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Rezumat
Scopul cercetării a fost de a determina efectul biostimulatorului „Fertileader Gold”
asupra indicilor de productivitate a plantelor de fl oarea-soarelui în condiții de câmp.
Efectul aplicării foliare a fertilizantului asupra genotipurilor investigate a indus o creștere
semnifi cativă asupra tuturor parametrilor luați în studiu. Cel mai puternic a fost stimulată
greutatea achenelor pe calatidiu (în mediu cu 46,31%) și numărul de semințe pe plantă
(26,59%). O infl uență mai mică, dar semnifi cativă, fertilizantul menționat a avut-o
asupra greutății a 1000 semințe (16,38%) și asupra diametrului calatidiului (12,75%).
Astfel, rezultatele obținute confi rmă efectul stimulator semnifi cativ al biostimulatorului
,,Fertilidear Gold” în scopul majorării productivității fl orii-soarelui în condițiile
Republicii Moldova, iar datele obținute pot fi  utile pentru selectarea soiurilor, care să
ofere un randament maxim pentru producția de fl oarea-soarelui.
Cuvinte cheie: fl oarea-soarelui, biostimulator, diametrul calatidiului, greutatea
semințelor.
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Introducere
Pentru a valorifi ca la maximum potențialul productiv, plantele necesită cantități

corespunzătoare de apă, lumină, dioxid de carbon și nutrienți minerali, inclusiv macro-
și microelemente în concentrații specifi ce pentru o creștere și dezvoltare sporită [9].

Capacitatea solului de a asigura nutrienții necesari plantelor variază în funcție de
nivelul lui de fertilitate. Dacă macro- și microelementele necesare lipsesc din agricultura
contemporană, apare necesitatea de a interveni cu aplicarea unor biostimulatori pentru
fertilizare. Însă aplicarea fertilizanților se face doar după ce a fost studiată compoziția
chimică a solului și determinate elementele care sunt insufi ciente sau chiar lipsesc,
după care este permisă aplicarea îngrășămintelor [7].

În general, biostimulatorii sunt substanțe organice utilizate în concentrații scăzute,
implicate în procesele fi ziologice de dezvoltare și creștere a plantelor, care produc efecte
favorabile, atât cantitative, cât și calitative asupra culturilor [1]. Consumul elementelor
nutritive la fl oarea-soarelui se caracterizează prin absorbția lentă, intensitatea maximă
având loc în fazele de formare a infl orescențelor, de înfl orit și formarea semințelor.
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Blanchet [4], Hocking și Steer [8] afi rmă că rata de creștere și dezvoltare a
organelor vegetative (frunze) și de reproducere (fl orile și semințele) sunt foarte mult
infl uențate de defi citul de biofertilizatori. Biostimulatorii și combinațiile acestora
infl uențează în mod semnifi cativ creșterea caracterelor agronomice precum și
randamentul acestora [2].

Pentru a suplimenta necesarul de substanțe nutritive a plantelor în timpul etapelor
de creștere pe termen scurt se utilizează fertilizarea foliară prin care are loc aplicarea
substanțelor nutritive necesare pe părțile aeriene ale plantelor.

Fertilizanții cu aplicare foliară, trebuie să reprezinte soluții / amestecuri de compuși
chimici omogene, cu proprietatea de a fi  total miscibile cu apa, ce conțin macroelemente
nutritive esențiale (N, P, K, Ca, Mg), precum și microelemente cu rol semnifi cativ în
desfășurarea proceselor biochimice în metabolismul plantelor (Fe, Cu, Zn, Mn, B, Co,
S, Mo s. a.), stabilizate ca și chelați metalici, precum și componente organice de tipul
acizilor policarboxilici, surfactanților și fi toregulatorilor [16]. Un asemenea complex
este biostimulatorul „Fertileader Gold” care a fost luat în studiu, și care pe lângă
principiile active, mai conține azot, bor și molibden.

Azotul este unul dintre elementele fundamentale ale vieții plantelor, cu rol
plastic de construcție. El se găsește în structura moleculelor de: aminoacizi, peptide,
proteine, enzime, unele vitamine (B

1
, B

6
, B

12
 etc.), fi tohormoni, stearide vegetale

și pigmenți fotosintetici (clorofi le și fi cobiline) care permit plantei transferul
de energie solară [12].  Pe lângă macroelementele vitale pentru plante, inclusiv fl oarea-
soarelui, există și microelemente necesare, a căror lipsă se observă prin semne specifi ce,
mai frecvent fi ind carența molibdenului și cea de bor.

Borul are rol fi ziologic multiplu, infl uențează sinteza în plante a compușilor
aromatici, permeabilitatea membranelor protoplasmatice, translocarea glucidelor,
diviziunea și extensia celulelor, diferențierea celulelor, maturarea fructelor, acumularea
auxinelor libere și biosinteza acizilor nucleici [5]. De asemenea B favorizează înfl orirea,
germinația rapidă a polenului, fecundarea și dezvoltarea semințelor, stimulează
creșterea rădăcinilor, activează unele enzime, cum ar fi  zaharaza, pectaza, tirozinaza,
dehidrogenaza, acționează indirect asupra fotosintezei accelerând transportul glucidelor,
mai ales a zaharozei din frunze. B este prezent în organele de reproducere a plantei
(antere, stil, stigmat, ovar), fapt ce explică rolul borului în procesul de fructifi care. În
țesuturile tinere se găsește o cantitate mai mare de bor decât în cele bătrâne, iar frunzele
conțin o cantitate mai mare de bor decât semințele și rădăcinile [3]. Floarea-soarelui
necesită cele mai mari concentrații de B. Astfel, conform acestor date la fl oarea-soarelui
conținutul borului a fost mai mare de 10 ori în comparație cu grâul [15]. Simptomele
caracteristice carenței în bor se manifestă prin translocația elementelor minerale,
inhibarea sintezei ADN-ului, diminuarea cantitativă a auxinelor, uscarea vârfurilor de
creștere, dezvoltarea rapidă a lăstarilor, deformarea frunzelor din etajele superioare,
formarea de pete necrotice [6].

De asemenea, indispensabil pentru creșterea și dezvoltarea plantelor este molibdenul,
care se găsește în deosebi în organele tinere afl ate în creștere. Este prezent mai mult în
frunze (concentrat în special în cloroplaste) decât în rădăcini și tulpini. Molibdenul a
fost identifi cat și sub formă de anioni în compoziția solului [19]. Mo este un element
constitutiv al nitrogenazei și nitrat reductazei, necesare pentru asimilarea de nitrați din
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sol. Prin urmare molibdenul, joacă un rol important în reducerea de nitrați în timpul
sintezei de proteine. El acționează și ca catalizator în multe alte procese metabolice
ale plantelor. Simptomele carenței molibdenului apar în faza de răsărire. Frunzele se
îngălbenesc între nervuri, în timp ce nervurile rămân de culoare verde închis [14].

Astfel, pentru a valorifi ca la maximum potențialul productiv al fl orii-soarelui
este necesară aplicarea de îngrășăminte minerale și organice, iar biostimulatorii
reprezintă anume acele produse complexe, care conțin substanțe biologic active,
hormoni, enzime, macro- și microelemente, și alți compuși care stimulează creșterea și
dezvoltarea plantelor.

Reieșind din aceste considerente scopul prezentei lucrări constă în studiul
acțiunii biostimulatorului „Fertileader Gold” ce conține azot, bor și molibden asupra
productivității diferitor hibrizi comerciali de fl oarea-soarelui (Helianthus annuus L.).

Material și metode
Metodologia lucrării a inclus studiul a 15 genotipuri de fl oarea-soarelui (Sandrina,

Favorit, ITC-06, ITC-09, Procera 2, Super 5, Super 3, Super 1, Alex, Novi Sad 1,
Novi Sad 2, Novi Sad 3, Limagrain 3, Limagrain 4, Limagrain 5) oferiți cu amabilitate
de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, România. Lotul
experimental cu o suprafață de 0,5 ha a fost pregătit la Institutul de Genetică și
Fiziologie a Plantelor, AȘM pentru manifestarea științifi că ”International Symposium
on Broomrape (Orobanche spp.) in Sunfl ower”, desfășurat la 25-27 august, 2011,
Chișinău [10]. Plantele au fost cultivate în două repetiții randomizat, a câte 4 rânduri de
26 m pentru fi ecare hibrid, cu distanța între rânduri de 70 cm, iar între plante pe rând de
35 cm. Adâncimea de semănat a constituit 5 – 8 cm.

Pentru realizarea scopului propus, plantele experimentale (la faza ontogenetică
de 4 - 8 frunze) au fost tratate foliar cu biostimulatorul ”Fertileader Gold” (3 l/ha,
concentrația 1%). Biofertilizantul utilizat a fost furnizat de către S. C. Timac AGRO
S. R. L., România și reprezintă un amestec lichid cu elemente azot, bor și molibden
și produsul SEACTIV, care este un complex brevetat ce conține Iso-pentenil adenină
(IPA), extras din alge [18], cu rol în transportul nutrienților, intensifi carea fotosintezei
și rezistența plantelor la factorii de stres. Conform producătorului biostimulatorul
”Fertileader Gold” ajută în limitarea întreruperilor de creștere, susține absorbția apei
și a mineralelor stimulând activitatea radiculară, favorizează sinteza glucidelor prin
intensifi carea fotosintezei, asigură aportul efi cient de bor și molibden pentru o înfl orire
uniformă și intensă, contribuie la migrarea glucidelor în organele de rezervă etc.

Hibrizii crescuți până la maturitate au fost supuși investigațiilor privind determinarea
diametrului calatidiilor, numărului și greutății achenelor pe calatidiu la câte 80 de plante
selectate aleatoriu din rândurile din mijlocul fi ecărui sector.

Analizele gravimetrice au fost efectuate în Laboratorul Proteomică, Centrul
Universitar de Biologie Moleculară, UnAȘM. Datele obținute au fost supuse
prelucrărilor statistice, prin metode standard [20].

Rezultate și discuții
În agricultura modernă, există posibilitatea de a extinde zonele favorabile pentru

cultură, și de a îmbunătăți calitățile acelor zone prin aplicarea îngrășămintelor și a
irigațiilor. Floarea-soarelui este o mare consumatoare de elemente nutritive, producții
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ridicate sub aspect cantitativ și calitativ, obținându-se în principal prin fertilizarea
corespunzătoare cu azot, fosfor, potasiu, bor, magneziu etc. Aplicarea foliară a
biostimulatorului „Fertileader Gold” la cincisprezece hibrizi de fl oarea-soarelui
cultivați pe solul din centrul Republicii a demonstrat o infl uență semnifi cativ pozitivă
asupra parametrilor care determină productivitatea acestei culturi, respectiv diametrul
calatidiului, numărul și greutatea semințelor pe plantă.

Conform datelor de specialitate [17], diametrul calatidiului variază între 10 - 40
cm în funcție de genotip și condițiile de cultivare. Plantele martor utilizate în studiu
au înregistrat valori ale acestui parametru incluse în limitele 19,93 cm (Limagrin 3) și
25,64 cm (Super 3), iar media a constituit 23,35 cm (tab. 1.).

În rezultatul aplicării stimulatorului „Fertileader Gold” această valoare a fost
majorată cu 12,75%, iar media diametrului calatidiului la cele 15 genotipuri fertilizate
de fl oarea-soarelui a înregistrat 26,30 cm. Valoarea minimă a indicelui menționat a fost
identifi cată ca și în cazul variantei martor la hibridul Limagrain 3 (23,11 cm), iar cea
maximă – la genotipul Novi Sad 3 (29,29 cm). Efectul maxim al stimulării creșterii
diametrului plantelor de fl oarea-soarelui după aplicarea produsului „Fertileader Gold”
s-a identifi cat la doi hibrizi și anume: Novi Sad 3 (22,35%) și Limagrain 5 (20,67%).
Genotipul Super 3 s-a dovedit a fi  cel mai puțin (6,27%) infl uențat de aplicarea
biostimulatorului. Stimularea de către fertilizant a creșterii și dezvoltării calatidiilor la
toate cele 15 genotipuri de fl oarea-soarelui este în concordanță cu datele deja existente.
Astfel, unii cercetători au demonstrat că aplicarea biofertilizanților cu azot au indus o
majorare a diametrului calatidiului la fl oarea-soarelui cu 10,48% [13] și 12,67%  [11].

Tabelul 1. Efectul aplicării biostimulatorului „Fertileader Gold” asupra diametrului
calatidiului diferitor hibrizi de fl oarea-soarelui.

Nr. Genotipul
Diametrul calatidiului, cm

control tratat Efectul aplicării fertilizantului, %
1. Favorit 25,49 ± 0,46 27,66 ± 0,46 8,51

2. Sandrina 25,08 ± 0,55 27,29 ± 0,79 8,81

3. ITC-06 24,38 ± 0,58 26,34 ± 0,41 8,03

4. ITC-09 23,14 ± 0,30 25,05 ± 0,38 8,25

5. Procera 2 21,33 ± 0,26 24,48 ± 0,30 14,76*

6. Super 5 24,80 ± 0,34 27,78 ± 0,31 10,80*

7. Super 3 25,64 ± 0,46 27,25 ± 0,58 6,27

8. Super 1 24,80 ± 0,34 27,35 ± 0,40 10,28*

9. Alex 21,59 ± 0,22 24,16 ± 0,26 11,90*

10. Novi Sad 1 22,63 ± 0,27 26,39 ± 0,33 16,62*

11. Novi Sad 2 22,53 ± 0,46 25,76 ± 0,60 14,34*

12. Novi Sad 3 23,94 ± 0,35 29,29 ± 0,36 22,35**

13. Limagrain 3 19,93 ± 0,24 23,11 ± 0,22 15,96*

14. Limagrain 4 22,08 ± 0,30 25,08 ± 0,36 13,59*

15. Limagrain 5 22,84 ± 0,23 27,56 ± 0,31 20,67**

Media 23,35 26,30 12,75
Veridicitatea diferențelor: * – p < 0,05; ** – p < 0,01
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Odată cu mărirea diametrului calatidiului are loc dezvoltarea unui număr mai mare
de semințe și deci posibilitatea obținerii unei cantități mai mari de achene pe plantă.

Rezultatele prezentate în fi gura 1 arată că cei 15 hibrizi de fl oarea-soarelui
nefertilizați au demonstrat valori ale numărului de semințe pe calatidiu situate între
995 și 2039. Cel mai productiv genotip s-a dovedit a fi  genotipul ITC-09, după care
urmează hibridul Super 1, cu un total de semințe pe calatidiu de 1987. Numărul cel mai
mic de semințe a fost caracteristic genotipului Limagrain 3.

Aplicarea foliară a biostimulatorului ,,Fertileader Gold” a indus creșterea valorilor
parametrului respectiv în mediu cu 24,81%. Stimularea maximă a cantității totale de
semințe pe plantă a fost observată la hibrizii Favorit (53,02%) și Novi Sad 2 (46,88%),
iar cea minimă (7,54%) – la genotipul Novi Sad 3. Trebuie de menționat faptul că
la plantele tratate nu a fost păstrată legitatea observată la variantele control. Date
asemănătoare au fost obținute și de Namvar și colab. [13], care au demonstrat că
aplicarea biofertilizanților cu azot la fl oarea-soarelui au indus o majorare a numărului
total de achene pe calatidiu cu 12,38%.

Un alt indice de producție al fl orii-soarelui este greutatea a 1000 achene (fi g. 2).
La varianta martor acest indice a înregistrat valori incluse în limitele 37,9 g (ITC-09)
și 81,2 g (Limagrain 3). Astfel, genotipul ITC-09 se caracterizează printr-o corelare
inversă dintre numărul de semințe pe calatidiu (valoarea maximă) și greutatea a 1000
semințe (valoarea minimă). Aceiași legitate a fost identifi cată și la alți hibrizi: Super 5,
Super 1, Limagrain 4. Totuși această corelare este dependentă de genotip.

Figura 1. Acțiunea biostimulatorului „Fertileader Gold” asupra numărului de
semințe pe calatidiu. 1 – Favorit; 2 - Sandrina; 3 - ITC-06; 4 - ITC-09; 5 - Procera 2; 6 -
Super 5; 7 - Super 3; 8 - Super 1; 9 - Alex;10 - Novi Sad 1; 11 - Novi Sad 2; 12 - Novi Sad
3;13 - Limagrain 3; 14 - Limagrain 4; 15 - Limagrain 5.

Așa cum era de așteptat, fertilizantul utilizat în cercetare a indus stimularea greutății
a 1000 semințe la toate cele 15 genotipuri. Valoarea acestui parametru a fost majorată
în mediu cu 16,45%. Stimularea maximă (40,14%) a indicelui dat a fost identifi cată la
genotipul Novi Sad 2, iar cea minimă (2,73%) – la hibridul Alex (fi g. 2).

O altă etapă a studiului a inclus determinarea greutății totale a achenelor pe
calatidiu. Hibridul Sandrina s-a dovedit a fi  cel mai productiv, înregistrând valoarea de
112,8 g semințe pe un singur calatidiu. Greutatea cea mai mică a semințelor (67,2 g) a
fost caracteristică genotipului Super 3. Celelalte varietăți au înregistrat valori situate în
limitele 70,9 g – 91,9 g.
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Figura 2. Acțiunea biostimulatorului „Fertileader Gold”asupra greutății a 1000
semințe de fl oarea-soarelui. 1 – Favorit; 2 - Sandrina; 3 - ITC-06; 4 - ITC-09; 5 - Procera
2; 6 - Super 5; 7 - Super 3; 8 - Super 1; 9 - Alex; 10 - Novi Sad 1; 11 - Novi Sad 2; 12 - Novi
Sad 3;13 - Limagrain 3;  14 - Limagrain 4; 15 - Limagrain 5.

Aplicarea biostimulatorului a condiționat majorarea greutății semințelor pe plantă
în mediu cu 46,51%. Reacția de răspuns cea mai semnifi cativă au demonstrat-o
plantele hibridului Novi Sad 2, care practic a dublat greutatea semințelor pe calatidiu.
O majorare cu aproape 100% a fost determinată și la plantele Favorit. Genotipul Novi
Sad 3 a înregistrat o stimulare minimă (14,43%), dar semnifi cativă. Pentru celelalte
variante fertilizantul a indus o majorare a greutății achenelor cu 14 – 63% (fi g. 3).
Efectul stimulator al fertilizanților asupra acestui parametru a fost demonstrat și de
alți cercetători [13], care au concluzionat că aplicarea biofertilizanților cu azot la
fl oarea-soarelui au indus o majorare a greutății totale de achene pe calatidiu în mediu
cu 23,77%.

Figura 3. Acțiunea biostimulatorului „Fertileader Gold” asupra productivității
diferitor hibrizi de fl oarea-soarelui. 1 – Favorit; 2 - Sandrina; 3 - ITC-06; 4 - ITC-09; 5 -
Procera 2; 6 - Super 5; 7 - Super 3; 8 - Super 1; 9 - Alex; 10 - Novi Sad 1; 11 - Novi Sad 2;
12 - Novi Sad 3; 13 - Limagrain 3;  14 - Limagrain 4; 15 - Limagrain 5.

În concluzie, putem menționa că aplicarea stimulatorului ,,Fertilidear Gold”
a infl uențat pozitiv parametrii analizați. Cel mai puternic a fost stimulată greutatea
achenelor pe calatidiu (în mediu cu 46,31%) și numărul de semințe pe plantă (26,59%).
O infl uență mai mică, dar semnifi cativă, fertilizantul menționat a avut-o asupra greutății
a 1000 semințe (în mediu cu 16,38%) și diametrul calatidiului (12,75%). Astfel,
majorarea medie cu aproape 50% a greutății semințelor pe plantă demonstrează rolul
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primordial al acestui fertilizant în stimularea productivității fl orii-soarelui.
Dintre hibrizii martor, Sandrina s-a remarcat printr-un randament maxim de

productivitate (112 g semințe pe calatidiu), iar genotipurile Favorit și Novi Sad 2 au
fost cele mai puternic infl uențate de acțiunea biostimulatorului aplicat, înregistrând
valori duble față de variantele martor.

Astfel, rezultatele obținute în cadrul studiului demonstrează acțiunea stimulatoare
semnifi cativă a  preparatului ,,Fertilidear Gold”. Datele pot fi  utilizate pentru selectarea
soiurilor, care să ofere un randament maxim pentru producția de fl oarea-soarelui.
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