitate 
(Figura 2). 

Evaluând ontogeneza liniilor paterne constatăm, că aceste linii se împart în 
genotipuri timpurii, semitimpurii, mijlocii şi tardive. Pentru parcurgerea perioadei de 
răsărire - începutul înfloritului aceste linii au nevoie de 56-65 zile, iar de la înflorit 
la maturitate de 49-60 zile. De menţionat că durata fazelor menţionate este practic 
identică pentru fiecare genotip. 

Analiza datelor fazei de răsărire - butonizare pune în evidenţă linia MS-2203C cu 
cea mai scurtă perioadă (38 zile) şi linia MS-2540C cu cea mai lungă durată de 52 zile, 
ambele fiind obţinute din hibrizi europeni. Este important de remarcat linia MS-2203C 
care parcurge perioada de butonizare - începutul înfloritului timp de 21 zile comparativ 
cu perioada de 10-13 zile relevată în cazul celorlalte linii.
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Fig. 2. Ontogeneza liniilor paterne noi create de floarea-soarelui.

Perioada de înflorire a durat în mediu pe cultură - 25–35 zile, cea mai mare perioadă 
de înflorire fiind dezvoltată de linia tardivă MS-2540C selectată din resurse europene şi 
linia MS-2540C, selectată din resursele colecţiei VNIIMK.

Caracteristica fenologică a hibrizilor. La următoarea etapă a cercetărilor  
ne-am propus să analizăm ontogeneza a 32 hibrizi din cultura comparativă, părţi 
componente ale cărora sunt liniile parentale studiate. Estimarea duratei perioadei de 
răsărire - maturitate a acestor hibrizi a indicat, că în mediu pe patru ani, se include în  
100-123 zile. Observaţiile fenologice demonstrează, că în dependenţă de valoarea 
genotipului faza vegetativă a durat de la 54 până la 67 zile. 

Similar liniilor materne şi paterne, expuse mai sus perioada de vegetaţie a hibrizilor 
nu a constituit o trăsătură de grup specifică genotipurilor cu origine comună. Astfel, 
combinaţiile MS-3 x Rf-5 Şi MS-4 x Rf-5 au avut nevoie doar de 54 de zile pentru a 
parcurge această fază, iar combinaţiile hibride MS-2 x Rf-4, MS-2 x Rf-5, desfăşoară o 
activitate mai lentă de creştere şi dezvoltare, f necesare 67 de zile. 

Durata perioadei de la înflorire la maturare durează în mediu pe experienţă 
40-61 zile. De menţionat este faptul, că hibrizii studiaţi dau dovadă de un ritm de 
creştere diferit pe tot parcursul de vegetaţie fiind influenţaţi atât de factori genetici  
cât şi cei de mediu.

Astfel, numărul de zile de la răsărire până la butonizare la combinaţiile hibride 
studiate a fost cuprins între 35-52 zile. Cu cea mai scurtă durată a fenofazei s-au 
evidenţiat combinaţiile MS-4 x Rf-6, MS-3 x Rf-6, MS-1 x Rf-6, obţinute în rezultatul 
încrucişării liniilor materne MS-4, MS-3 şi MS-1 cu linia paternă Rf-6 (Fig. 3).  
Cea mai lungă durată de creştere şi dezvoltare (52 zile) în această perioadă au 
dezvoltat-o combinaţiile MS-1 x Rf-1, MS-1 x Rf-5, MS-2 x Rf-5 şi MS-2 x Rf-10. 
Durata perioadei de butonizare-începutul înfloritului a fost cuprinsă între 12 şi 27 zile, 
în limitele date încadrându-se combinaţiile MS-4 x Rf-1 şi MS-1 x Rf-6. Cea mai mare 
parte din hibrizii incluşi în studiu parcurg această fază în 14-15 zile.

De la începutul înfloririi şi până la înflorirea calatidiilor în proporţie de 100% a fost 
nevoie de o perioadă cuprinsă între 10 şi 16 zile, în funcţie de hibrid. Într-un timp scurt 
au înflorit combinaţiile hibride MS-4 x Rf-1 şi MS-5 x Rf-1, câte 10 zile, cea mai lungă 
perioadă fiind înregistrată la combinaţia MS-3 x Rf-1. 
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Este important de menţionat că durata acestei faze este influenţată de factorul genetic 
matern, deoarece la obţinerea hibrizilor au fost încrucişate trei linii materne diferite cu 
aceeaşi linie paternă. Perioada de maturare a hibrizilor este diferită în dependenţă de 
genotip, fiind cuprinsă între 30 şi 44 zile. Cea mai scurtă perioadă de maturare o are 
combinaţa MS-4 x Rf-1, iar cea mai lungă - combinaţia MS-1 x Rf-4.

Un aspect aparte în cercetările noastre a constatat în analiza hibrizilor care conţin 
linii parentale cu viteză de creştere diferită pentru a stabili modul de moştenire a indicilor 
fenologici şi a determina ponderea cărui factor (matern, patern sau interacţiunea lor) 
este mai importantă în crearea diferitor tipuri de hibrizi.

Fig. 3. Ontogeneza noilor combinaţii hibride de floarea-soarelui create.

Generalizând rezultatele obţinute privitor la estimarea ponderii acţiunii liniilor 
parentale asupra moştenirii perioadei de vegetaţie, am repartizat combinaţiile hibride 
în 5 grupe:

- ambii parinţi se caracterizează prin aceeaşi perioadă de vegetaţie – 2 combinaţii 
(MS-1 x Rf-5, MS-2 x Rf-5)

- au moştenit perioada de vegetaţie după forma maternă - 4 combinaţii (MS-7 x Rf-1, 
MS-1 x Rf-4, MS-2 x Rf-4 Şi MS-1 x Rf-6)

- au moştenit perioada de vegetaşie după forma paternă - 6 combinaţii (MS-1 x Rf-1, 
MS-2 x Rf-1, MS-5 x Rf-4, MS-6 x Rf-4, MS-7 x Rf-4, MS-4 x MS-10)

- au moştenit perioada de vegetaţie intermediar - 14 combinaţii (combinaţii  
(MS-3 x Rf-1, MS-4 x Rf-1, MS-5 x Rf-1, MS-6 x Rf-1, MS-4 x Rf-4, MS-3 x Rf-5, 
MS-4 x Rf-5, MS-5 x Rf-5, MS-6 x Rf-5, MS-7 x Rf-5, MS-2 x Rf-6, MS-4 x Rf-6, 
MS-1 x Rf-10,MS-2 x Rf-10)

- au format genotipuri noi după perioada de vegetaţie - 6 combinaţii (MS-3 x Rf-4, 
MS-3 x Rf-6, MS-3 x Rf-10, MS-5 x Rf-10, MS-6 x Rf-10, MS-7 x Rf-10)
Astfel, putem constata că genotipurile materne şi paterne care reprezintă 

germoplasma autohtonă de floarea-soarelui conţine genotipuri cu perioada de vegetaţie 
de la 95 până la 125 zile şi se caracterizează prin iregularitatea procesului de creştere şi 
dezvoltare, care depinde de genotip.
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Concluzii
Estimarea resurselor genetice din cadrul AMG – Agroselect Comerţ SRL 1. 

privind precocitatea, prin evaluarea perioadei de creştere şi dezvoltare de la răsărire  
până la maturare a permis să constatăm că germoplasma conţine genotipuri cu perioada 
de vegetaţie cuprinsă între 95 și până la 125 zile. Liniile şi hibrizii incluşi în studiu 
au fost clasificaţi în 5 grupe distincte: timpurii (90 linii şi 310 hibrizi), semitimpurii 
(58 linii şi 140 hibrizi), mijlocii (150 linii şi 590 hibrizi), semitardive (32 linii şi 110 
hibrizi) şi tardive (105 linii şi 350 hibrizi).

Analiza datelor fenologice a permis să punem în evidenţă iregularitatea 2. 
procesului de creştere şi dezvoltare şi o viteză diferită de creştere interfazică (creşterea 
vegetativă – de la răsărire la butonizare; creşterea reproductivă sau evocaţia florală – de 
la butonizare la înflorire; etapa de maturare – de la înflorire până la maturarea deplină) 
în dependenţă de genotip. 

S-a stabilit modul de moştenire a indicilor fenologici şi s-a determinat ponderea 3. 
factorilor matern, patern sau interacţiunea lor în crearea diferitor tipuri de hibrizi, 
rezultatele obţinute demonstrând posibilitatea creării dirijate a hibrizilor cu perioada 
de vegetaţie solicitată. 
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