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plante care au capacitatea de a acumula în seminţele și fructele lor cantităţi mari
de lipide (între 20 și 60%), ceea ce face posibilă utilizarea acestora pentru
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cultivate în întreaga lume, în diferite condiții pedoclimatice și în diferite sisteme
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După datele FAO, 78,5% din producția mondială obținută de la plantele
oleaginoase este utilizată pentru obținerea de ulei, 10,5% se utilizează direct în
alimentația umană, 2% ca sămânță destinată semănatului, 5% în hrana
animalelor, 1% exclusiv în scopuri industriale, iar cca 3% din producție se
consideră că rămâne nevalorificată, pierzându-se sub diferite forme.
Dintre plantele oleaginoase, 4 constituie așa-numitele culturi majore
(palmierul de ulei, soia, rapiţa și floarea-soarelui), care asigură cca 82% din
producţia mondială de uleiuri. Celelalte plante oleaginoase, denumite culturi
minore, deși au o importanță redusă la nivel mondial, acestea au un rol
important la nivel local și regional, furnizând materii prime pentru obținerea de
ulei cu diferite utilizări, precum și pentru obținerea de diverse produse specifice.
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Prefață
Lucrarea „FITOTEHNIE - Plante oleaginoase” completează un mare
gol în literatura românească de specialitate, fiind prima lucrare referitoare
integral la plantele oleaginoase, după o perioadă de foarte mulţi ani. Mai
mult decât atât, trebuie subliniat faptul că în ultimele două decenii au fost
rare apariţiile de lucrări de specialitate care să îmbine în mod armonios
informaţiile furnizate de cercetarea ştiinţifică cu recomandările companiilor
ce oferă inputuri pentru agricultură şi să le treacă prin filtrul avizat al unor
specialişti cu experienţă. Şi, la toate acestea, am mai adăuga, ca un argument
important, că realizarea acestei lucrări se bazează pe date culese din
literatura de specialitate din ţară şi din străinătate, dar valorifică în mare
măsură rezultatele proprii ale autorilor şi ale colectivelor din care fac parte.
Pentru început dorim să comentăm contextul în care a fost redactată şi
apare această lucrare, prin situaţia agriculturii româneşti şi evoluţiile
acesteia.
Astfel, trebuie remarcat că ultimele decenii au marcat modificări în
agricultură şi mediul rural pe fondul schimbărilor majore în toate domeniile
vieţii politice şi economico-sociale din România. Aceste modificări s-au
datorat schimbărilor profunde în organizarea activităţilor agricole, formele
de proprietate, includerea mai accentuată a ţării în schimburile
internaţionale, toate acestea fiind însoţite de schimbări radicale pe filierele
agro-alimentare, de la producere la procesare şi comercializare şi până la
consumatorii finali.
Renunţarea la conducerea centralizată a economiei naţionale şi
tranziţia spre economia liberă de piaţă, desfiinţarea cooperativelor agricole
de producţie şi retrocedarea terenurilor agricole foştilor proprietari, urmate
de un proces relativ lent de constituire a unor noi asociaţii agricole,
desfiinţarea marilor exploataţii agricole de stat şi privatizarea acestora, toate
acestea au condus la modificări în domeniul producţiei agricole, inclusiv la
culturile de câmp. Consecinţele au fost schimbări semnificative în structura
culturilor de câmp, în asolamentele şi în tehnologiile agricole practicate. Cel
mai adesea, rotaţiile s-au simplificat exagerat de mult din imposibilitatea de
a practica rotaţii raţionale de mai mulţi ani, fie din cauza suprafeţelor
restrânse ale unor exploataţii agricole şi a dotărilor tehnice insuficiente, fie
din lipsa sau insuficienţa cunoştinţelor de specialitate ale unor agricultori,
dar şi sub presiunea noilor cerinţe ale pieţelor de produse agro-alimentare.
ix

Cerealele şi-au păstrat importanţa situându-se, în continuare, pe
primul loc între culturile de câmp, deşi pot fi remarcate reduceri ale
suprafeţelor la grâu şi porumb, precum şi la orez. S-au restrâns drastic
suprafeţele cultivate cu sfeclă pentru zahăr, cartof, plante textile, plante
medicinale şi aromatice, chiar şi cele cu unele leguminoase pentru boabe,
printre care soia. Ceea ce se poate spune că a „dezechilibrat” frecvent
sistemele de producţie agricolă vegetală. Prin comparaţie, în noile condiţii
culturile oleaginoase s-au extins considerabil, în defavoarea celorlalte
culturi de câmp.
Un rol important în sporirea interesului pentru culturile oleaginoase
l-au avut comercianţii şi unităţile economice de procesare care s-au dovedit
parteneri serioşi, de încredere, în relaţiile economico-financiare cu
agricultorii. Interesul a fost şi este susţinut şi de includerea tot mai
accentuată a României în comerţul mondial cu produse agro-alimentare,
ceea ce a făcut ca ţara noastră să devină un exportator important de seminţe
oleaginoase şi uleiuri vegetale, dar şi o piaţă de desfacere pentru uleiurile
vegetale provenind din alte climate - de pildă pentru uleiurile de măsline şi
de palmier.
Pe de altă parte, trebuie avut în vedere că agricultura României şi
cercetarea ştiinţifică din agricultură s-au înscris de-a lungul deceniilor cu
realizări deosebite în domeniul culturilor oleaginoase, cu deosebire la
floarea-soarelui, prin creaţiile specialiştilor în genetică şi ameliorare şi ale
tehnologilor, în primul rând de la ICCPT Fundulea (actualul INCDA
Fundulea) şi din reţeaua de staţiuni experimentale din teritoriu, dar și din
instituţiile de învăţământ superior agricol. La acestea, colectivele de cadre
didactice şi de cercetare de la Facultatea de Agricultură din Bucureşti şi-au
adus o contribuţie importantă de-a lungul timpului. Ne gândim la cercetările
din câmpurile experimentale de la Băneasa-Bucureşti, Săftica şi Moara
Domnească (Ilfov), Chirnogi şi Belciugatele (Călăraşi) şi alte locaţii din
sudul României. În cadrul Programului naţional de cercetare-dezvoltare
privind „Cultura florii-soarelui” a fost studiat, începând din anul 1976,
sortimentul de soiuri şi hibrizi şi noile creaţii la floarea-soarelui şi rapiţă
aflate la dispoziţia cultivatorilor, au fost cercetate principalele verigi
tehnologice (regimul de îngrăşare; perioade, distanţe şi densităţi de semănat;
particularităţi morfologice şi biologice - dinamica vegetaţiei, formarea
aparatului foliar, dinamica înfloritului, indicii bioclimatici; semnalarea
pentru prima dată a atacului de Phomopsis sp. în zona preluvosolului-roşcat
din Câmpia Română ş.a.). În loturile demonstrative şi loturile semincere din
fermele didactice şi experimentale au fost studiate şi aplicate pe suprafeţe
x

mari, în condiţii de producţie, de către cadre dicatice şi studenţi, tehnologiile
specifice producerii de sămânţă la noile creaţii ale ameliorării.
Toate acestea sunt argumente care ilustrează importanţa lucrării la
care ne vom referi în continuare şi prin faptul că aceasta cumulează
experienţa ştiinţifică şi didactică a autorilor, cu experienţa acumulată timp
de decenii la Facultatea de Agricultură din Bucureşti.
Lucrarea este structurată pe 14 capitole, are un glosar de termeni
folosiți, include o bogată bibliografie aferentă fiecărui capitol și însumează
645 de pagini. Bibliografia conţine 558 de titluri, dintre care 173 de titluri
ale unor lucrări publicate în România (31%) şi 385 de lucrări din străinătate.
Ca perioadă de apariţie, se poate afirma că există un echilibru al literaturii
consultate - 25,3% dintre lucrări au apărut înainte de anul 1990, 31,2% sunt
apărute între anii 1991 şi 2010 şi cea mai mare parte, mai precis 43,5%
dintre lucrări au apărut după anul 2010.
Între autorii citaţi, regăsim numele unor mari agronomi români - Ion
Ionescu de la Brad, Petre S. Aurelian, George Maior, Gheorghe IonescuŞişeşti, Atanase Munteanu, Corneliu Roman, A.E.Grinţescu, numele
Profesorilor de fitotehnie care s-au manifestat la mijlocul şi în a doua
jumătate a sec. XX - Nicolae Zamfirescu, Nicolae Săulescu, Gheorghe
Bîlteanu, Gheorghe Valuţă, Vasile Velican, Felix Canțăr, Victor Bârnaure,
Alexandru Salontai, Ioan Fazecaş, Constantin Vasilică, Ioan Borcean,
numele fitotehniştilor din generaţiile ceva mai noi - Leon Sorin Muntean,
Mihail Axinte, Marcel Matei Duda, Marin Ştefan, Paul Pîrşan, Valeriu
Tabără, Victor Ştefan, Aglae Mogârzan, Teodor Robu şi ale unor
agrotehnicieni valoroşi - Petru Guş, Teodor Rusu ş.a.
Grupa plantelor oleaginoase a fost tratată în manualele şi tratatele de
fitotehnie (N.Săulescu, 1947; N.Zamfirescu şi colab., 1958, 1965;
Gh.Bîlteanu - 1974, 1993, 2001; Gh.Bîlteanu şi colab., 1983, 1991;
Gh.Bîlteanu şi V.Bârnaure, 1979, L.S.Muntean, 1997; M.Axinte şi colab.,
2006; Gh.V.Roman şi colab., 2012; V.Starodub, 2015), dar există şi lucrări
dedicate unei anumite specii oleaginoase, cum este floarea-soarelui
(Al.V.Vrânceanu, 1974, 2000; Al.V.Vrânceanu, V.Voinea, 1962; Cr.Hera,
Gh.Sin, I.Toncea, 1989; V.Ştefan şi colab., 2008), rapiţa (L.Gh.Buzdugan şi
D.Năstase, 2013) sau ricinul (Al.Căzănaru, 1987).
În cele ce urmează ne vom opri la cele mai importante aspecte
prezentate în lucrare, aspecte care, din punctul nostru de vedere, reprezintă
contribuţii importante, cu caracter de originalitate, aduse în acest domeniu
de către autori.
După un prim capitol care se referă, în general, la problema
substanţelor grase (uleiurilor), cu referiri la speciile cuprinse în grupa
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oleaginoaselor, la importanţa şi caracteristicile uleiurilor vegetale, urmează
13 capitole care tratează individual speciile oleaginoase.
În aceste capitole destinate diverselor specii oleaginoase, pe baza unui
material bibliografic vast, riguros selectat şi interpretat, autorii trec în revistă
importanţa speciilor respective, atât în agricultura mondială, cât şi în
economia României, continuând cu un istoric al cultivării acestora. Pentru
fiecare specie există informaţii privind: importanţa (fundamentată pe
utilizările în alimentaţia umană, furajarea animalelor, utilizări industriale şi
energetice, semnificaţia agronomică); suprafeţe şi producţii; compoziţia
chimică a recoltei şi utilizări; sistematică, soiuri şi hibrizi; particularităţi
biologice (cerinţele faţă de climă şi sol, ciclul de vegetaţie, codificarea
vegetaţiei şi zonarea culturilor); tehnologia de cultivare.
Ţinând seama că formarea şi dimensionarea recoltelor este rezultatul
interacţiunii dintre potenţialul genetic şi factorii de mediu, autorii îşi
concentrează atenţia pe importanţa creării de noi organisme biologice,
adaptate noilor condiţii de climă şi sol specifice contextului schimbărilor
climatice globale, schimbări care afectează profund şi agricultura ţării
noastre. În continuare, un accent deosebit este pus pe alegerea soiurilor şi
hibrizilor, producerea corectă a seminţelor, locul fiecărei culturi în
asolament, aplicarea îngrăşămintelor în vederea satisfacerii cerinţelor de
nutriţie ale acestor pretenţioase culturi în perioada proceselor de creştere şi
dezvoltare a plantelor.
Este remarcabil că pentru toate intervenţiile chimice din tehnologie –
sortimentul de îngrăşăminte şi aplicarea acestora, combaterea buruienilor,
bolilor şi dăunătorilor, autorii prezintă elemente concrete, detaliate şi
actualizate, bazate pe recomandările cele mai noi ale cercetării ştiinţifice şi
ale firmelor care furnizează inputuri pentru agricultură.
Primele două specii oleaginoase abordate sunt floarea-soarelui şi
rapiţa, cele mai importante plante oleaginoase pentru România; în mod
justificat acestora le sunt dedicate 357 de pagini, reprezentând 55,6% din
volumul total al lucrării.
Astfel, capitolul 2 tratează floarea-soarelui, care a rămas pe primul loc
dintre oleaginoase şi se situează pe locul trei ca suprafaţă dintre culturile de
câmp din agricultura noastră, după grâu şi porumb. De la circa 500 mii ha
semănate înainte de anul 1990, suprafaţă considerată raţională pentru a
asigura o rotaţie corectă şi timpul de pauză necesar până la revenirea culturii
pe aceeaşi suprafaţă, s-a ajuns în prezent la circa 1 milion ha. Au fost însă
ani cu 1,2-1,3 milioane hectare semănate, ceea ce era exagerat de mult,
existând riscul nerespectării restricţiilor în rotaţie, cu efecte dramatice
asupra producţiilor. Aici regăsim între citările bibliografice prestigiosul
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colectiv de cercetători de la ICCPT Fundulea, având în componenţă pe
Al.V.Vrânceanu, Fl.M.Stoenescu, N.Pârvu, M.Păcureanu-Joiţa, cu realizări
remarcabile în ameliorarea acestei specii şi crearea unor hibrizi valoroşi,
precum şi numele Dr. V.Vulpe, cu contribuţii deosebite în acest domeniu.
De asemenea, inserăm numele specialiştilor care au abordat aspecte din
tehnologia de cultivare a florii-soarelui - Cr. Hera, Gh.Sin, H.C.Iliescu,
N.Şarpe, I.Toncea, G.Ciurdărescu ş.a. O lucrare care domină literatura
referitoare la floarea-soarelui este tratatul elaborat de Al.V.Vrânceanu
(2000), considerat cel mai reputat specialist român în acest sens, reputaţie
fundamentată, în principal, prin realizările remarcabile în ameliorarea
acestei plante.
De altfel, floarea-soarelui este considerată o cultura oleaginoasă la
care România a înregistrat realizări deosebite, în ameliorare şi în tehnologia
de cultivare, ceea ce este foarte bine relevat de autorii lucrării pe care o
analizăm. Colectivele de genetişti şi amelioratori de la Institutul de la
Fundulea s-au remarcat încă din anii `60 - `70 prin crearea primelor soiuri
româneşti de floarea-soarelui, aşa cum a fost soiul Record, care a înlocuit
soiurile mai vechi din import VNIIMK 8931 şi Jdanov 8281 şi care s-a
menţinut în cultură câteva decenii. Ulterior au fost creaţi primii hibrizi de
floarea-soarelui Romsun 52 şi Romsun 53, realizări prioritare pe plan
mondial, apoi a urmat crearea unei serii de hibrizi valoroşi – Sorem 82,
Fundulea 206, Favorit, Felix, Select, Super, Alex, Florom 328, Florom 350,
Turbo ş.a.
În mod firesc, sistematica florii-soarelui se bucură de o mare atenţie
din partea autorilor, sigur cu accentul pe problemele hibrizilor - de la
descoperirea consangvinizării, crearea primilor hibrizi pe bază de
androsterilitate nucleară şi apoi pe bază de androsterilitate citoplasmatică,
crearea hibrizilor high-oleici. Introducerea în cultură a hibrizilor a modificat
în mod substanţial caracteristicile materialului biologic folosit şi tehnologia
de cultivare. Intensificarea gradului de mecanizare a lucrărilor agricole,
creşterea cantităţilor de îngrăşăminte chimice folosite, de erbicide şi de
insecto-fungicide utilizate, progresele făcute în munca de cercetare
îndreptată în direcţia unei mai bune cunoaşteri a cerinţelor plantelor au avut
ca urmare apariţia unor schimbări însemnate privind principiile teoretice
care stau la baza tehnologiilor moderne de cultivare a plantelor cât şi
procedeele practice care formează aceste tehnologii.
A doua oleaginoasă a cărei cultivare s-a extins în această perioadă a
fost rapiţa, la care utilizările clasice industriale au fost completate şi chiar
depăşite de utilizările alimentare şi apoi şi de cele energetice. Prin
xiii

comparaţie, alte culturi oleaginoase tradiţionale - in pentru ulei, cânepă,
ricin - s-au restrâns şi chiar aproape au dispărut din sortimentul cultivat.
La rapiţă, a doua specie oleaginoasă din agricultura României,
importanţa este fundamentată prin utilizările recoltelor în alimentaţia
omului, furajarea animalelor, utilizări industriale, medicinale, melifere,
avantajele şi dezavantajele agronomice. În mod inevitabil ne reamintim că
întotdeauna Profesorii noştri au caracterizat rapiţa de toamnă ca fiind „o
cultură agricolă riscantă” din cauza „nesiguranţei culturii”, prin faptul că pe
durata ciclului de vegetaţie este expusă la evenimente din evoluţia vremii
care pot influenţa puternic negativ starea culturilor, mergând până la
calamitarea acestora. Se făceau referiri la: efectul secetelor de toamnă, ceea
ce întârzie răsăritul, dezvoltarea normală a plantelor şi accentuează
sensibilitatea la iernare; sensibilitatea la temperaturile scăzute care pot
surveni la înflorit; sensibilitatea la scuturarea seminţelor la maturitate. La
începutul extinderii culturii rapiţei în România, cultivatorii îşi asumau
aceste riscuri deoarece cheltuielile pentru înfiinţarea culturilor erau relativ
mici, astfel că dacă surveneau cauze care să compromită culturile şi era
necesară reînsămânţarea terenurilor cu alte culturi, acestea nu presupuneau
pierderi sensibile. Odată cu extinderea suprafeţelor cu rapiţă, au crescut
cheltuielile cu înfiinţarea culturilor, îndeosebi pentru combaterea insectelor
dăunătoare şi a bolilor, astfel că tehnologiile au devenit mai complexe şi mai
costisitoare, datorită intervenţiilor chimice impuse în noile condiţii. Pe de
altă parte, au fost introduse noi elemente, noi progrese în tehnologie – soiuri
şi hibrizi cu rezistenţă sporită la iernare, tratamente chimice pentru sporirea
rezistenţei la ger, tratamente pentru creşterea rezistenţei la scuturarea
seminţelor la maturitate ş.a.
O sursă avizată care furnizează recomandări importante privind
cultivarea modernă a rapiţei de toamnă este tratatul elaborat de Dr. L.Gh.
Buzdugan şi Dr. D. Năstase (2013), inclusiv teza de doctorat a Dr. L.Gh.
Buzdugan (2011), rezultat al experienţelor din câmpurile experimentale şi
parcelele de producţie de la S.C.D.A. Brăila şi din Insula Mare a Brăilei. În
aceste lucrări, o atenţie deosebită este acordată combaterii organismelor
dăunătoare, cu deosebire insectelor şi bolilor, pentru care sunt formulate
recomandări detaliate desprinse pe baza unor observaţii minuţioase.
În continuare, autorii lucrării pe care o analizăm se preocupă de două
specii oleaginoase care, în trecut, au ocupat suprafeţe importante în
agricultura României - inul pentru ulei şi ricinul şi care în ultimele decenii
s-au restrâns până aproape de dispariţie. Inul pentru ulei a fost cultivat
înainte de anul 1990 pe circa 80 mii ha. Acesta prezenta interes pentru
seminţele bogate în ulei cu utilizări industriale (ulei cu sicativitate ridicată,
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destinat producerii de vopsele şi lacuri), dar şi o componentă importantă în
asolamente ca foarte bună premergătoare pentru cerealele de toamnă. La
această plantă se cuvin menţionate numele amelioratorilor Dr. Mircea
Doucet şi Dr. Ilaria Doucet, cu realizări deosebite în crearea de soiuri
generalizate în cultură o perioadă îndelungată. Se insistă asupra unor
dificultăţi din tehnologia de cultivare şi care, parţial, au cauzat restrângerea
suprafeţelor cultivate. În acest sens, în prezentarea tehnologiei de cultivare
la in am regăsit idei – recomandări, care au rezultat din experienţa proprie
de producţie: atenţia care trebuie acordată pregătirii patului germinativ
pentru a preveni formarea crustei, care poate avea efecte dramatice la răsărit
şi în realizarea densităţii dorite; riscurile la începutul vegetaţiei din cauza
atacului dăunătorilor (puricii inului); atenţia care trebuie acordată
tratamentelor pentru controlul buruienilor la începutul vegetaţiei, din cauza
sensibilităţii la îmburuienare, dar și din cauza unor eventuale efecte
fitotoxice ale erbicidelor; necesitatea reglării foarte atente a maşinilor de
recoltat din cauza unor particularităţi ale plantelor de in, care fac dificilă
operaţiunea de recoltare.
Ricinul - în prezent dispărut practic din agricultura României - ocupa
înainte de anul 1990 peste 20 mii ha şi era o cultură agricolă specifică zonei
de sud a ţării, mai precis a judeţului Teleorman, care deţinea circa 80% din
suprafaţa totală semănată. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă de la
Drăgăneşti-Vlaşca (S.C.D.A. Teleorman) a fost şi este specializată în
ameliorarea şi tehnologia de cultivare a ricinului şi are realizări concrete
valoroase. Se cuvine să menţionăm lucrarea „Cultura ricinului” elaborată de
Dr.Al.Căzănaru, bazată pe teza de doctorat realizată la Catedra de Fitotehnie
din Bucureşti, specialist care a activat şi studiat în judeţul Teleorman,
Lucrarea la care ne referim continuă cu prezentarea unor specii
oleaginoase valoroase din sortimentul mondial, dar cu importanţă mai
restrânsă pentru România, Dintre acestea, şofrănelul este o specie de mare
interes pentru climate mai calde şi uscate, furnizoare de substanţe grase
valoroase sub aspect alimentar; acesta a fost testat în condiţiile din ţara
noastră şi au existat tendinţe de extindere în cultură, cu deosebire după
succesiunea de ani secetoşi 2001-2003, când au fost semănate câteva mii de
ha, au fost organizate şi acţiuni promoţionale pentru uleiul de şofrănel, fără
însă ca rezultatele să fie încurajatoare. La Facultatea de Agricultură din
Bucureşti şofrănelul a fost studiat cu bune rezultate ca plantă tinctorială şi a
fost experimentat un sortiment de soiuri de import. În acelaşi sens pot fi
evaluate susanul, perila şi lalemanţia, la acesta din urmă autorii lucrării
înscriindu-se cu interesante rezultate experimentale proprii şi testarea în
condiţii de producţie.
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Prin comparaţie, macul este o cultură tradiţională în agricultura
României, cu deosebire în zonele mai umede şi răcoroase din Transilvania şi
Bucovina, fiind cultivat pentru sămânţă destinată pentru panificaţie şi
patiserie, şi mai puţin pentru scopuri medicinale.
Alte două culturi - dovleacul pentru ulei şi camelina (specii descrise în
lucrările fitotehnice mai vechi) - au fost „redescoperite” de colectivele de
cadre didactice şi cercetători români între preocupările specifice agriculturii
ecologice, cu deosebire cu ocazia colaborărilor cu colective de cercetători
din Europa Centrală care studiază culturi agricole alternative pentru
promovare în acest sistem de producţie agricolă. În plus, camelina s-a impus
prin interesul ca potenţială materie primă pentru producerea de
biocarburanţi. Există în acest sens rezultate experimentale consistente, soiuri
nou create şi tehnologia de cultivare, prin experimentări la Fundulea, Moara
Domnească ş.a.
Ultimele două capitole ale lucrării se referă la alte specii oleaginoase
anuale şi perene, specifice altor climate şi altor zone geografice de pe glob.
Partea aceasta a lucrării impresionează prin bogăţia de elemente care
reflectă o muncă asiduă de informare, iar rezultatul este meritoriu. Lucrarea
devine astfel o sursă de informare pentru toţi cei interesaţi de domeniul
uleiurilor vegetale. Mai mult decât atât, pe fondul schimbărilor climatice
globale, există posibilitatea ca, pe viitor, unele dintre aceste specii, cu
cerinţe termice mai accentuate, să completeze spectrul actual de culturi de
câmp din agricultura României. În plus, trebuie avut în vedere că actualii
studenţi, masteranzi şi doctoranzi, români şi străini, viitori absolvenţi vor fi
angajaţi în companii multinaţionale, în comerţ, în întreprinderi de procesare,
la diferite autorităţi şi vor activa la nivel zonal, naţional sau internaţional, în
contextul procesului complex de globalizare, aceştia având în prezent la
dispoziţie o sursă de informare în acest domeniu atât de interesant şi de
dinamic.
În rezumat, se poate afirma că, prin apariţia acestei lucrări, specialiştii,
toţi cei interesaţi de problemele producţiei agricole dar şi comerţ şi
alimentaţia umană, au la îndemână o lucrare bogată în elemente noi, utile
pentru cercetare, învăţământ şi producţie şi cu contribuţii importante în
realizarea siguranţei alimentare.
Prof. univ. emerit dr. dr.h.c. Gheorghe Valentin ROMAN
Membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice

xvi

Cuvânt înainte
Fitotehnia este definită ca știinţa care se ocupă cu elaborarea
tehnologiilor de cultivare a plantelor de cultură pe baza cunoaşterii biologiei
şi a cerinţelor acestora faţă de factorii de vegetaţie, în scopul obţinerii unor
producţii ridicate şi de calitate, în condiții de eficienţă economică și de
respectare a regulilor și normelor de producere și de protecţie a mediului
înconjurător.
Fitotehnia, cunoscută ca fiind arta sau meșteșugul cultivării plantelor,
este disciplina de specialitate care definește în măsura cea mai mare profesia
de agronom, fiind o componentă de bază a științelor agricole și a
învățământului agronomic din întreaga lume. Ca atare, aceasta este
denumită, pe bună dreptate, de generațiile de ingineri agronomi care s-au
succedat de-a lungul timpului ca fiind ”regina științelor agronomice”, cartea
de căpătâi a agronomiei.
Plantele care fac obiectul de studiu al fitotehniei sunt plantele de
cultură mare, denumite și plante de câmp, care sunt cultivate pe cca. 85%
din suprafaţa arabilă a globului. Acestea fac parte din următoarele grupe
fitotehnice: cereale, leguminoase pentru boabe, plante oleaginoase, plante
textile, plante rădăcinoase și tuberculifere, plante medicinale și aromatice, la
care se adaugă tutunul și hameiul.
Prezenta lucrare tratează plantele oleaginoase (uleioase sau oleifere),
care produc uleiurile necesare omului atât în alimentație cât și pentru
diferite alte destinații. În structurarea acesteia s-a urmărit ca pentru fiecare
plantă de cultură tratată să se facă o prezentare generală a culturii, începând
cu importanța și istoricul acesteia, suprafețele și producțiile obținute și
continuând cu prezentarea compoziției chimice a boabelor sau a semințelor.
Pentru că o tehnologie se bazează pe o bună cunoaștere a biologiei plantelor
cultivate, o atenție deosebită a fost acordată particularităților biologice ale
fiecărei plante de cultură, acestea fiind completate cu prezentarea
sistematicii și a sortimentului de soiuri sau hibrizi, a ciclului de vegetație,
codificarea vegetației și detalierea elementelor productivității. Cel de-al
doilea pilon fundamental pe care se bazează o tehnologie este reprezentat de
cunoașterea cerințelor plantelor față de factorii de climă și sol, motiv pentru
care și acestor aspecte li s-a acordat o importanță deosebită, acestea fiind
completate cu prezentarea zonelor ecologice. În fine, după ce este prezentată
biologia plantei și cerințele acesteia față de factorii de climă și sol, este
prezentată tehnologia de cultivare, insistându-se pe aspectele definitorii ale
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cultivării unei plante, explicarea, detalierea și justificarea acestora acolo
unde este cazul.
Pe lângă informațiile și elementele ce au fundamentat conceptele,
abordările, ideile și evoluția acestora, autorii1 au căutat să ofere cititorilor
cele mai noi realizări în domeniul fitotehnic pe plan național și mondial. De
asemenea, dorința autorilor a fost ca cei care consultă această lucrare să
găsească informația necesară, detaliată și actualizată la nivelul anului 2020
cu privire la plantele oleaginoase cultivate în țara noastră, dar să-și formeze
și o imagine cu privire la plantele oleaginoase cultivate în alte zone ale
lumii, uleiul multora dintre acestea regăsindu-se sub diferite forme și pe
piața românească.

Autorii

Autorii sunt profesori de fitotehnie și desfășoară activități didactice și de cercetare
științifică la Departamentul de Științele Plantelor din cadrul Facultății de Agricultură,
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.
1
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Capitolul 1
Aspecte generale
1.1. Definirea plantelor oleaginoase
Plantele oleaginoase (denumite şi plante oleifere sau plante uleioase)
sunt plante care au capacitatea de a acumula în seminţele și fructele lor
cantităţi mari de lipide (între 20 şi 60%), ceea ce face posibilă utilizarea
acestora pentru obținerea de ulei cu utilizare în alimentație și ca materie
primă pentru diferite industrii, acest lucru fiind justificat din punct de vedere
economic.

1.2. Clasificarea plantelor oleaginoase
Plantele oleaginoase sunt reprezentate din peste 100 de specii din
diferite familii botanice (Asteraceae, Brassicaceae, Cannabaceae,
Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Linaceae,
Malvaceae, Oleaceae, Papaveraceae, Pedaliaceae ș.a.), acestea fiind anuale
sau perene, ierboase sau lemnoase.
Plantele oleaginoase anuale sunt ierboase şi se pot clasifica astfel:
- Plante oleaginoase tipice, care sunt cultivate exclusiv pentru obţinerea
de ulei şi care pot fi:
- plante cultivate pentru obținerea de ulei comestibil: floarea-soarelui,
rapiţa, şofrănelul, susanul, dovleacul pentru ulei, macul, camelina,
niger;
- plante cultivate pentru obținerea de ulei industrial: inul pentru ulei,
ricinul, perila, lalemanţia, crambe, cuphea, lesquerella.
În general, uleiul de la plantele oleaginoase tipice poate avea utilizări
diverse, ca de exemplu în alimentaţie şi ca biocombustibil, așa cum este
uleiul de floarea-soarelui, cel de rapiţă și de camelină, sau cu utilizări
industriale şi ca biocombustibil, așa cum este uleiul de ricin, cel de crambe
și de cuphea. De asemenea, uleiurile comestibile pot avea și diferite utilizări
industriale.
- Plante cu utilizare mixtă, care sunt cultivate pentru diferite destinaţii,
dar şi pentru obţinerea de ulei, și care fac parte din diferite grupe
fitotehnice, şi anume:
1

leguminoase pentru boabe: soia1, arahidele;
plante textile: inul pentru fibre, cânepa, bumbacul;
cereale: porumbul, grâul, sorgul, orezul;
plante aromatice: muştarul;
plante furajere: dovleacul.
Plantele oleaginoase perene sunt lemnoase (arborescente) și se pot
clasifica astfel:
- Plante oleaginoase tipice, care sunt cultivate exclusiv pentru obţinerea
de ulei şi care pot fi:
- plante producătoare de ulei comestibil: măslinul, palmierul de ulei,
cocotierul, pili;
- plante producătoare de ulei industrial: arborele de Tung;
- plante producătoare de ulei utilizat pentru obţinerea de biodiesel:
jatropha;
- plante producătoare de ulei utilizat ca lubrifiant și lichid de
transmisie: jojoba.
- Plante cu utilizare mixtă, care sunt cultivate pentru diferite destinaţii,
dar şi pentru obţinerea de ulei, așa cum sunt:
- vița de vie: semințele de struguri;
- plantele nucifere: nucul, migdalul, alunele de pădure.
Dintre plantele oleaginoase, 4 constituie aşa-numitele culturi majore
care asigură cca. 82% din producţia mondială de uleiuri, acestea fiind în
ordine descrescătoare următoarele: palmierul de ulei, soia, rapiţa şi
floarea-soarelui.
-

1.3. Importanţa plantelor oleaginoase
De la plantele oleaginoase se obţin uleiuri utilizate în alimentaţia
omului, în scopuri medicinale și cosmetice, ca materie primă pentru diferite
industrii și ca biocombustibil, iar turtele și șroturile rezultate în urma
extragerii uleiului prezintă interes pentru diferite destinații. De asemenea, la
unele plante sunt de interes semințele (fructele) pentru a fi utilizate ca atare.
În alimentaţia omului, uleiurile sunt utilizate atât în mod direct pentru
gătit, prăjit și pentru prepararea de salate, maioneză etc., cât și sub formă de
diferite preparate obţinute în industria alimentară.

Deși din punct de vedere fitotehnic soia este încadrată în grupa plantelor leguminoase pentru boabe,
în statisticile internaționale aceasta este încadrată în categoria plantelor oleaginoase, principala
utilizare a acesteia fiind pentru obținerea de ulei.
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Uleiurile reprezintă o formă concentrată de energie, având o putere
calorică ridicată, comparabilă cu cea a grăsimilor animale. Prin arderea unui
gram de lipide se eliberează 9 Kcal (37,7 kJ), ceea ce înseamnă mai mult
decât dublu faţă de energia eliberată de glucide sau proteine (1 g de glucide
sau proteine asigură 4 Kcal, respectiv 16,7 Kj).
Uleiurile vegetale alimentare au o valoare nutritivă ridicată, un miros
şi o culoare plăcute, însuşiri gustative bune şi o digestibilitate ridicată
(cca. 95%), fiind întrecute doar de digestibilitatea untului (care este de
cca. 98%).
Comparativ cu grăsimile animale, uleiurile vegetale sunt mai uşor
asimilabile şi au o acţiune favorabilă asupra sănătăţii umane prin scăderea
conţinutului de colesterol din sânge şi reducerea incidenţei bolilor
cardiovasculare. Uleiurile vegetale sunt foarte apreciate în alimentaţia
dietetică, care a început să se bucure de un interes tot mai mare în ultimul
timp. În acest sens, sunt prețuite mai ales uleiurile obţinute prin presare la
rece, uleiurile obţinute prin extracţie cu solvenţi şi rafinate pierzând o mare
parte din vitaminele liposolubile (A, D, E, K). De asemenea, sunt apreciate
uleiurile vegetale care conțin și omega-3, mai ales dacă au un raport
omega-6 : omega-3 și un raport între acizii grași mononesaturați (omega-9)
și cei polinesaturați (omega-6 și omega-3) care corespund cerințelor
organismului uman.
Din consumul mondial de grăsimi alimentare, cca. 71% reprezintă
uleiurile vegetale, cca. 26% grăsimile animale și cca. 2% grăsimile de la
specii marine (Honary, 2010).
În industria alimentară, uleiurile vegetale sunt utilizate ca adaos în
diferite preparate, pentru fabricarea conservelor şi pentru obținerea de
margarină, care este folosită în alimentaţie atât direct cât și în compoziția a
diferite produse alimentare.
În scop medicinal, uleiurile au fost utilizate încă din cele mai vechi
timpuri pentru tratarea a diferite afecțiuni, dar mai ales pentru tratarea unor
afecțiuni ale pielii, fiind recunoscut efectul calmant, antiinflamator și
regenerator al acestora. În prezent, uleiurile au diferite utilizări terapeutice și
intră în formularea a numeroase preparate farmaceutice.
În scop cosmetic, uleiurile intră în formularea a diferite produse pentru
îngrijirea pielii, unghiilor și a părului.
Utilizările industriale ale uleiurilor vegetale sunt pentru obținerea de
săpunuri, lacuri, vopsele, linoleum, fibre sintetice, culori de pictură, produse
cosmetice şi farmaceutice, lubrifianţi etc. Uleiurile vegetale pot înlocui
într-un mod sustenabil produsele petroliere.
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Ca biocombustibil, unele uleiuri așa cum sunt cele de rapiţă, soia,
floarea-soarelui ş.a. sunt utilizate sub formă de biodiesel1 pentru alimentarea
motoarelor diesel, motorina fiind substituită parțial sau chiar total.
Turtele şi şroturile rezultate în urma obţinerii uleiului sunt utilizate în
hrana animalelor, acestea fiind bogate în proteină (30-50%), dar și în
grăsimi, elemente minerale şi vitamine. De asemenea, turtele şi şroturile de
la unele specii, după o prelucrare adecvată, sunt utilizate tot mai mult și în
hrana oamenilor. La unele plante oleaginoase (floarea-soarelui, susan),
turtele rămase după extragerea uleiului la rece servesc la prepararea de halva
şi alte produse de patiserie.
Semințele plantelor oleaginoase, pe lângă conținutul ridicat în ulei, au
și un conținut însemnat de substanțe proteice, suma lipidelor și a
preoteinelor fiind de 60-80% din masa semințelor. Ca atare, plantele
oleaginoase sunt numite și plante oleoproteice sau plante
oleoproteaginoase.
Semințele unor plante oleaginoase (floarea-soarelui, susan, mac, in,
dovleac) sunt utilizate sub diferite forme în hrana oamenilor, inclusiv
consumate ca atare sau prăjite, simple sau cu diferite adausuri. De
asemenea, semințele unor plante oleaginoase (floarea-soarelui) sunt utilizate
ca atare și în hrana animalelor.
Importanța fitotehnică a plantele oleaginoase constă în faptul că unele
dintre acestea se recoltează devreme (rapiţa, inul pentru ulei), fiind foarte
bune premergătoare pentru cerealele de toamnă, iar altele sunt plante
prăşitoare (floarea-soarelui, ricinul) care lasă terenul curat de buruieni, fiind
bune premergătoare pentru cerealele de toamnă.
1.4. Principalele însuşiri fizico-chimice ale uleiurilor vegetale
Lipidele2 sau grăsimile sunt lichide (uleiuri) sau solide. În cele mai
multe cazuri, de la plante se obţin uleiuri (de exemplu, uleiul de
floarea-soarelui, rapiţă, soia, măsline etc.), dar şi grăsimi solide (de
exemplu, untul de cacao şi grăsimea de palmier). Comparativ cu grăsimile
vegetale, grăsimile de origine animală sunt de obicei solide (de exemplu,
untura şi slănina de porc, seul de ovine şi bovine, untul, grăsimea de pasăre
etc.), dar pot fi şi lichide (de exemplu, uleiul de peşte).
Biodieselul este un biocombustibil sintetic lichid care se obține din lipide (grăsimi) naturale, ca
uleiuri vegetale sau grăsimi animale, noi sau folosite, prin procese industriale de esterificare și
transesterificare. În funcție de conținutul de biodiesel din amestecul cu motorină se folosesc abrevieri
precum B7 sau B10, numărul indicând procentajul de volum biodiesel din amestec.
2 Termenul de lipide vine de la grecescul „lipos”, care înseamnă „gras” (grăsime).
1
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Uleiurile1 sunt esteri ai glicerinei (glicerolului) cu acizi graşi cu un
număr diferit de atomi de carbon (fig. 1.1). Majoritatea uleiurilor sunt
trigliceride, care rezultă prin esterificarea celor trei funcţii –OH ale
glicerinei cu acizi graşi identici sau diferiţi (fig. 1.2).

+

+

+

Glicerină + 3 acizi grași
=
(cu eliberarea a 3 molecule de apă)

triglicerid

Fig. 1.1. Reacția de esterificare

Practic, uleiurile conţin cca. 95% trigliceride, diferenţa de cca. 5%
fiind reprezentată de acizi graşi liberi, monogliceride, digliceride și o fracție
nesaponificabilă alcătuită din fosfolipide, tocoferoli, steroli, rășini, pigmenți
și alte substanţe.
Acizii graşi sunt principalii constituenţi ai grăsimilor vegetale.
Aceştia au la un capăt al lanţului carbonic o grupare carboxil (–COOH),
care conferă însuşirile de acid, iar la capătul opus au un radical metil
(–CH3).
Însușirile fizico-chimice, precum şi cele fiziologice ale acizilor grași
sunt date de:
- lungimea lanţului carbonic (numărul de atomi de carbon);
- numărul de duble legături;
- localizarea dublelor legături în lanţul carbonic;
- geometria dublelor legături.
1

Termenul de ulei vine din limba latină de la oleum și din greaca veche de la elaion.
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Fig. 1.2. Triglicerid

Lungimea lanţului carbonic este dată de numărul de atomi de carbon
(tab. 1.1). Acizii grași au între 2 şi 80 atomi de carbon. De obicei, aceștia au
între 4 și 24 atomi de carbon (Koseoglu și Lusas, 1990), iar în produsele
vegetale, de obicei, aceștia au între 14 și 22 atomi de carbon (Lunn și
Theobald, 2006). Majoritatea acizilor grași au un număr par de atomi de
carbon, iar cei mai răspândiți acizi grași sunt cei cu 18 atomi de carbon.
După lungimea lanţului carbonic, acizii graşi se clasifică astfel:
- acizi graşi cu lanţ carbonic scurt, care au până la 6 atomi de carbon;
- acizi graşi cu lanţ carbonic mediu, care au între 8 şi 12 atomi de carbon;
- acizi graşi cu lanţ carbonic lung, care au 14 sau mai mulţi atomi de
carbon.
Numărul de duble legături este cuprins între 0 și 6 și dă gradul de
saturare al acizilor graşi (tab. 1.1).
Atunci când atomii de carbon se leagă între ei numai prin legături
simple (nu există legături duble), acidul gras este saturat, acesta nefiind
capabil să mai primească alţi atomi. Ca atare, acizii graşi saturaţi au
molecula complet saturată cu atomi de hidrogen.
Atunci când între atomii de carbon există şi legături duble, acidul gras
este nesaturat, atomii de carbon legaţi între ei prin legături duble fiind
capabili să primească şi alţi atomi (de exemplu, hidrogen) prin
6

transformarea dublei legături în legătură simplă. Cu cât acizii graşi conţin
mai multe duble legături, cu atât gradul de nesaturare este mai mare.
Tabelul 1.1. Tipuri de acizi graşi
Gradul de saturare

Acizi grași saturați

Mononesaturaţi

Acizi
grași
nesaturaţi

Nr.
duble
legături

0

1

2

3
Polinesaturaţi

4
5
6

Acidul gras
Acid butiric
Acid caproic
Acid caprilic
Acid capric
Acid lauric
Acid miristic
Acid palmitic
Acid stearic
Acid arahidic
Acid behenic
Acid lignoceric
Acid palmitoleic
Acid oleic
Acid elaidic (forma
trans a acidului oleic)
Acid ricinoleic
Acid gadoleic (acid
eicosenoic)
Acid lesquerolic
Acid erucic
Acid nervonic
Acid linoleic (linolic)
Acid linolenic (Alfalinolenic - ALA)
Acid linolenic
(Gama-linolenic GLA)
Acid arahidonic
(AA)
EPA (Acid
eicosapentaenoic)
DHA (Acid
docosahexaenoic sau
acid cervonic)

Nr.
atomi de
carbon
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
16
18

C4H8O2
C6H12O2
C8H16O2
C10H20O2
C12H24O2
C14H28O2
C16H32O2
C18H36O2
C20H40O2
C22H44O2
C24H48O2
C16H30O2
C18H34O2

18

C18H34O2

18

C18H34O3

20

C20H38O2

20
22
24
18

C20H38O3
C22H42O2
C24H46O2
C18H32O2

18

C18H30O2

18

C18H30O2

20

C20H32O2

20

C20H30O2

22

C22H32O2

* Acizii graşi saturaţi au formula chimică de tipul CnH2nO2.
Acizii graşi nesaturaţi au formula chimică de tipul CnH2n-2O2, CnH2n-4O2 etc.
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Formula
chimică*

Acizii graşi saturaţi sunt solizi la temperatura mediului ambiant
(tab. 1.2) şi nesicativi, fiind întâlniţi mai ales în grăsimile de origine animală
(slănină, untură, unt, zmântână, brânză, carne). Acizii graşi nesaturaţi sunt
lichizi la temperatura mediului ambiant şi sicativi, caracteristici care sunt cu
atât mai accentuate cu cât gradul de nesaturare este mai mare, fiind întâlniţi
mai ales în grăsimile vegetale (uleiurile vegetale).
Tabelul 1.2. Punctul de topire al diferitelor tipuri de acizi grași
(Koseoglu și Lusas, 1990, adaptat după Swern, 1979)
Nr. atomi de
Punct de
Forma
C : nr duble
topire
izomerică
legături
(oC)
Acid miristic
14:0
54,5
Acizi grași saturați
Acid palmitic
16:0
62,9
Acid stearic
18:0
69,6
Acid oleic
18:1
cis
16,3
Mononesaturaţi Acid elaidic
18:1
trans
43,6
Acizi grași
Acid erucic
22:1
cis
33,4
nesaturaţi
Acid linoleic
18:2
cis, cis
- 6,5
Polinesaturaţi
Acid linolenic
18:3
cis, cis, cis - 12,8
Gradul de saturare

Acidul gras

Localizarea dublelor legături în lanţul carbonic se face în funcţie de
atomul de carbon la care se găsește radicalul metil (–CH3), care poartă
numele de omega (ultima literă a alfabetului grecesc)1.
De la carbonul omega este descrisă poziția primei duble legături
(fig. 1.3). Astfel, acizii grași care au prima dublă legătură la cel de-al 3-lea
atom de carbon (între atomii de carbon 3 și 4) poartă numele de omega-3 (de
exemplu, acidul alfa-linolenic, acidul EPA și acidul DHA), acizii grași care
au prima dublă legătură la cel de-al 6-lea atom de carbon (între atomii de
carbon 6 și 7) poartă numele de omega-6 (de exemplu, acidul linoleic, acidul
arahidonic, acidul gama-linolenic), iar acizii grași care au prima dublă
legătură la cel de-al 9-lea atom de carbon (între atomii de carbon 9 și 10)
poartă numele de omega-9 (de exemplu, acidul oleic, acidul ricinoleic,
acidul erucic, acidul nervonic).
Geometria dublelor legături dă izomerii CIS şi TRANS (fig. 1.4).
Izomerii CIS reprezintă configuraţia cu cei doi atomi de hidrogen
legaţi de atomii de carbon din dubla legătură de aceeaşi parte a moleculei.

Atomul de carbon care poartă gruparea carboxil (–COOH) este numit carbonul alfa (prima literă a
alfabetului grecesc).
1
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Majoritatea acizilor graşi nesaturaţi au o configuraţie CIS în starea lor
naturală.
Izomerii TRANS reprezintă configuraţia în care unul dintre cei doi
atomi de hidrogen legaţi de atomii de carbon din dubla legătură este situat
de-o parte a moleculei, iar celălalt atom de hidrogen este situat de partea
cealaltă a moleculei. Configuraţia (izomerii) TRANS apare atunci când
uleiurile vegetale nesaturate sunt parţial hidrogenate1 (de exemplu, la
fabricarea margarinei) sau atunci când uleiurile sunt încălzite (în timpul
rafinării şi în timpul prăjirii). De asemenea, cantități mici de izomeri
TRANS apar în mod natural în carne și în produsele lactate (Arbex și colab.,
2015).

a)

b)

c)
Fig. 1.3. Tipuri de acizi grași: a- omega-9 (acid oleic); b- omega-6 (acid linoleic);
c- omega-3 (acid linolenic)

Fig. 1.4. Izomerii CIS şi TRANS

Pe data de 17 iunie 2005, Administrația pentru Alimente și Medicamente a SUA (U.S. Food and
Drug Administration) a retras statutul de GRAS (Generally Recognized as Safe - recunoscut general
ca fiind sigur) pentru grăsimile parţial hidrogenate.
1
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Caracterizarea principalelor uleiuri vegetale. Din punct de vedere al
compoziţiei în acizi graşi, uleiurile vegetale se caracterizează astfel
(tab. 1.3):
- uleiuri cu un conţinut mare de acid linoleic şi relativ mare de acid
oleic, așa cum sunt uleiurile de șofrănel, floarea-soarelui convenţională,
semințe de struguri, germeni de porumb, bumbac, dovleac, mac, niger;
- uleiuri cu un conţinut foarte mare de acid oleic, așa cum sunt uleiurile
de floarea-soarelui oleică, măslin, pili și alune;
- uleiuri cu un conţinut echilibrat de acid oleic și de acid linoleic, așa
cum sunt uleiurile de arahide, susan, tărâțe de orez și jatropha;
- uleiuri cu un conţinut foarte mare de acid linolenic, așa cum sunt
uleiurile de chia, lalemanția, perila, in și camelina;
- uleiuri cu un conţinut mare de acid linoleic și acid linolenic, așa cum
sunt uleiurile de cânepă, germeni de grâu, nucă și soia;
- uleiuri cu un conţinut mare de acid oleic și acid linolenic, așa cum este
uleiul de rapiță canola;
- uleiuri cu un conţinut ridicat de acid erucic, așa cum sunt uleiurile de
rapiță convențională și crambe;
- uleiuri cu un conţinut ridicat de acid ricinoleic, așa cum este uleiul de
ricin;
- uleiuri cu un conţinut ridicat de acid lesquerolic, așa cum este uleiul de
lesquerella;
- uleiuri cu un conţinut ridicat de acid eleostearic, așa cum este uleiul de
tung;
- uleiuri cu un conţinut ridicat de acid palmitic și acid oleic, așa cum este
uleiul de palmier (obținut din mezocarpul fructului);
- uleiuri cu un conţinut ridicat de acid lauric și relativ mare de acid
miristic, așa cum sunt uleiurile de cocos și de semințe de palmier;
- uleiuri cu un conţinut ridicat de acid capric, așa cum este uleiul de
cuphea.
Tabelul 1.3. Conținutul de ulei și cel de acizi grași din ulei la principalele plante
oleaginoase
Planta
(semințe,
fructe)
Alune

Conținutul de acizi grași
Conținutul
saturați* (%)
de ulei
(%)
C12
C14
C16
C18
54-74
4-8
1,5-3

Arahide

45-55

Arborele de
tung

50-60

<0,1

<0,1

5-15

1-4,5

2,4

2,6
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Conținutul de acizi
grași nesaturați** (%)
C18:1 C18:2 C18:3
73-85 7-15
40-63 27-38

6,5

7,5

<0,3

Acizi grași
specifici
(>1%)*** (%)
1-2% C20
0,7-1,7% C20:1
1,5-4,5% C22
0,5-2,5% C24
80% C18α:3

Planta
(semințe,
fructe)
Arborele de
neem
Bumbac
Camelină
Cânepă
Chia
Cocos

Conținutul de acizi grași
Conținutul
saturați* (%)
de ulei
(%)
C12
C14
C16
C18
30-50
18-25

17
<0,2

0,6-1 17-28

30-44

26-38

Cuphea
Dovleac
pentru ulei
Floareasoarelui
convenţională
Floareasoarelui higholeică
Germeni de
grâu

27-33
40-54
40-54

1-4

4,5-7,8 2-3,6

30-35
28-33
35
(62-65 din 40-52 13-19
copra)

Crambe

16

15-25 45-60

<0,4

12-20 15-23 28-42
11-20 55-65 14-24
6-8 12-19 56-67

8-12

2-5

5-11

0,5-2

10-25

3-9% C8
4-8% C10

1-2,5

7-15

2-5

7,1-9,4 4,6-6,8
3-8

25-45 40-60

2-4

14-40 48-74

<0,3

0,3-1,5% C22

<0,1

2,5-5

2-4

80-91

2-17

<0,3

0,5-1,6% C22

11-16

1-6

8-30

44-65

4-10

8-12

2-5

20-42 34-62

<0,2

2-6
6

17-26 14-24 48-58
34-45 29-44
12,812-19
55-65
18,5
6,510-17
14-22 55-60% C20OH:1
10,5
25-39 45-65

40-48

In
Jatropha

40-46
27-38

4-7
13-15

Lalemanţia

28-38

6,4-8,6 2-2,7

Lesquerella

24-36

1-2,3

1,6-3

Niger indian
Niger
etiopian
Nucă
Mac
Măslin
Palmier de
ulei
(mezocarp
fruct)
Palmier de
ulei (semințe)
Perila
Pili (pulpă
fruct)

35-45

6-8

5-8

35-45

6-8

5-8

4-11
8-13
7-16

1-5
2-4
1-3

10-25 47-68 7-17
13-24 56-74 0,2-0,5
63-83 6-14

40-70

0,9-1,5 40-50

4-7

35-45

43-51

45-52 14-18 6,5-9

1

0.5-2% C20
2-6% C20:1
1-3% C22
50-65% C22:1
67-73% C10

5-8

Germeni de
porumb

54-72
36-53
14-30

<1,2% C16:1
12-18% C20:1
1,6-4,2% C22:1

<0,2

8-14
<0,3

Acizi grași
specifici
(>1%)*** (%)

21

1-3
4-6

2,7-3,2 3,4-5,2 5,1-6,7
9,514,5

40-54

40

4-9
8-10

1-4

<0,1

Conținutul de acizi
grași nesaturați** (%)
C18:1 C18:2 C18:3

<0,3

30-45

4-9

28-36

24

1,5-3

5-8

4% C8
7% C10
0,3-1% C20
0,3-1% C20

75-80

8-13

10-19 1,5-3,4

3,5-6% C8
3,3-4,4% C10

0,6-3,8 13-18 14-20 54-64
2,6

11

60

6,6

4,6% C16:1

Conținutul de acizi grași
Planta
Conținutul
saturați* (%)
(semințe,
de ulei
fructe)
(%)
C12
C14
C16
C18
Pili (semințe)
70
35
10

Conținutul de acizi
grași nesaturați** (%)
C18:1 C18:2 C18:3
44
10

Acizi grași
specifici
(>1%)*** (%)

Ricin
Semințe de
struguri

44-55

0,2-1,2% C20
0,1-1,4% C20:1
<2% C22:1
<3% C20
5-15% C20:1
<0,2 1,5-6 0,4-3 12-16 7-13 9-14
45-52% C22:1
<2% C22
<2% C24
0,7-1,3 0,9-1,2 2,8-5,5 4,3-7,3 0,2-0,5 80-94% C18OH:1

6-20

<0,3

6-11

3-6

12-25 60-75

<0,1

Soia

15-25

<0,2

8-14

2-5

19-34 43-56

5-11

Susan

44-54

6-12

3-6

40-50 35-45 0,3-0,6

Rapiţă canola

38-50

Rapiţă
convențională

38-50

<0,1

<0,2

2,5-4

0,5-2

52-70 16-24

7-12

<1,2% C16:1

<1% C22
<1,8% C22:1
0,5-1,2% C20
Tărâțe de
15-23
0,2-0,7 12-25 1-3 35-50 25-42 0,5-1
0,3-1% C20:1
orez
0,1-1% C22
*Acizi grași saturați: C12 - acid lauric; C14 - acid miristic; C16 - acid palmitic; C18 - acid stearic.
**Acizi grași nesaturați: C18:1 - acid oleic; C18:2 - acid linoleic; C18:3 - acid linolenic;
***Acizi grași specifici: C8 - acid caprilic; C10 - acid capric; C20 - acid arahidic; C22 - acid behenic;
C24 - acid lignoceric; C16:1 - acid palmitoleic; C18OH:1 - acid ricinoleic; C18α:3 - acid
α-eleostearic; C20OH:1 - acid lesquerolic; C20:1 - acid gadoleic (acid eicosenoic); C22:1 - acid
erucic.
Şofrănel

28-48

<0,2

4-8

2-3

14-20 70-80

<0,1

Gradul de sicativitate a uleiurilor vegetale se apreciază în funcţie de
„indicele de iod”, care reprezintă cantitatea de iod (exprimată în grame) ce
reacționează cu 100 g de ulei (cantitatea de iod ce este absorbită de 100 g
ulei).
După gradul de sicativitate, uleiurile vegetale se clasifică astfel
(tab. 1.4):
- uleiuri sicative, care au indicele de iod mai mare de 130 (uleiurile de
perilă, in, lalemanţia, tung, camelină, cânepă, șofrănel, semințe de
struguri);
- uleiuri semisicative, care au indicele de iod cuprins între 90 şi 130
(uleiurile de soia, niger, mac, nuc, dovleac, floarea-soarelui
convențională, germeni de grâu, rapiță, germeni de porumb, susan,
bumbac, jatropha, tărâțe de orez);
- uleiuri nesicative, care au indicele de iod mai mic de 90 (uleiurile de
alune, arahide, ricin, jojoba, măslin, floarea-soarelui oleică, neem,
palmier, cuphea, cocos).
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Tabelul 1.4. Indicele de iod şi grupele de sicativitate la plantele oleaginoase
Tipul de ulei
Ulei de perila
Ulei de in
Ulei de lalemanţia
Ulei de tung
Ulei de camelină
Ulei de cânepă
Ulei de șofrănel
Ulei din seminţe de struguri
Ulei de soia
Ulei de niger
Ulei de mac
Ulei de nuc
Ulei de dovleac
Ulei de floarea-soarelui convențională
Ulei din germeni de grâu
Ulei de rapiţă canola
Ulei din germeni de porumb
Ulei de susan
Ulei de bumbac
Ulei de jatropha
Ulei de rapiţă convențională
Ulei din tărâțe de orez
Ulei de alune
Ulei de arahide
Ulei de ricin
Ulei de jojoba
Ulei de măslin
Ulei de floarea-soarelui high-oleică
Ulei de neem
Ulei de palmier (mezocarpul fructelor)
Ulei de palmier (semințe)
Ulei de cuphea
Ulei de cocos

Indicele de iod
181-206
170-190
162-203
160-175
145-170
140-175
138-150
130-155
125-145
125-135
122-140
120-140
120-130
125-140
115-140
105-126
103-130
103-116
103-115
100-102
98-110
90-108
85-100
82-99
80-90
80-90
79-90
78-88
65-85
48-58
14-24
19,7
7-12

Grupa de sicativitate

Uleiuri sicative

Uleiuri semisicative

Uleiuri nesicative

Gradul de sicativitate al uleiului este dat de raportul între acizii graşi
saturaţi şi cei nesaturaţi. Un ulei fixează o cantitate cu atât mai mare de iod
cu cât acesta este mai nesaturat, deci mai sicativ.
În industria lacurilor şi vopselelor se folosesc uleiurile sicative, iar în
alimentaţie unele uleiuri semisicative şi nesicative.
Calitatea uleiurilor se apreciază şi după indicele de aciditate şi indicele
de saponificare.
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Indicele de aciditate, după care se apreciază calitatea uleiurilor,
reprezintă cantitatea de KOH (în mg) ce neutralizează aciditatea liberă
dintr-un gram de grăsime.
Indicele de aciditate este cu atât mai mare cu cât este mai mare
indicele de iod, acesta oferind informaţii cu privire la procesul de degradare
a uleiului.
Indicele de saponificare, care de asemenea serveşte la aprecierea
calităţii uleiurilor, reprezintă cantitatea de KOH (în mg) necesară
saponificării unui gram de grăsime.
Hidrogenarea reprezintă combinarea uleiurilor nesaturate cu
hidrogenul (fig. 1.5), proces în urma căruia uleiurile se solidifică. Pe acest
principiu se bazează obţinerea margarinei.

Fig. 1.5. Procesul de hidrogenare

Oxidarea uleiurile nesaturate (sicative). În contact cu aerul
(oxigenul) şi în strat subţire, uleiurile nesaturate se usucă, formând o
peliculă. Practic, prin procesul de oxidare, uleiurile formează un film
insolubil şi rezistent numit linoxină (linoxin), care este un produs de oxidare
şi polimerizare. Pe acest principiu se bazează obţinerea lacurilor şi a
vopselelor.
Cu cât gradul de nesaturare al acizilor graşi este mai mare, cu atât se
poate fixa mai mult oxigen din aer, ceea ce duce la apariţia fenomenului de
râncezire, diminuându-se capacitatea de păstrare a uleiului în bune condiţii.
În urma râncezirii, uleiurile suferă transformări chimice şi biochimice care
le imprimă gust şi miros neplăcute, fenomenul de râncezire fiind influenţat
de condiţiile de obţinere şi de păstrare a uleiului. Acizii graşi saturaţi şi cei
mononesaturaţi se oxidează mai greu, ceea ce le asigură o stabilitate mai
bună în timpul păstrării şi în timpul prăjirii, respectiv în timpul expunerii la
temperaturi ridicate.
Combinarea la cald a uleiurilor sicative cu sulful duce la formarea
unui compus similar cauciucului.
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1.5. Consumul de ulei și importanţa acizilor graşi
După datele FAO, consumul mondial de ulei în alimentația oamenilor
în anul 2017 a fost de 10,38 kg/locuitor/an. Dintre uleiuri, consumul
mondial cel mai ridicat în alimentația oamenilor l-a înregistrat uleiul de soia
(2,93 kg/locuitor/an), uleiul de palmier (1,99 kg/locuitor/an), uleiul de
floarea-soarelui (1,34 kg/locuitor/an) şi uleiul de rapiță și muștar
(1,22 kg/locuitor/an).
Cele mai mari consumuri de ulei în anul 2017 s-au înregistrat în
Australia și Noua Zeelandă (20,75 kg/locuitor/an) și America de Nord
(20,13 kg/locuitor/an), iar cele mai mici în Africa (8,77 kg/locuitor/an) și
Asia (8,47 kg/locuitor/an). În Europa, consumul mediu de ulei în anul 2017
a fost de 15,9 kg/locuitor/an, iar în Uniunea Europeană acesta a fost de
16,7 kg/locuitor/an.
Țările în care în anul 2017 s-a înregistrat un consum de ulei de peste
25 kg/locuitor/an au fost: Israel (29,53 kg/locuitor/an), Grecia
(28,87 kg/locuitor/an),
Spania
(28,36
kg/locuitor/an)
și
Italia
(26,8 kg/locuitor/an).
În Uniunea Europeană, cel mai ridicat consum în anul 2017 în
alimentația oamenilor l-a înregistrat uleiul de floarea-soarelui
(4,46 kg/locuitor/an), care a fost urmat de uleiul de măsline
(3,34 kg/locuitor/an), uleiul de rapiță (3,2 kg/locuitor/an), uleiul de soia
(3,11 kg/locuitor/an), uleiul de palmier (0,57 kg/locuitor/an), uleiul din
germeni de porumb (0,54 kg/locuitor/an), uleiul de arahide
(0,22 kg/locuitor/an), precum și alte uleiuri (1,27 kg/locuitor/an).
În România, consumul de ulei în anul 2017 a fost de
15,3 kg/locuitor/an, acesta fiind reprezentat de uleiul de floarea-soarelui
(10,2 kg/locuitor/an), uleiul de soia (1,13 kg/locuitor/an), uleiul de palmier
(0,94 kg/locuitor/an), uleiul de măsline (0,23 kg/locuitor/an), uleiul din
germeni de porumb (0,2 kg/locuitor/an) și alte uleiuri (2,6 kg/locuitor/an). În
ultimii ani, pe piața din România a apărut și a început să se consume și
uleiul de rapiță, precum și alte tipuri de ulei care se consumă în cantitate
mică (ulei de susan, ulei de in, ulei de cânepă, ulei de arahide, ulei din
sâmburi de struguri, ulei din tărâțe de orez ș.a.).
Conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și
ale Organizației pentru Agricultură și Alimentație a Națiunilor Unite (FAO),
pentru asigurarea cerințelor nutriționale ale organismului uman consumul de
uleiuri și grăsimi trebuie să fie de 21 kg/an (Zargar și colab., 2016).
Cantitatea de energie pe care organismul uman (adult) trebuie să o
primească prin intermediul grăsimilor trebuie să reprezinte cca. 30% din
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totalul energiei zilnice, respectiv între 20 şi 35% (25-35% pentru copii), în
funcție de vârstă, starea de sănătate, modul de viață ș.a., aceasta fiind
repartizată pe categorii de acizi graşi astfel (tab. 1.5 și 1.6):
- maximum 10% trebuie să provină de la acizi graşi saturaţi;
- 10-15% trebuie să provină de la acizi graşi mononesaturaţi;
- 6-10% trebuie să provină de la acizi graşi polinesaturaţi, şi anume:
- 0,5-2% trebuie să provină de la acizi graşi de tip omega-3;
- 2,5-10% trebuie să provină de la acizi graşi de tip omega-6;
- maximum 1-2% trebuie să provină de la acizi graşi TRANS.
Tabelul 1.5. Recomandări comparative cu privire la cantitatea de energie zilnică pe
care adulţii trebuie să o primească prin intermediul grăsimilor
(Pavlovic şi colab., 2007, citați de Filip şi Vidrih, 2012)
Component

NNR1
(2004)
30
(25-35)

DACH2 WHO/FAO3 Euro Diet USA/Canada
(2000)
(2002)
(2000) AMDR (2002)

Total energie din
30
15-30
< 30
20-35
grăsimi (%)
Acizi graşi saturaţi
≤ 10
10
< 10
< 10
Minim
(%)
Acizi graşi
10-15
Diferenţa faţă de total energie din grăsimi
mononesaturaţi (%)
Acizi graşi
5 (10)
7-10
6-10
polinesaturaţi (%)
Acizi graşi de tip
2 (acid
1
0,5
1-2
0,6-1,2
omega-3 (%)
linolenic)
Acizi graşi de tip
5-10 (acid
4 (9)
2,5
5-8
4,8
omega-6 (%)
linoleic)
Acizi graşi TRANS
Incluşi în
1
<1
<2
Minim
(%)
acizii saturaţi
1
NNR = Nordic Nutrition Recommendations;
2
DACH = Austria-Germany-Switzerland Reference Values for Nutrient Supply;
3
WHO = World Health Organisation; FAO = Food and Agriculture Organisation of the
United Nations.

Tabelul 1.6. Consumul recomandat de acizi grași esențiali omega-3 și omega-6
(Rustan și Drevon, 2005)
Valori
Minime
Optime

Consum de energie (%)
Omega-3
Omega-6
0,2-0,3
1-3
1-2
3,5

Consum (mg/zi)
Omega-3
Omega-6
400-600
2.400-7.200
2.400-4.800
7.200-12.000

Trebuie avut în vedere faptul că aproximativ jumătate din consumul
total de grăsimi constă din așa-numitele grăsimi vizibile (ulei, margarină,
unt, untură) și jumătate din grăsimi invizibile, care provin de la brânză și
16

produse lactate, produse din carne, prăjituri și alte alimente care conțin
grăsimi (Vrânceanu, 2000).
Obiceiurile alimentare ale oamenilor s-au schimbat de-a lungul
timpului (fig. 1.6). Astfel, în perioada Paleolitică dieta alimentară a
oamenilor era caracterizată printr-un aport caloric scăzut al grăsimilor
(20-25% din totalul energiei zilnice), o pondere scăzută a acizilor graşi
saturaţi (< 6% din totalul energiei zilnice), un raport al acizilor graşi
omega-6:omega-3 de 1-2:1 şi acizi graşi TRANS cu un aport neglijabil.

Fig. 1.6. Evoluția ipotetică a consumului de grăsimi și vitamine (C și E)
de-a lungul timpului (Simopoulos, 2002)

În prezent, dieta alimentară a oamenilor din ţările occidentale se
caracterizează printr-un aport caloric semnificativ al grăsimilor, peste limita
maximă recomandată de 30-35%, cu o proporţie ridicată a acizilor graşi
saturaţi (> 10% din aportul energetic al grăsimilor), cu o pondere ridicată a
acizilor graşi omega-6 şi scăzută a acizilor graşi omega-3, ceea ce determină
un raport al acizilor graşi omega-6 / omega-3 de 20-30:1 şi cu o pondere
însemnată a acizilor graşi TRANS (Gómez Candela şi colab., 2011).
Această dietă alimentară este răspunzătoare alături de alți factori de așanumitele ”boli ale civilizației” (obezitate, diabet, hipertensiune, anumite
forme de cancer).
În funcţie de capacitatea organismului uman de a-i sintetiza, acizii
graşi sunt împărţiţi în două grupe, şi anume:
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acizi graşi „esenţiali”, care sunt acizi graşi ce nu pot fi sintetizaţi de
organismul uman, acesta primindu-i numai prin intermediul hranei, așa
cum sunt acizii grași polinesaturați de tip omega-3 (acidul linolenic
ALA) și omega-6 (acidul linoleic, acidul arahidonic);
- acizi graşi „neesenţiali”, care sunt acizi graşi ce pot fi sintetizaţi de
organismul uman, așa cum sunt acizii grași saturați și acizii grași
mononesaturați de tip omega-9 (acidul oleic).
În bună parte, acizii grași saturați sunt cei care asigură energie
organismului uman, în timp ce acizii grași nesaturați au rol structural și
funcțional, asigurând proprietățile biochimice și funcționarea membranelor
celulare și a organitelor celulare.
Acizii grași saturați cresc riscul apariției bolilor cardiovasculare
(tab. 1.7), crescând nivelul de colesterol rău din sânge (LDL1), în special
acidul lauric, acidul miristic și acidul palmitic. Acidul stearic și acizii grași
cu lanț carbonic cuprins între 6 și 10 atomi de carbon (acid caproic, acid
caprilic și acid capric) au un efect neutru cu privire la colesterolul din sânge
(O’Brien, 2009).
-

Tabelul 1.7. Influența acizilor grași din dietă asupra afecțiunilor cardiovasculare,
metabolice și imunologice (Rustan și Drevon, 2005)
Nr. crt.
Afecțiunea
1.
Boala arterială coronariană
(cardiopatie ischemică)
2.
Accident vascular cerebral
3.
Tensiune arterială
4.
Rezistență la insulină / diabet
5.
Coagularea sângelui și fibrinoliză

Influență negativă
acizi grași saturați
acizi grași saturați
acizi grași saturați
acizi grași saturați
?

6.

Funcționarea trombocitelor

?

7.

Hiperlipidemie

acizi grași saturați

8.
9.
10.
11.

Oxidarea LDL
Aterogeneză (reactivitatea
leucocitelor, funcții imunologice)
Disfuncție endotelială
Aritmii cardiace

omega-6 PUFA(?)
acizi grași saturați
acid oleic (?)
?
?

12.

Inflamații (artrită reumatoidă)

Influență pozitivă
omega-3 PUFA
omega-9
?
omega-3 PUFA
omega-3 PUFA
omega-3 PUFA(?)
omega-6 (?)
omega-3 PUFA
omega-6 (?)
omega-3 PUFA
omega-6, omega-9
omega-9
omega-3 PUFA
omega-6
omega-3 PUFA(?)
omega-3 PUFA
omega-6
omega-3 PUFA

Omega-3 PUFA - acizi grași de tip omega-3 cu lanț carbonic foarte lung (EPA și DHA);
omega-6 - acid linoleic; omega-9 - acid oleic; acizi grași saturați - în principal acid miristic
și acid palmitic.
1

LDL = Low Density Lipoproteins - lipoproteine cu densitate joasă, sau colesterol rău.
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Acizii grași de tip omega-9 (acidul oleic) diminuează nivelul de
colesterol rău din sânge (LDL) şi cresc nivelul de colesterol bun (HDL1),
scad nivelul trigliceridelor din sânge, diminuează uşor tensiunea arterială,
ameliorează fluxul sangvin, ajută la normalizarea glicemiei la diabetici
(stimulează celulele ileonului care secretă hormonul antidiabetic), au un
efect protector împotriva aterosclerozei şi scad riscul bolilor canceroase.
Acidul oleic se oxidează mai greu, ceea ce asigură o bună stabilitate şi
conservabilitate a uleiului şi o comportare mai bună a acestuia la
temperaturi ridicate, respectiv la prăjire.
Acizii grași de tip omega-6 (acidul linoleic) diminuează nivel de
colesterol rău din sânge (LDL), dar şi pe cel de colesterol bun (HDL).
Asigură o bună funcţionare a mecanismelor de apărare ale organismului,
însă în cantitate mare (peste anumite limite) influenţează negativ sistemul
imunitar al organismului, diminuându-i capacitatea de luptă contra
tumorilor, alergiilor, infecţiilor şi antigenelor.
Acizii grași de tip omega-3 (acidul alfa-linolenic) previn
complicaţiile cardiovasculare, respectiv infarctele miocardice, accidentele
vasculare cerebrale, arteritele membrelor inferioare. Aceştia diminuează
tensiunea arterială şi conţinutul de trigliceride din sânge, stimulează
oxidarea LDL şi suprimă creşterea tumorală. De asemenea, asigură
menţinerea unui aspect tonic, tânăr şi plăcut al pielii, restaurează echilibrul
emoţional (înlătură stările depresive) şi creşte puterea de concentrare.
Raportul optim dintre acizii grași omega-6 și acizii grași omega-3
trebuie să fie între 2:1 și 4:1.
Raportul între acizii graşi mononesaturaţi şi acizii graşi polinesaturaţi
trebuie să fie mai mare de 2.
Izomerii TRANS duc la tulburarea metabolismului acizilor graşi
esenţiali, afectează funcţiile membranelor celulare şi integritatea vasculară,
cresc nivelul de colesterol rău din sânge (LDL) și scad nivelul de colesterol
bun (HDL), cresc nivelul trigliceridelor din sânge, afectează eliberarea de
insulină de către pancreas și capacitatea de comunicare neuronală.
1.6. Factorii care influenţează acumularea şi calitatea uleiului
Conţinutul şi calitatea uleiurilor din fructele şi seminţele plantelor
oleaginoase depind de:
- specie;
- soiul sau hibridul cultivat;
1

HDL = High Density Lipoproteins - lipoproteine cu densitate mare, sau colesterol bun.
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-

factorii de mediu: umiditate, temperatură etc.;
tehnologia de cultivare;
faza de maturitate.
Plantele oleaginoase din climatele tropicale sintetizează mai mult acizi
graşi saturaţi (uleiuri nesicative), iar cele din climatele temperate
sintetizează mai mult acizi graşi nesaturaţi (uleiuri sicative).
Pe măsura maturizării fructelor şi a seminţelor în care se acumulează
uleiul, scade conţinutul de acizi graşi liberi şi de acizi graşi saturaţi şi creşte
procentul de acizi graşi nesaturaţi.
Pe măsură ce creşte conţinutul de grăsimi în fructele şi seminţele
plantelor oleaginoase, se constată o scădere treptată a conţinutului de
glucide, ceea ce duce la concluzia că glucidele stau la baza formării
uleiurilor vegetale. De asemenea, în primele faze ale maturităţii fructelor şi
seminţelor plantelor oleaginoase se acumulează în cantităţi mai mari acizii
graşi care sunt utilizaţi la sinteza uleiului prin esterificarea glicerinei. Ca
atare, uleiul fructelor şi seminţelor necoapte se caracterizează printr-un
indice de aciditate ridicat.
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Capitolul 2
Floarea-soarelui
2.1. Importanţa culturii
Floarea-soarelui1 are utilizări în alimentaţia omului și în furajarea
animalelor, utilizări industriale şi energetice, la care se adaugă o serie de
utilizări specifice.
Se consideră că la floarea-soarelui cultivată pentru ulei, peste 80% din
valoarea economică a culturii este dată de uleiul extras din semințe,
diferența până la 100% fiind dată de valoarea economică a șroturilor
proteice rămase după extragerea uleiului (Fernández-Martínez și colab.,
2009).
Uleiul de floarea-soarelui se extrage uşor prin presarea semințelor,
randamentul normal de extracţie fiind de cca. 45%. O calitate importantă a
uleiului de floarea-soarelui este aceea că acesta se conservă bine pe o
perioadă îndelungată de timp.
Cea mai importantă utilizare a uleiului de floarea-soarelui este în
alimentația omului. Astfel, cca. 90% din producția mondială de ulei de
floarea-soarelui este utilizată în alimentația omului, restul de cca. 10% fiind
utilizată pentru destinații industriale sau pentru obținerea de biodiesel (Jodić
și colab., 2015).
Utilizări în alimentaţia omului. Floarea-soarelui se utilizează în
alimentația omului sub formă de ulei și semințe, precum și ca subproduse
rezultate de la extragerea și rafinarea uleiului, așa cum sunt fosfatidele.
Uleiul de floarea-soarelui este considerat ca fiind un ulei alimentar de
bună calitate, cu calități organoleptice (culoare, gust şi miros) plăcute. Este
un ulei comestibil valoros datorită conţinutului ridicat de acid linoleic şi
acid oleic (acizi graşi nesaturaţi), care împreună reprezintă 88-92% din
compoziţia acizilor graşi. La aceasta contribuie şi conținutul scăzut în acizi
grași saturați, precum şi conţinutul ridicat în vitamine (B5, B3, B1, E, K, A,
D), la care se adaugă lipsa substanţelor anti-nutriţionale sau toxice.
Uleiul de floarea-soarelui este apreciat în alimentaţia dietetică
modernă, acesta determinând un conţinut mai scăzut al colesterolului şi al
fosfolipidelor din sânge, ceea ce are ca efect o incidenţă mai mică a bolilor
cardiovasculare.
Engleză - sunflower; franceză - tournesol; spaniolă - girasol; italiană - girasole; germană sonnenblume; rusă - podsolnecinik.
1
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Utilizările alimentare ale uleiului de floarea-soarelui sunt diverse,
putând fi folosit atât ”la rece” cât şi gătit. Uleiul de floarea-soarelui este
folosit la prepararea salatelor, a maionezelor şi a unui sortiment larg de
mâncăruri şi produse alimentare. De asemenea, uleiul de floarea-soarelui
este valoros ca ulei de gătit datorită punctului ridicat de fumegare (207oC
pentru uleiul nerafinat şi 230oC pentru uleiul rafinat) şi absenţei acidului
linolenic, care catalizează în polimeri atunci când este încălzit la temperaturi
ridicate. Uleiul rafinat de floarea-soarelui este utilizat pentru prăjitul a
diferite produse (cartofi, peşte, pui, şniţele, chiftele etc.). Valoarea sa se
datorează şi absorbţiei mai redusă în produsele prăjite, comparativ cu alte
uleiuri vegetale. În ultimii ani s-a extins utilizarea ca ulei de prăjit a uleiului
de floarea-soarelui cu un conținut ridicat de acid oleic (ulei de floareasoarelui high-oleică), care are o bună stabilitate la temperaturi ridicate și o
durată de utilizare mai îndelungată.
Uleiul de floarea-soarelui este întrebuinţat și în industria conservelor
şi a margarinei.
Fosfatidele rezultate în timpul rafinării uleiului sunt folosite la
fabricarea lecitinei, care este utilizată în industria alimentară în diferite
scopuri: în panificaţie, la prepararea ciocolatei, a prăjiturilor şi a
mezelurilor.
Seminţele de floarea-soarelui pot fi consumate direct în alimentația
oamenilor, ca atare sau prăjite, simple sau cu sare, modalitate de consum
mai răspândită în SUA, unele ţări mediteraneene, țările est-europene,
Turcia, Federația Rusă ș.a. Hibrizii utilizaţi în acest scop prezintă seminţe
mai mari şi mai sărace în grăsimi (cca. 30%), precum şi coji mai groase şi
mai puţin aderente la miez. Pe lângă conţinutul în aminoacizi esenţiali
(triptofan, izoleucină), floarea-soarelui de spart sau de ronţăit are şi un
conţinut ridicat de glucide, săruri minerale, vitamine şi asigură cca. 550 de
calorii/100 g seminţe consumate.
Seminţele decojite (miezul boabelor) se folosesc în sortimentul de
produse pentru micul dejun (amestecuri de fulgi şi seminţe), în produse de
panificaţie (pâine și chifle cu semințe de floarea-soarelui adăugate în aluat
sau presărate la exterior), simigerie (covrigi cu semințe de floarea-soarelui)
şi produse de patiserie.
Din semințele de floarea-soarelui se poate obţine făină, concentrate
proteice (cu cca. 70% proteină) şi izolate proteice (cu 85-90% proteină).
Încorporarea a 10-20% făină de floarea-soarelui în făina de grâu sporeşte
densitatea aluatului şi reduce volumul acestuia. Făina de floarea-soarelui,
datorită conţinutului ridicat de proteină şi a digestibilităţii sale ridicate
(cca. 90%), poate fi folosită cu succes în alimentaţia copiilor. În industria
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mezelurilor, concentratele proteice pot fi incluse în carne în proporţie de
până la 25%.
Din făina de floarea-soarelui amestecată cu făină de migdale, unt,
miere şi sare, se obţine o cremă cu valoare nutritivă ridicată şi chiar mai
gustoasă decât untul de arahide (Bîlteanu, 1993).
Semințele de floarea-soarelui prăjite servesc la fabricarea untului de
floarea-soarelui care este comercializat pe piața din SUA sub denumirea de
SunButter. Untul de floarea-soarelui reprezintă o alternativă la untul de
arahide care, dincolo de gustul plăcut, prezintă avantajul că nu conține
arahide, nuci și gluten, putând fi utilizat în condiții de siguranță și de
persoanele alergice la aceste produse.
Seminţele de floarea-soarelui cu un conţinut mai redus de ulei (de sub
30%) pot fi utilizate şi pentru obţinerea de halva.
Receptaculul calatidiului de floarea-soarelui conține pectine care pot
fi extrase și utilizate în industria alimentară pentru prepararea gelatinelor
(Robinson și colab., 1967; Vrânceanu, 2000) utilizate la fabricarea jeleurilor
și ca agent de îngroșare a diferite produse alimentare. După îndepărtarea
semințelor, conținutul calatidiilor în pectină este de 150-250 g/kg, ceea ce
înseamnă că un ha cultivat cu floarea-soarelui poate produce 200-350 kg
pectină (Seiler și Gulya, 2016).
Utilizări în furajarea animalelor. Boabele (achenele) de floareasoarelui, turtele (rezultate în urma obţinerii uleiului prin presare) şi şroturile
(rezultate în urma obţinerii uleiului prin extracţie cu solvenți) pot fi utilizate
în hrana animalelor.
Boabele, în special cele mici și cu o formă rotunjită, sunt utilizate în
hrana păsărilor. În Missouri, SUA, semințele de floarea-soarelui pentru
păsări reprezintă cea mai importantă piață a florii-soarelui (Myers, 2017).
Turtele şi şroturile sunt folosite în hrana animalelor ca sursă de
proteină. Conţinutul şroturilor în proteină este de 27-29% atunci când
acestea provin din seminţe nedecorticate și de 34-44% atunci când acestea
provin din seminţe decorticate, respectiv 34-38% în cazul semințelor parțial
decorticate și 40-44% în cazul celor complet decorticate (Dauguet și colab.,
2016). Șroturile de floarea-soarelui au un conţinut ridicat în vitamine din
complexul B, precum şi un bun echilibru fosfo-calcic. Acestea sunt sărace în
lizină, dar au un conținut mai ridicat în metionină decât șroturile de soia.
Şroturile se folosesc de preferinţă în furajarea păsărilor şi a porcilor.
Conţinutul ridicat de celuloză al şroturilor provenite din seminţele
nedecorticate sau decorticate parţial limitează folosirea acestora în furajarea
animalelor monogastrice, acest inconvenient fiind eliminat în cazul
şroturilor provenite din seminţe decorticate. În furajarea animalelor
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rumegătoare (poligastrice), şroturile de floarea-soarelui pot substitui parţial
şroturile de soia.
Cojile care rămân după decorticarea semințelor, înainte de extracția
uleiului, pot fi măcinate şi folosite ca ingredient în raţiile rumegătoarelor,
acestea dând un gust plăcut furajelor concentrate. Valoarea acestora rezultă
şi din faptul că au un conţinut de cel putin 1% lipide (în special sub formă
de ceruri), la care se adaugă 1-3% lipide adiţionale (Dorrell, 1978), care sunt
absorbite din miez în timpul decorticării seminţelor sau care se găsesc în
fragmentele (spărturile) de miez şi în boabele mici din masa de coji.
Din cojile boabelor de floarea-soarelui se poate produce şi drojdie
furajeră, care reprezintă un produs proteic valoros pentru furajarea
animalelor. Dintr-o tonă de coji se poate obţine 150 kg de drojdie furajeră,
care conţine 14-23% proteine.
Calatidiile de floarea-soarelui pot fi folosite ca furaj, întregi sau
măcinate (sub formă de făină), mai ales în hrana oilor, dar şi a bovinelor.
Acestea au un conţinut mediu de 7% proteine şi până la 57% glucide
(Canțăr, 1965), fiind similare unui fân de calitate mijlocie. Făina obţinută
din măcinarea calatidiilor de floarea-soarelui poate fi folosită şi în hrana
păsărilor.
Plantele de floarea-soarelui tocate la începutul înfloritului, atunci când
au cantitatea cea mai mare de zaharuri, proteine și vitamine, pot fi folosite
ca furaj, în special sub formă de siloz. Valoarea furajeră a plantelor de
floarea-soarelui este dată de conținutul de proteine de 14-16% (Monostori,
2014). În scop furajer pot fi cultivați hibrizi special creaţi pentru siloz, dar
pot fi utilizați şi hibrizii pentru ulei.
Utilizări industriale. Uleiul de floarea-soarelui este utilizat în
industria oleochimică pentru obţinerea de acizi graşi, esteri metilici ai
acizilor graşi, amine, produşi care sunt apoi prelucraţi pentru obţinerea unui
număr mare de produse finite.
Dintre produşii de bază care sunt obţinuţi din uleiul de floareasoarelui, acizii graşi sunt cei mai importanţi din punct de vedere cantitativ
(50-60%), aceştia fiind obţinuţi prin hidroliza trigliceridelor, cu formare de
glicerol ca produs secundar.
Acizii graşi sunt folosiţi în mod deosebit la fabricarea săpunurilor şi a
vopselelor.
Acidul oleic obținut din uleiul de floarea-soarelui (în special din uleiul
high-oleic) este utilizat în industria săpunurilor, vopselelor, textilelor,
detergenţilor, cosmeticelor, articolelor de toaletă, preparatelor farmaceutice
şi ca adjuvant în fabricarea pesticidelor.
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Glicerolul este folosit în industria cosmetică, farmaceutică și a
tutunului, precum și pentru obținerea de polimeri și alte produse.
Tulpinile de floarea-soarelui pot fi folosite pentru fabricarea de plăci
uşoare, cu o structură poroasă şi cu o bună capacitate de absorbţie a
sunetelor.
Cojile au un conţinut de pentozani de circa 30%, prin hidroliza acidă a
acestora obţinându-se furfurolul, produs care este utilizat la fabricarea
fibrelor artificiale, a materialelor plastice, ca solvent selectiv la rafinarea
uleiurilor minerale şi vegetale. Dintr-o tonă de coji se poate obține 50 kg
furfurol (Vrânceanu, 2000). De asemenea, din coji se mai poate obţine
alcool etilic, lignină, xiloză cristalizată. În plus, cojile se pot utiliza şi la
fabricarea plăcilor fibro-lemnoase.
Utilizări energetice. Uleiul de floarea-soarelui are proprietăţi fizice
similare cu cele ale carburantului diesel, putând fi folosit ca substituient sau
în amestec cu acest carburant.
În general, uleiurile vegetale utilizate sub formă de biocombustibil
(biodiesel) prezintă o serie de avantaje economice, şi anume:
- indice de evaporare aproape de zero;
- siguranţă în păstrare (uleiul de floarea-soarelui are punctul de
aprindere la 215ºC, comparativ cu 77ºC pentru motorină);
- este puţin poluant, având un conţinut scăzut de sulf şi un conţinut de
10-15% oxigen, ceea ce ameliorează combustia;
- disponibilitatea şroturilor rezultate în urma extragerii uleiului, care
sunt folosite în furajarea animalelor.
Deşi motoarele diesel funcţionează bine pe termen scurt cu ulei pur de
floarea-soarelui, totuşi pentru exploatarea pe termen lung a acestora este
necesară esterificarea uleiului cu obținerea de biodiesel.
Se consideră că un ha cultivat cu floarea-soarelui poate produce
carburant pentru cultivarea a 8-10 ha cu diferite culturi (Ștefan și
Constantinescu, 2011).
Cojile rezultate în urma operației de decojire a boabelor în fabricile de
ulei sunt brichetate și utilizate ca material combustibil pentru foc.
Plantele de floarea-soarelui tocate atunci când s-au format semințele și
însilozate pot fi utilizate ca sursă lignocelulozică pentru producerea de
biogaz (metan), care prin ardere în arzătoare speciale generează curent
electric.
Alte utilizări. Tulpinile de floarea-soarelui sunt încă folosite în unele
gospodării din zonele rurale din ţara noastră ca sursă de căldură obținută
prin ardere pentru diferite destinaţii (încălzit apă, gătit etc.).
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Cenuşa rezultată din arderea tulpinilor de floarea-soarelui are un
conţinut ridicat de potasiu (30-40% K2O), aceasta putând fi utilizată ca
îngrăşământ cu potasiu (Săulescu, 1947).
Plantele de floarea-soarelui au capacitatea de a acumula în tulpină și
rădăcină metale grele (plumb, cadmiu, crom, cupru, zinc, cobalt), metale
care se acumulează puțin în semințe (Fernández-Luqueño și colab., 2014;
Vick și Hu, 2010). Ca atare, floarea-soarelui prezintă interes pentru a fi
cultivată pe terenurile contaminate cu metale grele, cu utilizare energetică a
uleiului sau a biomasei epigee.
În SUA, respectiv în Missouri, floarea-soarelui prezintă interes ca
plantă componentă a culturilor de acoperire care se înființează după
recoltarea grâului, aceasta fiind apreciată pentru sistemul său radicular bine
dezvoltat, iar în perioada înfloritului pentru efectul benefic asupra insectelor
polenizatoare (Myers, 2017).
Floarea-soarelui reprezintă şi o importantă plantă decorativă, cultivată
prin grădini şi parcuri, ca plantă de ghiveci sau comercializată sub formă de
buchete florale.
De asemenea, floarea-soarelui înflorită a reprezentat dintotdeauna o
sursă de inspiraţie artistică. În pictură, sunt faimoase picturile cu floareasoarelui ale pictorului olandez Vincent Van Gogh (1853-1890), respectiv
seria de patru picturi realizate în 1887 cu floarea-soarelui pe pământ și seria
de patru picturi realizate în 1888 cu buchete de floarea-soarelui în vază, la
care se adaugă cinci copii ale acestora. Floarea-soarelui a reprezentat de-a
lungul timpului și o sursă de inspirație artistică pentru poeți, precum și în
arta fotografică.
Floarea-soarelui este o sursă de inspirație și în industria parfumului,
pentru crearea de parfum cu miros de floarea-soarelui.
Cultura de floarea-soarelui în perioada înfloritului încântă și bucură
trecătorii care-și plimbă cu plăcere și relaxare privirea peste marea galbenă a
florilor scăldate în lumina soarelui de vară. De asemenea, imaginile cu flori
de floarea-soarelui ne atrag privirea și ne încântă în viața de zi cu zi, acestea
decorând o mulțime de obiecte și lucruri din viața noastră cotidiană, de la
calendare, până la vase de bucătărie, prosoape, lenjerii, pălării şi diferite
obiecte de vestimentaţie.
Floarea-soarelui prezintă şi unele însuşiri medicinale (Muntean,
1997). Florile ligulate conţin quercetrină, antocianină, colină, betaină,
xantofilă şi sunt folosite pentru obţinerea unui extract alcoolic folosit în
malarie, iar tinctura în afecţiuni pulmonare.
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Achenele conţin fitină, lecitină și colesterină, motiv pentru care
acestea se utilizează la prepararea unor produse indicate în profilaxia
dezinteriei, febrei tifoide şi pentru vindecarea rănilor care supurează.
Uleiul de floarea-soarelui se foloseşte în medicina populară pentru
macerarea unor plante utilizate în tratarea rănilor şi arsurilor, a afecțiunilor
reumatismale și pentru masaj general.
Importanţa meliferă. Floarea-soarelui reprezintă una dintre
principalele surse melifere în ţări ca Federația Rusă, Ucraina, Argentina,
România, Bulgaria, Maroc etc.
Pentru ţara noastră, floarea-soarelui este o valoroasă plantă meliferă a
cărei înflorire se încadrează în conveerul melifer rapiță - salcâm - tei floarea-soarelui. Practic, floarea-soarelui reprezintă cea mai importantă
plantă de cultură meliferă, atât prin suprafeţele mari cultivate cât şi prin
secreţia bună de nectar, la care se adaugă faptul că înflorirea are loc vara,
când flora meliferă este, în general, mai săracă.
Pentru floarea-soarelui, prezenţa albinelor este necesară pentru
asigurarea polenizării, mai ales în condiţiile diminuării numerice treptate a
entomofaunei spontane polenizatoare, ca urmare a chimizării şi a poluării
accentuate a mediului înconjurător.
De la floarea-soarelui se poate obţine o producţie de miere de
6-83,5 kg/ha (Ion și colab., 2010.a), frecvent 20-30 kg miere/ha, cu diferenţe
de la un hibrid la altul, de la o zonă de cultură la alta, dar şi de la un an la
altul, în funcţie de condiţiile climatice specifice anului de cultură. În condiții
foarte favorabile, producția de miere care se poate obține la floarea-soarelui
poate depăși 100 kg/ha. Mierea de floarea-soarelui poate fi descrisă ca
având o culoare galbenă şi o aromă moderată.
Avantajele fitotehnice pe care le prezintă cultura de floarea-soarelui
sunt următoarele:
- floarea-soarelui găseşte condiţii favorabile de cultură în ţara noastră;
- comparativ cu porumbul, floarea-soarelui valorifică mai bine solurile cu
fertilitate medie şi suportă mai bine stresul hidric;
- eliberează terenul relativ devreme (august-septembrie), fiind o plantă
bună premergătoare pentru grâul de toamnă;
- are cerinţe moderate faţă de fertilizare;
- tehnologia de cultivare este mecanizabilă în întregime şi nu pune
probleme deosebite cultivatorului;
- în general, calendarul lucrărilor agricole nu se suprapune peste cel al
celorlalte culturi agricole importante de la noi din ţară;
- nu necesită cheltuieli foarte mari, fiind o plantă de cultură profitabilă
atât la nivelul fermelor mari cât și al celor mici.
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Floarea-soarelui este o plantă de cultură versatilă. Această
caracteristică este dată atât de multiplele utilizări ale culturii, cât și de
posibilitatea cultivării acesteia în diferite condiții de mediu și tehnologice.
Floarea-soarelui se cultivă relativ ușor, fiind de interes atât pentru fermele
mari, cât și pentru cele mici.
Dezavantajele fitotehnice ale culturii de floarea-soarelui sunt
următoarele:
- sensibilitate la boli, ceea ce implică o rotaţie de cel puţin 4-5 ani,
excluzând monocultura;
- amplasarea după multe plante de cultură este problematică, datorită
bolilor şi dăunătorilor comuni;
- lasă solul destul de sărac în apă şi cu un conţinut relativ scăzut în
elemente nutritive.

2.2. Istoricul culturii
Floarea-soarelui este o plantă de cultură cu o istorie fascinantă care a
fost descoperită și redescoperită de-a lungul timpului, stârnind interesul și
câștigând aprecierea deopotrivă atât a fermierilor cât și a celor ce se bucură
direct sau indirect de aceasta, atât ca plantă cât și prin produsele pe care ni le
oferă.
Istoricul florii-soarelui pe plan mondial. Floarea-soarelui îşi are
originea în sud-vestul SUA, în Arizona şi New Mexico, unde se găsește în
stare spontană. Triburile nomade au adus floarea-soarelui din zonele de
sud-vest în zona central-estică a SUA cu cca. 3.000 de ani î.e.n., unde a
început să fie cultivată în zona marilor câmpii, în bazinul MississippiMissouri şi să se extindă spre nord până în sudul Canadei. Populaţia nativă
din aceste zone a utilizat seminţele de floarea-soarelui ca hrană, în scop
medicinal şi în cadrul ceremoniilor religioase. În alimentație, se consuma
atât uleiul obținut din semințe cât și seminţele (miejii), ca atare sau prăjite,
ori zdrobite şi amestecate cu făină de porumb pentru prepararea unor turte
care erau uscate la soare. În scop medicinal erau utilizate infuziile cu
calatidii de floarea-soarelui pentru tratarea infecțiilor pulmonare, practică ce
a fost importantă și în Europa (Gilmore, 1913, citat de Bonjean, 1993). În
cadrul ceremoniilor religioase se picta fața cu polen și vopsea extrasă din
petale și coji, iar corpul și părul se ungeau cu ulei. De asemenea, înfloritul
florii-soarelui era asociat cu momentul vânătorii bizonilor, care atunci când
se hrăneau cu plantele de floarea-soarelui înflorite aveau carnea și grăsimea
bune de consumat (Berglund, 2014).
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În Europa, primele seminţe de floarea-soarelui au fost aduse de către
exploratorii spanioli în urma unei expediţii în New Mexico în anul 1510,
aceste semințe fiind semănate în grădina botanică din Madrid (Žukovskij,
1950). În anii 1580, floarea-soarelui era o floare comună în grădinile din
Spania (Berglund, 2014).
În urma expedițiilor întreprinse în America de Nord, primii exploratori
francezi și englezi aduc semințe de floarea-soarelui care sunt semănate în
țările lor, floarea-soarelui începând să fie cultivată prin diferite grădini.
Treptat, floarea-soarelui se extinde în Franța, apoi în Italia, pentru ca în
cursul secolului al XVI-lea să fie găsită în grădinile botanice din vestul
Europei (Belgia, Olanda, Anglia, Germania, Elveția). În cursul secolului al
XVII-lea, floarea-soarelui a continuat să se extindă, aceasta răspândindu-se
și în diferite țări din Europa de Est.
Medicul și botanistul flamand Rembertus Dodonaeus (1517-1585) a
publicat prima descriere a florii-soarelui în anul 1568, aceasta fiind
prezentată ca o plantă monocefală. Dodonaeus numește floarea-soarelui
Chrysanthemum peruvianum (crizantemă de Peru), denumind-o și ”floareasoarelui de aur a Perului”.
În paralel cu utilizarea ca plantă ornamentală, semințele de floareasoarelui au început treptat să fie utilizate în alimentație. În prezentarea pe
care a făcut-o florii-soarelui, Dodonaeus menționează utilizarea pețiolului
frunzelor în alimentație, ca sparanghelul (Putt, 1978), iar botanistul englez
John Parkinson (1567-1650) menționează utilizarea calatidiilor mici în
alimentație, ca anghinarea (Bonjean, 1993). La începutul anilor 1700,
semințele de floarea-soarelui erau utilizate în alimentație (Seiler și Gulya,
2016). Totuși, abia în cursul secolul al XVIII-lea consumul semințelor în
alimentație a devenit o practică comună.
Prima dovadă a utilizării semințelor de floarea-soarelui ca sursă de
ulei o reprezintă patentul englez nr. 408 din anul 1716, acordat lui Arthur
Bunyan pentru extragerea uleiului de floarea-soarelui pentru scopuri
industriale, respectiv în prelucrarea lânii și a pieilor.
Floarea-soarelui a fost adusă în Rusia la sfârșitul secolului al XVII-lea
de către țarul Petru cel Mare (1672-1725), după o deplasare efectuată în
vestul Europei în anul 1697 (Seiler și Jan, 2010). Se pare că semințele au
provenit din Olanda, iar plantele de floarea-soarelui au prezentat interes din
punct de vedere ornamental. Prima referire în Rusia la extragerea uleiului
din semințele de floarea-soarelui se găsește în lucrările Academiei Ruse din
anul 1779 (Žukovskij, 1950; Putt, 1978), dar abia în prima jumătate a
secolului al XIX-lea a început utilizarea uleiului de floarea-soarelui în
alimentație. Practic, utilizarea alimentară a uleiului de floarea-soarelui a
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început cu anul 1829, când țăranul rus Daniel Bokarev din satul Alexeeva,
gubernia Voronej, a construit prima presă manuală de extragere a uleiului
din seminţele de floarea-soarelui. Uleiul de floarea-soarelui a început să fie
utilizat în alimentație, nefiind inclus pe lista de alimente interzise de
Biserica Rusă în perioadele de post. Aceasta a făcut ca în anii 1830-1840 să
înceapă procesarea uleiului de floarea-soarelui la scară comercială, cu
utilizare alimentară.
Dezvoltarea culturii de floarea-soarelui ca plantă oleaginoasă în Rusia
a făcut ca în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea să înceapă
ameliorarea florii-soarelui în Rusia. Astfel, Žukovskij menționează
începerea selecției pentru conținutul de ulei în anii 1860. Gundaev
menționează începerea ameliorării pentru rezistența la molia florii-soarelui
(Homoeosoma nebullela) în anii 1890 (Putt, 1978), pentru ca în anul 1898
să fie creat soiul Panțârnîi de către Karzin, care prezenta boabe cu strat
carbonogen ce asigura rezistență la atacul moliei (Karzin, 1902, citat de
Vrânceanu, 1974).
Ameliorarea florii-soarelui pe baze științifice a început în Rusia
imperială la începutul secolului al XX-lea, mai precis în 1910 la Stațiunea
Kharkiv, în 1912 la Stațiunea Kruglik și în 1913 la Stațiunea Saratov (Fick,
1978; Škorić, 2016). La Kruglik (Krasnodar), Pustovoit Vasilii Stepanovici
(1886-1972) dezvoltă programul de ameliorare a florii-soarelui cu obținerea
de rezultate deosebite în creșterea conținutului de ulei în același timp cu
creșterea nivelului producției, acesta fiind considerat fondatorul Școlii
Sovietice de ameliorare a florii-soarelui. Practic, conținutul de ulei a crescut
de la 30-33%, în cazul formelor locale cultivate în 1913, la peste 50% odată
cu lansarea soiului Peredovik în anul 1958 (Panchenco, 1966, citat de
Fernández-Martínez și colab., 2009). Această creștere a conținutului de ulei
este datorată în proporție de circa două treimi reducerii procentului de coji
din masa achenelor și în proporție de circa o treime creșterii conținutului
propriu-zis de ulei din semințe (Alexander, 1963, citat de FernándezMartínez și colab., 2009).
Dezvoltarea pe care a cunoscut-o floarea-soarelui ca plantă
oleaginoasă în Rusia, la mijlocul sec. al XIX-lea, a dus inițial la extinderea
culturii în țările din bazinul Mării Negre, pentru ca apoi cultura de floareasoarelui să se extindă și în țările din centrul și vestul Europei. Ca urmare a
acestei dezvoltări a culturii de floarea-soarelui în anii 1850, în Europa
centrală funcționau zeci de fabrici de ulei (Seiler și Jan, 2010)
La sfârșitul sec. al XIX-lea, floarea-soarelui începe să se extindă în
America de Nord (SUA și Canada), atât ca urmare a cererilor de semințe din
Rusia de către fermierii americani, cât și ca urmare a semințelor aduse în
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America de Nord de către imigranții ruși. Floarea-soarelui a început să se
extindă, dar aceasta era utilizată în hrana animalelor ca plantă însilozată,
fiind apreciată pentru rezistența superioară porumbului la temperaturi
scăzute și la secetă. De asemenea, floarea-soarelui era utilizată ca semințe
de spart și ca hrană pentru păsări. Abia în primele decade ale sec. al XX-lea,
floarea-soarelui începe să prezinte interes ca plantă oleaginoasă. În anul
1926 este înregistrată prima producție de floarea-soarelui pentru ulei în
Canada (Jodić și colab., 2015) și tot în anul 1926 se înregistrează prima
procesare comercială a florii-soarelui în SUA, în Missouri (Myers, 2017).
Producția pe scară largă pentru ulei începe în anul 1943 în Canada și în anul
1947 în SUA, în Minnesota (Robinson și colab., 1967). Cultura de floareasoarelui s-a extins în SUA în anii 1970 ca urmare a cererii mari de ulei de
floarea-soarelui de pe piața europeană (Myers, 2017).
Din anul 1903, floarea-soarelui este floarea oficială a statului Kansas,
SUA, iar din anul 1927 este reprezentată pe steagul acestui stat. Ameliorarea
florii-soarelui în America de Nord a început în anul 1937 în Canada, la
Saskatchewan, și în anul 1950 în SUA, la Stațiunea Experimentală din
Texas (Texas Experimental Station) (Škorić, 2012, citat de Jodić și colab.,
2015).
La sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea, floareasoarelui se răspândește și în Asia, în țări precum Turcia, Iran, Irak și
Pakistan. De asemenea, floarea-soarelui se extinde și în Australia (unde
prezenta interes ca plantă furajeră pentru producerea de siloz), Africa
(Africa de Sud, Kenia și zona Africii Centrale, zone în care floarea-soarelui
prezenta interes ca semințe cu utilizare alimentară și furajeră, sau ca plantă
furajeră pentru producerea de siloz) și America de Sud (Argentina,
Uruguai). Totuși, abia la mijlocul sec. al XX-lea floarea-soarelui se dezvoltă
în aceste zone ca plantă oleaginoasă.
În anul 1969, floarea-soarelui a fost introdusă în cultură în India (Ram
și Davari, 2011).
Floarea-soarelui a devenit o cultură de importanță mondială (cultură
majoră) abia în cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea ca urmare a
realizărilor deosebite în ameliorarea florii-soarelui, respectiv creșterea
conținutului în ulei și producerea hibrizilor la scară comercială ca urmare a
descoperii în anul 1968 în Franța a adrosterilității citoplasmatice de către
Leclercq, care a fost raportată în anul 1969, urmată de descoperirea genelor
restauratoare de fertilitate de către Kinman (1970), Enns și colab. (1970),
Leclercq (1971), Vrânceanu și Stoenescu (1971).
În cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea au apărut instituții
dedicate exclusiv florii-soarelui, așa cum sunt: Asociația Internațională a
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Florii-soarelui (International Sunflower Association - ISA), care a fost
înființată în anul 1964; Asociația Națională a Florii-soarelui din SUA
(United States National Sunflower Association - U.S. NSA), care a fost
înființată în anul 1980; Asociația Națională a Florii-soarelui din Canada
(National Sunflower Association of Canada - NSA of Canada), care a fost
înființată în anul1996.
Cu ocazia conferințelor internaționale dedicate florii-soarelui pe care
Asociația Internațională a Florii-soarelui le organizează la intervale de
4 ani1, este acordat premiul V.S. Pustovoit, care până în prezent a fost primit
de 3 români, și anume: Alexandru Viorel Vrânceanu în anul 1980, Horia
Constantin Iliescu în anul 2000 și Maria Joița-Păcureanu în anul 2016.
În iunie 2017, este raportată secvențierea genomului florii-soarelui de
către Badouin și colab., ceea ce a deschis noi perspective de a pune în
valoare diversitatea genetică a speciei pentru îmbunătățirea rezistenței
plantei la factorii de stres biotic și abiotic, de creștere a producției de ulei și
de diversificare a producției corespunzător diferitelor cerințe.
Istoricul florii-soarelui în România. În ţara noastră, floarea-soarelui
era semnalată în Transilvania la sfârșitul secolului al XVIII-lea (la nivelul
anului 1794), pentru ca la mijlocul secolului al XIX-lea să fie introdusă în
cultură ca plantă oleaginoasă în Moldova, după dezvoltarea pe care a
cunoscut-o ca plantă producătoare de ulei în Rusia.
Cea mai veche mărturie a existenței florii-soarelui în Moldova o
reprezintă pictura “Iaşul în 1842” a lui Ludovic Stavski din anul 1842, care
se găsește la Muzeul de Artă din Iaşi. În această pictură, se văd câteva plante
de floarea-soarelui cu un singur calatidiu.
În anul 1865, Ion Ionescu de la Brad găseşte floarea-soarelui la
mânăstirea Mogoşeşti, fostul judeţ Dorohoi (Vrânceanu, 2000).
Din anul 1871, la mânăstirea Putna se află un steag care a fost trimis
de “Urbea Vaslui în memoria marelui erou al Racovei din anul 1475 Ştefan cel Mare”. Pe acest steag este imprimată, ca o emblemă a oraşului, o
plantă de floarea-soarelui.
În anii 1880 erau înființate primele culturi de floarea-soarelui în
Moldova. În apropiere de Vaslui a fost construită prima uleiniţă de floareasoarelui (presă specială pentru extragerea uleiului) (Velican, 1959, citat de
Muntean, 1997).
Asociația Internațională a Florii-soarelui a organizat până în prezent 19 conferințe internaționale
dedicate florii-soarelui, prima fiind organizată în anul 1964 în Texas, SUA, iar ultima fiind organizată
la Edirne, Turcia. Cea de-a 20-a Conferință Internațională a Florii-soarelui este prevăzută a fi
organizată în iunie 2022, la Novi Sad, Serbia (aceasta era planificată a se desfășura în iunie 2020, dar
ca urmare a pandemiei de COVID-19 a fost reprogramată inițial pentru iunie 2021, pentru ca apoi să
fie reprogramată pentru iunie 2020).
1
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Primele date oficiale privind floarea-soarelui în România sunt din anul
1910, când s-au cultivat 672 ha cu floarea-soarelui, acestea fiind localizate
în mod deosebit în județele Suceava, Neamţ și Bacău, suprafața cultivată cu
floarea-soarelui crescând în anii următori, ajungând la 4.013 ha în 1911, la
5.349 ha în 1912 și la 6.141 ha în anul 2013 (Roman și Enescu, 1915).
După Primul Război Mondial, suprafața cultivată cu floarea-soarelui
în România a crescut semnificativ, ajungând la 189.468 ha în anul 1926
(Munteanu, 1929). Creșterea suprafețelor cultivate cu floarea-soarelui a dus
la creșterea producției de ulei de floarea-soarelui, acesta înlocuind uleiul de
măsline de pe piață, uleiul de floarea-soarelui fiind mult mai accesibil pentru
populație.
În perioada 1932-1938, când în țara noastră se cultivau diferite
populații locale de floarea-soarelui caracterizate prin achene cu coaja groasă
și cu un conținut de ulei de 20-28%, au fost efectuate primele lucrări de
ameliorare a florii-soarelui, la Stațiunea Experimentală Agricolă TârguFrumos. Ca o consecință a acestor lucrări de ameliorare, au fost create și au
început să fie cultivate primele soiuri românești de floarea-soarelui, și
anume Măslinica și Uleioasa (Grințescu, 1945), care aveau un conținut de
ulei de 30-35%.
După cel de-al Doilea Război Mondial, suprafața cultivată cu floareasoarelui în România a crescut, fiind de 384.534 ha în anul 1945 (Săulescu,
1947) și ajungând la 496.500 ha în anul 1950 (Hera și colab., 1989). În
această perioadă au fost cultivate o serie de soiuri aduse din Uniunea
Sovietică, așa cum sunt Jdanov 8281, Saratov 169, VNIIMK 8931, Smena,
și Peredovic.
Lucrările de ameliorare a florii-soarelui au fost reluate în anul 1956 la
Stațiunile Experimentale Agricole din Câmpia Turzii și Mărculești, iar în
anul 1957 în cadrul Institutului de Cercetări Agronomice al României ICAR (Păcureanu-Joița și colab., 2007).
În anul 1961, se înființează Laboratorul de Ameliorare a Floriisoarelui în cadrul Institutului de Cercetări Agricole (ICA Bucureşti Fundulea), care a rezultat din unificarea Institutului de Cercetări pentru
Cultura Porumbului de la Fundulea (înființat în anul 1957) cu Institutul de
Cercetări Agronomice al României, și care a devenit în 1962 Institutul de
Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice Fundulea (ICCPT Fundulea), iar
din anul 2007 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Fundulea (INCDA Fundulea). În cadrul acestui laborator, Alexandru Viorel
Vrânceanu și echipa sa au început programul de ameliorare a florii-soarelui,
punând astfel bazele unuia dintre cele mai importante centre de ameliorare a
florii-soarelui din lume.
34

În anul 1965, a fost omologat soiul de floarea-soarelui Record, care a
fost creat la ICCPT Fundulea și care s-a extins în perioada anilor 1966-1970
pe 75-90% din suprafaţa cultivată cu floarea-soarelui în țara noastră. Soiul
Record a fost menținut și admis în cultură până în anul 20061, ceea ce
înseamnă că acesta a putut fi cultivat în România pe o durată de 42 de ani.
În cadrul Laboratorului de Ameliorarea Florii-soarelui de la Fundulea,
începând cu anul 1966 au fost sistate complet lucrările de creare a soiurilor
cu polenizare liberă, fiind dezvoltate în continuare cercetări de explorare a
fenomenului heterozis (Păcureanu-Joița și colab., 2007). În anul 1971, au
fost introduși în producție primii hibrizi obținuți pe bază de androsterilitate
nucleară marcată genetic, care au fost denumiți Romsun 52 şi Romsun 53 și
care au marcat începerea perioadei hibride a florii-soarelui în țara noastră.
Acești hibrizi reprezintă primii hibrizi din lume produși la scară comercială,
fiind cultivați în anul 1973 pe cca. 20% din suprafața cultivată cu floareasoarelui în România (Vrânceanu, 2000). După 1974, în România s-a
generalizat cultivarea hibrizilor de floarea-soarelui.
În perioada anilor 1971-1990, suprafața cultivată cu floarea-soarelui în
România a fost în medie de cca. 500 mii ha, cu o variație între 394 și
554 mii ha, producția medie depășind frecvent 1.500 kg/ha.
După anul 1989, floarea-soarelui este printre puținele plante de cultură
din România la care suprafața cultivată a crescut semnificativ, ajungând în
anii următori să se dubleze și chiar mai mult față de suprafața cultivată până
în anul 1989. Acest lucru s-a datorat unei politici corecte de susținere a
culturii din partea fabricilor producătoare de ulei, precum și datorită
pretabilității la cultivarea și în fermele mici, în condiții de tehnologii de
cultivare cu inputuri reduse, la care se adaugă stabilitatea mai bună a
producției în diferite condiții climatice comparativ cu alte plante de cultură.
În anul 1974, la București a fost organizată cea de-a șasea Conferință
Internațională a Florii-soarelui sub egida Asociației Internaționale a Floriisoarelui (ISA) și sub coordonarea lui Alexandru Viorel Vrânceanu, care a și
deținut președenția ISA în perioada 1974-1978. De asemenea, sub egida
ISA, în anul 2018 a fost organizat la București cel de-al patrulea Simpozion
al Lupoaiei (Orobanche spp.) la Floarea-soarelui2. În anul 2019, s-a înființat
Asociația pentru Cultura Florii-soarelui din România.
Soiul Record a fost radiat din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România în anul
2003, începând cu 31 decembrie, dar a fost admis pentru a se cultiva până la 30 iunie 2006.
2 Cel de-al patrulea Simpozion al Lupoaiei (Orobanche spp.) la Floarea-soarelui a avut loc la
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) în
perioada 2-4 iulie 2018, fiind organizat de Asociația Internaținală a Florii-soarelui în colaborare cu
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea (INCDA Fundulea) și USAMV
București.
1
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2.3. Suprafeţe și producţii
După datele FAO, floarea-soarelui se cultiva în anul 2018 în 71 de ţări
de pe toate continentele (cu excepția Antarcticii), numărul țărilor
cultivatoare crescând față de 1961, când floarea-soarelui se cultiva în 39 de
țări.
Suprafețe și producții la nivel mondial. Suprafața mondială
cultivată cu floarea-soarelui a crescut constant de-a lungul timpului. După
datele FAO, aceasta a crescut de la 6,66 milioane ha în anul 1961 la
26,66 milioane ha în anul 2018, ceea ce înseamnă o creștere de 4 ori
(fig. 2.1).
Suprafața mondială cultivată cu floarea-soarelui în anul 2018 de
26,66 milioane ha reprezintă un maxim istoric înregistrat la cultura de
floarea-soarelui (fig. 2.1).

Fig. 2.1. Evoluția suprafețelor și a producțiilor la floarea-soarelui pe plan mondial
(după datele FAO)

După datele FAO, principalele 5 ţări mari cultivatoare de floareasoarelui în anul 2018 au fost:
1- Federaţia Rusă (7,9 mil. ha);
2- Ucraina (6,1 mil. ha);
3- Argentina (1,6 mil. ha);
4- România (1,0 mil. ha);
5- China (0,8 mil. ha).
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Suprafața cultivată cu floarea-soarelui în anul 2018 la nivelul Europei
a fost de cca. 18,7 mil. ha, iar la nivelul UE a fost de cca. 4,0 mil. ha
(tab. 2.1).
La nivelul Uniunii Europene, din cele 28 de ţări, în anul 2018 floareasoarelui se cultiva în 15 dintre ele, România având suprafaţa cea mai mare
cultivată cu floarea-soarelui, fiind urmată de Bulgaria, Spania, Ungaria,
Franţa și Italia, celelalte 9 ţări (Grecia, Slovacia, Croația, Austria, Republica
Cehă, Germania, Portugalia, Polonia, Slovenia) cultivând suprafeţe mai mici
de 100 mii ha.
Producția medie mondială la floarea-soarelui a crescut de la 970 kg/ha
în anul 1961 la 1.948 kg/ha în 2018, aceasta practic dublându-se într-o
perioadă de 57 de ani.
Cele mai mari producții medii la floarea-soarelui sunt înregistrate în
Europa, America de Sud și America de Nord (tab. 2.1).
Producția totală obținută la floarea-soarelui la nivel mondial în anul
2018, după datale FAO, a fost de 51,9 mil. t (tab. 2.1), iar principalele ţări
mari producătoare de semințe de floarea-soarelui au fost:
1- Ucraina (14,1 mil. t);
2- Federaţia Rusă (12,7 mil. t);
3- Argentina (3,5 mil. t);
4- România (3,0 mil. t);
5- China (2,5 mil. t).
Tabelul 2.1. Suprafeţele și producțiile la floarea-soarelui pe plan mondial
(după datele FAO, 2018)
Continentul/zona geografică și
țara cu suprafața cea mai mare
cultivată cu floarea-soarelui
1
Africa
Republica Unită a Tanzaniei
2
America de Nord
SUA
3
America de Sud
Argentina
4
Asia
China
5
Europa
Federația Rusă
Ucraina
UE
6
Oceania
Australia
Situația la nivel mondial
Nr.
crt.

Suprafaţa
cultivată
(ha)
2.094.471
900.000
528.456
494.730
1.921.899
1.678.031
3.351.896
880.000
18.754.378
7.953.338
6.166.500
4.024.218
17.000
17.000
26.668.100
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Producţia
medie
(kg/ha)
1.137
1.033
1.943
1.940
2.011
2.108
1.857
2.898
2.049
1.604
2.297
2.476
1.824
1.824
1.948

Producţia
totală
(t)
2.382.013
930.000
1.027.041
959.990
3.863.980
3.537.545
6.223.393
2.550.000
38.427.349
12.755.725
14.165.170
9.965.199
31.000
31.000
51.954.777

Floarea-soarelui este o plantă a continentului european (tab. 2.1), atât
ca suprafaţă cultivată (70,3% din suprafața mondială cultivată în anul 2018),
cât şi ca nivel al producţiilor (73,9% din producția totală mondială obținută
în anul 2018), fiind o cultură prin excelență a bazinului Mării Negre (63,8%
din suprafața mondială cultivată în 2018 și 66,7% din producția totală
mondială obținută în anul 2018).
Exportul mondial de semințe de floarea-soarelui în anul 2018, după
datele FAO, a fost de 5,9 mil. tone, ceea ce reprezintă 11,3% din producția
mondială. Cele mai mari țări exportatoare de semințe de floarea-soarelui în
anul 2018 au fost: România (1,7 mil. t), Bulgaria (0,77 mil. t), Franța
(0,55 mil. t), Republica Moldova (0,52 mil. t) și China (0,46 mil. t). Cele
mai mari țări importatoare de semințe de floarea-soarelui în anul 2018 au
fost: Olanda (999 mii t), Turcia (712 mii t), Germania (447 mii t), Spania
(412 mii t) și Bulgaria (327 mii t).
Producția mondială de ulei de floarea-soarelui în anul 2017 a fost de
18,4 mil. t, ceea ce reprezintă o cotă de piață de 8,76% ce plasează uleiul de
floarea-soarelui pe locul 4 în producția mondială de ulei vegetal, după
uleiurile de palmier (obținut din mezocarpul fructelor), soia și rapiță.
Exportul mondial de ulei de floarea-soarelui la nivelul anului 2018 a
fost de 12,6 mil. tone, cele mai mari țări exportatoare fiind: Ucraina
(5,6 mil. t), Federația Rusă (2,1 mil. t), Olanda (0,61 mil. t), Argentina
(0,57 mil. t) și Ungaria (0,56 mil. t). Cele mai mari țări importatoare de ulei
de floarea-soarelui în anul 2018 au fost: India (2,4 mil. t), China (0,7 mil. t),
Italia (0,6 mil. t), Spania (0,5 mil. t) și Irak (0,5 mil. t).
Suprafețe și producții în România. Suprafeţele cultivate cu floareasoarelui în ţara noastră au înregistrat o tendinţă de creştere continuă,
începând cu anul 1910, când s-au cultivat 672 ha. Suprafața cultivată cu
floarea-soarelui a depășit un milion de ha în anul 1999 și a atins un maxim
istoric de 1,27 milioane ha în anul 2019 (fig. 2.2).
În perioada anilor 2011-2018, suprafața cultivată cu floarea-soarelui a
fost de cca. un milion de ha, România fiind a patra țară cultivatoare de
floarea-soarelui la nivel mondial și cea mai mare cultivatoare de floareasoarelui din Uniunea Europeană.
Producţia medie la hectar a crescut de la 702 kg/ha în anul 1926
(Munteanu, 1929) și 903 kg/ha în perioada 1930-1939 (Săulescu, 1947), la
3.043 kg/ha în anul 2018, când pentru prima dată în țara noastră producția
medie la floarea-soarelui a depășit 3.000 kg/ha.
Începând cu anul 1960, producţia medie la floarea-soarelui a depăşit şi
s-a menţinut la peste 1.000 kg/ha, cu excepţia anului 2007, când s-a
înregistrat cea mai mică producţie medie la hectar din România (731 kg/ha),
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ca urmare a secetei şi arşiţelor extreme din acest an, și cu excepția anului
2000, când s-a înregistrat producția medie de 877 kg/ha (fig. 2.2).

Fig. 2.2. Evoluția suprafețelor și a producțiilor la floarea-soarelui în România
(după datele FAO pentru perioada 1961-2018, compilare după diferite surse
bibliografice pentru perioada de până la 1961 și după INS pentru anul 2019)

Omologarea soiului de floarea-soarelui Record în anul 19651, care s-a
extins în perioada anilor 1966-1970 pe 75-90% din suprafaţă cultivată cu
floarea-soarelui în țara noastră, a determinat un salt remarcabil de producţie,
aceasta ajungând la 1.500 kg/ha în anul 1967. Întroducerea în cultură a
hibrizilor de floarea-soarelui, începând cu anul 1971 (hibrizii Romsun 52 şi
Romsun 532), şi generalizarea acestora în cultură a dus la creşterea
producţiilor medii la peste 1.500 kg/ha.
Judeţele mari cultivatoare de floarea-soarelui (de obicei, cu peste
50 mii ha cultivate cu floarea-soarelui) sunt: Constanţa, Tulcea, Brăila,
Galați, Teleorman, Dolj, Olt și Timiș, la care se adaugă în anumiți ani
Soil Record a fost obținut de Vrânceanu și colab. la ICCPT Fundulea prin selecție individuală din
soiul VNIIMK 8931, studiul descendențelor și polenizare dirijată (Vrânceanu, 1974).
2 Hibrizii Romsun 52 şi Romsun 53 au fost creaţi la ICCPT Fundulea de Vrâncanu și Stoenescu prin
încrucișarea a două linii consagvinizate obținute prin autofecundare repetată și selecție, la care forma
mamă provenea din soiul VNIIMK 8931 și forma tată din soiul Smena pentru hibridul Romsun 52, iar
pentru hibridul Romsun 53 forma mamă provenea din soiul VNIIMK 8931 și forma tată din soiul
Peredovik (Vrânceanu, 1974).
1
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Buzău, Ialomița, Arad și Botoșani. În ultimii ani, cultura de floarea-soarelui
s-a extins în județele din Moldova și Transilvania.
Producţia totală de floarea-soarelui obţinută în România (fig. 2.3) a
depăşit 2,1 mil. tone în 2013, pentru ca în anul 2018 să depășească 3 mil.
tone, iar în anul 2019 să depășească 3,5 mil. tone. Aceste producții a permis
României să exporte anual peste 1 milion de tone semințe de floareasoarelui în perioada 2013-2019, cu un maxim de 1,7 milioane tone exportate
în 2018, ceea ce plasează țara noastră ca lider mondial în exportul de
semințe de floarea-soarelui. În anul 2018, România a exportat o cantitate de
230 mii t ulei de floarea-soarelui, ceea ce a plasat-o pe locul 9 la nivel
mondial.
Preţul mediu la care s-au comercializat semințele de floarea-soarelui
în țara noastră în perioada 2010-2017 a fost de 1,48 lei/kg, acesta variind
între 1,19 lei/kg în 2010 și 1,84 lei/kg în 2012.

Fig. 2.3. Distribuția producției de floarea-soarelui pe județe în anii 2018 (a) și 2019
(b) (INS, 2019 și 2020)

2.4. Compoziţia chimică a boabelor
Conţinutul de ulei. Boabele (achenele) de floarea-soarelui se
caracterizează printr-un conţinut ridicat de ulei, limitele de variaţie ale
hibrizilor actuali cultivați pentru ulei fiind cuprinse între 40 şi 54%1. În mod
obișnuit, în condiții bune de vegetație, hibrizii actuali de floarea-soarelui au
un conținut de ulei de cca. 50% (Vear, 2016). Hibrizii de floarea-soarelui
creați la INCDA Fundulea, care au fost omologați în perioada 1971-2006,

Conținutul de ulei raportat la miezul bobului (sămânța propriu-zisă) este de 60-65%, cu o limită
biologică de cca. 75%.
1
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au avut un conținut mediu de ulei în boabe cuprins între 48,4 și 54,2%
(Păcureanu-Joița și colab., 2007).
Limita biologică până la care poate ajunge conținutul de ulei este
estimată a fi de 60-65% (Vear, 2010).
Conţinutul de ulei din boabele hibrizilor destinaţi pentru halva sau
pentru obținerea de seminţe de spart este cuprins între 21 şi 27% (conținutul
de ulei la acești hibrizi trebuie să fie sub 30%).
Uleiul de floarea-soarelui este un ulei semisicativ, cu indicele de iod
cuprins între 125 și 140 (valoarea medie fiind de 132). Uleiul brut de
floarea-soarelui are o culoare galben-auriu, iar uleiul rafinat are o culoare
galben-deschis. Acesta are punctul de topire1 cuprins între -18 și -20oC.
Conţinutul de ulei din boabele de floarea-soarelui este specific
hibridului cultivat și este influenţat de factorii de mediu şi tehnologia de
cultivare.
Hibrizii timpurii au un conţinut mai scăzut de ulei comparativ cu cei
semitimpurii şi semitârzii. Plantele mai înalte și mai viguroase, cu diametrul
tulpinii la colet mai mare și cu un număr sporit de frunze, sintetizează mai
mult ulei în boabe (Vrânceanu, 2000).
Acumularea uleiului este favorizată de temperaturile moderate și o
bună aprovizionare cu apă a plantelor de floarea-soarelui. Temperaturile
ridicate asociate cu secetă în faza de formare şi umplere a boabelor
afectează negativ acumularea uleiului (acumularea lipidelor). O bună
aprovizionare a plantelor cu apă şi elemente nutritive în perioada formării
seminţelor menţine frunzele verzi (fotosintetic active), în plantă dominante
fiind procesele de asimilație şi sinteză a lipidelor care se depozitează în
seminţe.
Solurile argiloase şi aluvionare profunde au un efect pozitiv asupra
conţinutului de ulei, în timp ce solurile nisipoase şi cele argilo-calcaroase au
un efect negativ asupra conţinutului de ulei (Merrien, 1992).
Un raport de nutriţie echilibrat, cu aporturi reduse de azot la semănat
şi cu fertilizări în vegetaţie favorizează acumularea uleiului. În general,
conținutul de ulei se corelează negativ cu aplicarea îngrășămintelor cu azot
și pozitiv cu aplicarea îngrășămintelor cu fosfor și potasiu. Semănatul la
începutul perioadei optime și la o densitate mai mare influențează pozitiv
acumularea uleiului.
Conţinutul uleiului în acizi graşi. Uleiul de floarea-soarelui este
alcătuit din trigliceride (98-99%) şi alte substanţe (1-2%), denumite
„componente minore” sau „fracţie nesaponificabilă”, reprezentate de
1

Punctul de topire reprezintă temperatura la care se face trecerea uleiului de la starea solidă la cea
lichidă.
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fosfolipide, tocoferoli, fitosteroli, glicolipide, compuși fenolici, ceară, acizi
grași liberi ș.a.
Uleiul de floarea-soarelui conține acizi grași cu un număr de atomi de
carbon cuprins între 16 şi 24, și anume (tab. 2.2):
- 8-12% acizi grași saturaţi, respectiv:
- 5-8% acid palmitic;
- 2-4% acid stearic;
- până la 0,5% acid arahidic;
- până la 1,5% acid behenic;
- până la 0,5% acid lignoceric.
- 88-92% acizi graşi nesaturaţi, respectiv:
- 14-40% acid oleic;
- 48-74 acid linoleic;
- urme de acid linolenic.
În mod obișnuit, floarea-soarelui are un conținut de acid oleic de
20-30% și de acid linoleic de 55-65% (Vrânceanu, 2000; Kaya și colab.,
2012).
Tabelul 2.2. Compoziția în acizi grași (%) a diferitelor tipuri de uleiuri de
floarea-soarelui (Gotor și Rhazi, 2016)
Tipul de acizi grași
Acid palmitic
Acid stearic
Acid oleic
Acid linoleic
Acid arahidic
Acid behenic
Acid lignoceric

C16:0
C18:0
C18:1
C18:2
C20:0
C22:0
C24:0

Standard
5,0-7,6
2,3-4,0
14,0-39,4
48,3-74,0
0,1-0,5
0,3-1,5
ND-0,5

Tipul de ulei
HO
MO
2,6-5,0
4,0-5,5
2,0-4,0
3,0-5,0
75,0-90,7
43,1-71,8
2,1-17,0
18,7-45,3
0,2-0,5
0,2-0,4
0,5-1,6
0,6-1,1
ND-0,5
0,3-0,4

HPHO
29
1,7
53-57
2,1-4,3
ND
ND
ND

HSHO
6
21
69
4
0,2
0,4
ND

HO = High-Oleic (ulei cu un conținut ridicat de acid oleic); MO = Mid-Oleic (ulei cu un
conținut mediu de acid oleic); HPHO = High-Palmitic-High-Oleic (ulei cu un conținut
ridicat de acid palmitic și acid oleic); HSHO = High-Stearic-High-Oleic (ulei cu un
conținut ridicat de acid stearic și acid oleic); ND = acid gras nedetectabil.
Date după: Fernández-Moya și colab., 2006; Ghazamy și Marangoni, 2013; Gunstone,
2011; Marmesat și colab., 2008; O’Brien, 2006.

Acizii grași saturați în cantitate mică imprimă uleiului de floareasoarelui o bună valoare alimentară.
Pentru diferite utilizări industriale au fost create forme high-palmitice,
cu un conținut ridicat de acid palmitic (30-35% acid palmitic), și forme cu
un conținut ridicat de acid stearic (25-30% acid stearic). Creșterea
conținutului de acid palmitic, respectiv de acid stearic s-a făcut în
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defavoarea acidului oleic și cu o ușoară creștere a conținutului de acizi grași
cu lanț carbonic lung (acid arahidic și acid behenic).
De asemenea, au fost create și forme de floarea-soarelui cu un
conținut scăzut (sub 3%) de acizi grași saturați (acid palmitic și/sau stearic).
Acidul oleic are un efect benefic asupra aparatului cardio-vascular,
diminuând colesterolul rău. Acesta are un efect benefic şi asupra aparatului
digestiv. De asemenea, acesta contribuie la asigurarea stabilităţii şi a
conservabilităţii uleiului. În plus, facilitează reacţiile chimice ce au loc în
timpul transformării uleiului în biodiesel, mărind randamentul de obţinere a
biocombustibilului. Ca atare, uleiul cu un conținut ridicat de acid oleic
prezintă o stabilitate foarte bună la temperaturi ridicate, fiind indicat a fi
utilizat pentru prăjit. De asemenea, acesta se pretează foarte bine la
obţinerea de biocombustibil (biodiesel).
Având în vedere importanța acidului oleic, s-a pus problema creării
unor forme de floarea-soarelui cu un conținut ridicat de acid oleic. Prima
formă oleică de floarea-soarelui a fost creată de Soldatov în anul 1976
printr-o mutație indusă1. Ulterior, s-a ajuns la crearea unor hibrizi cu un
conținut ridicat de acid oleic, care au fost denumiți „oleici”, la care
conţinutul de acid oleic este de cca. 80% și al căror ulei este comparabil cu
uleiul de măsline din punct de vedere alimentar şi nutriţional. Primii hibrizi
oleici, cu un conţinut ridicat în acid oleic, au fost creați în anii 1980 în SUA,
Franţa şi Spania.
După conţinutul în acid oleic, hibrizii de floarea-soarelui se împart
astfel:
- hibrizi convenţionali, la care conţinutul în acid oleic este cuprins între
14 și 40% (în mod obișnuit 20-30%);
- hibrizi mid-oleici, la care conţinutul în acid oleic este cuprins între 55 și
75%;
- hibrizi high-oleici, la care conţinutul în acid oleic este de peste 80% (la
hibrizii high-oleici actuali conținutul de acid oleic ajunge la 90-92%).
Floarea-soarelui mid-oleică s-a extins foarte mult în SUA (peste 80%
din suprafața cultivată, aceasta fiind cunoscută sub numele de NuSun2) și
Canada, uleiul mid-oleic fiind apreciat pentru stabilitatea sa oxidativă
ridicată și durata lungă de folosire pentru prăjire, precum și pentru gustul
său dat de cantitatea încă mare de acid linoleic pe care o conține.
Prima formă oleică de floarea-soarelui creată de Soldatov în anul 1976 a fost obținută prin tratarea
semințelor din soiul VNIMK 8931 cu soluție 0,5% dimetil-sulfat (DMS). Din plantele obținute, care
aveau un conținut de acid oleic de peste 50%, prin selecție Soldatov a obținut soiul Perveneț, la care
conținutul de acid oleic era de 75-85%.
2 Floarea-soarelui NuSun a fost cultivată pentru prima data în SUA în anul 1996 (O’Brien, 2009).
1
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Floarea-soarelui high-oleică s-a extins în Europa (Kaya și colab.,
2008), în special în vestul și sudul Europei (cca. 75% din suprafața cultivată
cu floarea-soarelui în Franța, cca. 50% în Spania și peste 30% în Italia).
Floarea-soarelui high-oleică a cunoscut o extindere a suprafețelor cultivate
în ultimii ani și în țările din bazinul Mării Negre, inclusiv în România. Ca și
în cazul uleiului mid-oleic, uleiul high-oleic are o stabilitate oxidativă
ridicată și o durată de utilizare pentru prăjit care este de cca. 10 ori mai mare
decât în cazul uleiului convențional (Seiler și Gulya, 2016). Uleiul de
floarea-soarelui high-oleic are indicele de iod cuprins între 78 și 90, acesta
fiind nesicativ.
Au fost create și forme de floarea-soarelui high-palmitice - high-oleice
(HPHO), cu un conținut de acid palmitic de cca. 30% și de acid oleic de cca.
50%, precum și forme high-stearice - high-oleice (HSHO), cu un conținut de
acid stearic de cca. 25% și de acid oleic de 55-60%. Floarea-soarelui HSHO
este cunoscută în America de Nord (SUA și Canada) sub numele de
Nutrisun, fiind apreciată pentru termostabilitatea ridicată a uleiului, care-l
face foarte bun pentru a fi utilizat pentru prăjit. În ciuda conținutului ridicat
de acizi grași saturați, uleiul de la aceste forme are un conținut scăzut de
acizi grași saturați în poziția de mijloc a trigliceridului, ceea ce îi
diferențiază de grăsimile animale, uleiul de palmier și grăsimile hidrogenate
(Alvarez-Ortega și colab., 1997, citați de Garćes și colab., 2008).
Acidul linoleic în cantitate mare determină valoarea nutritivă ridicată a
uleiului de floarea-soarelui, acesta neputând fi sintetizat de către organismul
uman, care trebuie să-l primească numai ca aport extern. Acidul linoleic are
un rol important în procesele de creştere.
Acidul linolenic prezent ca urme sau chiar lipsa acestuia asigură buna
conservabilitate a uleiului de floarea-soarelui.
În general, la floarea-soarelui există o corelație negativă între
conținutul de acid oleic și conținutul de acid linoleic. Temperatura din
perioada de formare a boabelor influențează în mod semnificativ conținutul
în acid oleic și acid linoleic. Astfel, temperatura ridicată influenţează
negativ acumularea de acid linoleic şi pozitiv pe cea de acid oleic (fig. 2.4).
Conţinutul de acid linoleic poate ajunge până la 77% în condiţii de
temperaturi scăzute, iar în condiţii de temperaturi foarte ridicate poate
scădea până la 20% (Roth și Kormann, 2005). De asemenea, aprovizionarea
plantelor cu apă influențează în mod semnificativ conținutul uleiului în acizi
grași. Astfel, în condiții de stres hidric crește conținutul în acid oleic și se
reduce conținutul în acid linoleic, acid palmitic și acid stearic (Sezen și
colab., 2011).
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Polenizarea poate influenţa conţinutul în acid oleic, în cazul hibrizilor
oleici. Astfel, atunci când cultura de floarea-soarelui oleică este amplasată la
o distanţă mai mică de 200 m faţă de o cultură de floarea-soarelui
convenţională, există riscul ca floarea-soarelui oleică să fie polenizată cu
polen de la floarea-soarelui convenţională. Aceasta duce la reducerea
conţinutului de acid oleic în recolta obţinută de la floarea-soarelui oleică,
ceea ce poate face ca recolta de floarea-soarelui să nu mai poată fi
comercializată ca floarea-soarelui oleică. Pentru producerea de sămânţă,
lotul de hibridare oleic trebuie să fie amplasat la cel puţin 500 m faţă de
culturile de floarea-soarelui convenţionale (OECD, 2005).

a)

b)
Fig. 2.4. Influenţa temperaturii asupra conţinutului de acizi graşi în uleiul
de floarea-soarelui: a) după Hera și colab. (1989); b) după Merrien (1992)

Conținutul optim de acizi grași din uleiul de floarea-soarelui este
determinat de utilizarea acestuia. De exemplu, în cazul uleiului de floareasoarelui utilizat în alimentație, conținutul în acizi grași saturați trebuie să fie
cât mai mic, ca urmare a efectul lor de mărire a conținutului de colesterol.
Dar, un ulei cu un conținut ridicat de acizi grași saturați este de dorit atunci
când acesta se utilizează la obținerea margarinei, situație în care se reduce
nevoia de hidrogenare care generează apariția de izomeri trans cu efecte
negative asupra sănătății. În mod obișnuit, uleiul de floarea-soarelui cu un
conținut ridicat în acid linoleic (de peste 60%), și scăzut în acid oleic (până
la 30%) este utilizat în industria margarinei. În cazul uleiurilor utilizate
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pentru prăjit este de dorit un conținut ridicat de acid oleic sau un conținut
ridicat de acid oleic și acid stearic, care asigură o bună stabilitate la
temperaturi ridicate. Un conținut ridicat de acid oleic este de dorit și în cazul
uleiului care se utilizează pentru obținerea de biodiesel
Conţinutul de proteine. Conţinutul boabelor de floarea-soarelui în
proteine variază între 15 şi 22% din substanţa uscată.
Proteina specifică boabelor de floarea-soarelui este helianthinina
(11S), care este o globulină ce reprezintă 61,7-67,7% din conținutul total de
proteină, și albumina 2S (SFAs), care reprezintă 21,5-24,2% din conținutul
total de proteină (Žilić și colab., 2010). În cantitate mai mică se găsește
oleosina, care reprezintă 2-8% din conținutul total de proteină (GonzálezPéres, 2015).
Proteina din boabele de floarea-soarelui este bogată în aminoacizii
acid glutamic, arginină, leucină, acid aspartic și metionină, dar este
considerată deficitară în cistină, lizină și triptofan (tab. 2.3).
Tabelul 2.3. Conţinutul boabelor de floarea-soarelui în aminoacizi
(g/100 g s.u.) (OECD, 2007)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aminoacizi
Lizină
Histidină
Arginină
Acid aspartic
Treonină
Serină
Acid glutamic
Alanină
Prolină
Glicină
Metionină
Izoleucină
Cistină
Leucină
Fenilalanină
Valină
Triptofan

Sursa
ST&PA* (1997)
0,68
0,49
1,57
0,71
0,44
0,79
0,34
1,23
0,89
0,95
0,23

Kepler (1982)
0,71
0,46
1,79
1,63
0,68-0,71
0,84
4,35
0,53
0,93
0,98
0,33
0,75
0,34
1,23
-

* ST&PA = Sunflower Technology and Production Agronomy

Ca şi în cazul uleiului, conţinutul boabelor în proteine este specific
hibridului cultivat și este influenţat de factorii de mediu şi tehnologia de
cultivare. Hibrizii timpurii au un conţinut de proteine în boabe mai ridicat
decât cei semitimpurii şi semitârzii. De asemenea, hibrizii de floarea46

soarelui pentru spart au un conținut de proteine în boabe mai ridicat (peste
25%) decât cei pentru ulei. Într-un climat mai cald şi secetos, conţinutul
boabelor în substanţe proteice este mai mare decât într-un climat mai umed
şi răcoros. Fertilizarea cu azot influenţează în mod pozitiv conţinutul
boabelor în proteine. La o bună aprovizionare a plantelor cu azot, o parte a
hidraţilor de carbon produşi în procesul de fotosinteză sunt utilizaţi pentru
sinteza proteinelor, în defavoarea lipidelor, astfel încât conţinutul de
proteină creşte şi scade cel de lipide.
Conţinutul de glucide este cuprins între 14 și 19%.
Elementele minerale care se găsesc în cantitate mare în boabele de
floarea-soarelui sunt potasiul, fosforul, calciul și magneziul. În cantitate mai
mică se găsesc sulful și sodiul, iar în cantitate și mai mică se găsesc fierul,
zincul, manganul, cuprul și molibdenul (tab. 2.4).
Tabelul 2.4. Conţinutul boabelor de floarea-soarelui în substanţe minerale
(OECD, 2007)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Substanţe minerale
Calciu (g/100 g s.u.)
Fosfor (g/100 g s.u.)
Magneziu (g/100 g s.u.)
Potasiu (g/100 g s.u.)
Sodiu (g/100 g s.u.)
Sulf (g/100 g s.u.)
Cupru (mg/100 g s.u.)
Fier (mg/100 g s.u.)
Magneziu (mg/100 g s.u.)
Zinc (mg/100 g s.u.)
Molibden (mg/100 g s.u.)

NRC (2001)
0,71
0,51
0,34
1,06
0,01
0,21
2,0
14,4
4,5
5,3
0,18

Sursa
Beauchemin (2005)
0,21
0,35
0,25
0,72
0,02
1,6
4,7
1,5
5,4
-

Fosfolipidele sunt constituenți ai membranelor celulare și au rol în
transportul lipidelor în organismele vii. Acestea reprezintă glicerol
esterificat cu acizi grași și acid fosforic, care la rândul lui este combinat cu
un compus ce conține azot.
Conținutul mediu de fosfolipide în boabele de floarea-soarelui este de
cca. 0,75% (Lončarević și colab., 2016)
Fosfolipidele sunt reprezentate în principal de lecitină, cefalină şi
inositol, acestea fiind îndepărtate din ulei în procesul de rafinare, în etapa de
degumare.
Tocoferolii sunt antioxidanți ce se găsesc în uleiurile vegetale.
Floarea-soarelui are un conținut ridicat de tocoferoli. Astfel, conținutul total
de tocoferoli din uleiul de floarea-soarelui convențională este în medie de
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cca. 700 mg/kg ulei (Padley și colab., 1994, citați de Fernández-Martínez și
colab., 2009), cu o variație între 177 și 1872 mg/kg ulei (tab. 2.5).
Cel mai important tocoferol din uleiul de floarea-soarelui este alfatocoferolul (α-tocoferol), care reprezintă cca. 90% din conținutul total de
tocoferoli (tab. 2.5) și care este cunoscut sub numele de vitamina E. Restul
de cca. 10% din conținutul total de tocoferoli este reprezentat de betatocoferol (β-tocoferol), gama-tocoferol (γ-tocoferol) și delta-tocoferol
(δ-tocoferol).
Tabelul 2.5. Conținutul în tocoferoli (mg/kg ulei) la diferite tipuri de uleiuri de
floarea-soarelui (Gotor și Rhazi, 2016)
Tipul de
tocoferoli
Alfa-tocoferol
Beta-tocoferol
Gama-tocoferol
Delta-tocoferol
Total tocoferoli

Standard
153-957
ND-45
ND-34
ND-7
176,9-1872

HO
400-1090
10-35
3-30
ND-17
450-1120

Tipul de ulei
MO
488-668
19-52
2-19
ND-2
509-741

HPHO-α
826
ND
ND
ND
-

HPHO-δ
ND
ND
808
ND
-

HO = High-Oleic (ulei cu un conținut ridicat de acid oleic); MO = Mid-Oleic (ulei cu un
conținut mediu de acid oleic); HPHO = High-Palmitic-High-Oleic (ulei cu un conținut
ridicat de acid palmitic și acid oleic); ND = tocoferol nedetectabil.
Date după: Gotor și colab. (2008); Gunstone, 2011; Marmesat și colab., 2008; Velasco și
colab., 2002, 2004.

Alfa-tocoferolul are o acțiune intensă in vivo motiv pentru care are un
rol important în nutriție, dar are o acțiune redusă in vitro, la nivelul uleiului.
Conținutul ridicat de alfa-tocoferol este important în cazul uleiului folosit
direct în alimentație, pentru salate sau pentru gătit, uleiul de floarea-soarelui
excelând din acest punct de vedere, dar determină o stabilitate mai redusă la
prăjit.
Gama-tocoferolul și delta-tocoferolul, mai puțin beta-tocoferolul au o
acțiune intensă in vitro, fiind antioxidanţi importanţi ce menţin durata de
păstrare a uleiului şi a produselor preparate cu ulei de floarea-soarelui,
menţinându-le prospeţimea. De asemenea, conținutul ridicat de gamatocoferol și delta-tocoferol este important în cazul uleiului folosit la prăjit și
a uleiului folosit pentru obținerea de biocombustibil.
Floarea-soarelui este prima specie de plante la care au fost identificate
genele care controlează conținutul de tocoferol (Jodić și colab., 2015), ceea
ce a făcut posibilă obținerea prin inducerea de mutații de hibrizi cu diferite
profile din punct de vedere al conținutului de tocoferol, în funcție de
destinația uleiului.
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Un conținut ridicat de alfa-tocoferol asociat cu un conținut scăzut de
acizi grași saturați este de dorit în cazul uleiului pentru consum alimentar
direct. Un conținut ridicat de alfa-tocoferol asociat cu un conținut ridicat de
acid oleic și acid stearic este de dorit în cazul uleiului utilizat pentru
producerea de margarină.
Un conținut ridicat de gama-tocoferol și delta-tocoferol asociat cu un
conținut ridicat de acid oleic este de dorit în cazul uleiului destinat pentru
obținerea de biodiesel, dar și pentru uleiul destinat pentru prăjit. Un conținut
ridicat de gama-tocoferol și delta-tocoferol asociat cu un conținut ridicat de
acid oleic și de acid stearic este de dorit în cazul uleiului destinat pentru
prăjit.
Fitosterolii (sterolii vegetali) sunt cunoscuți pentru rolul lor important
în reducerea conținutului total de colesterol și a colesterolului rău (LDL).
Floarea-soarelui este considerată ca având un conținut ridicat de fitosteroli.
Conținutul total de fitosteroli variază între 125 și 765 mg/100 g ulei
(tab. 2.6). Cel mai important fitosterol din uleiul de floarea-soarelui este
β-sitosterolul, care se găsește în cantitatea cea mai mare (cca. 60% din
conținutul total de fitosteroli). În cantitate mai mică se găsește
campesterolul, stigmasterolul, Δ7-stigmasterolul și Δ7-avenasterolul.
Tabelul 2.6. Conținutul în fitosteroli (mg/100 g ulei) la diferite tipuri de uleiuri de
floarea-soarelui (Gotor și Rhazi, 2016)
Tipul de fitosteroli
β-sitosterol
Campesterol
Stigmasterol
Δ7-Stigmasterol
Δ7-Avenasterol
Total fitosteroli

Standard
120,0-350,0
15,6-65,0
14,4-65,0
15,6-120,0
ND-34,5
125-765

Tipul de ulei
HO
71,4-364,0
8,5-67,6
7,7-67,6
11,1-124,8
2,6-358,8
170-520

MO
56,0-58,0 %
9,1-9,6 %
9,0-9,3 %
6,5-24,0 %
4,8-5,3 %
-

HO = High-Oleic (ulei cu un conținut ridicat de acid oleic); MO = Mid-Oleic (ulei cu un
conținut mediu de acid oleic); ND = fitosterol nedetectabil.
Date după: Gotor și colab., 2007; Gunstone, 2011; Marmesat și colab., 2008; Velasco și
colab., 2002, 2004.

Vitaminele care se găsesc în cantitate mare în boabele de floareasoarelui, în afară de vitamina E (α-tocoferol), sunt: vitamina B5 (acid
pantotenic), vitamina B3 (vitamina PP sau acid nicotinic) şi vitamina B1
(tiamină). În cantitate mai mică boabele de floarea-soarelui conțin și
vitaminele B9 (acidul folic), B6 (piridoxina), B2 (riboflavina), C (acid
ascorbic), K (filochinona) și A (retinol) (tab. 2.7).
49

Cerurile (esteri ai acizilor grași) din boabele de floarea-soarelui
reprezintă mai puțin de 1% din conținutul total de lipide, circa 83% din
acestea fiind localizate în pericarpul (coaja) bobului și 17% în tegumentul
seminal (Dorrell, 1978).
Cerurile sunt îndepărtate din ulei în procesul de rafinare, în etapa de
vinterizare. Deși prezența cerurilor în ulei nu determină afecte negative la
consumatori, totuși acestea sunt eliminate ca urmare a afectării calității
organoleptice a uleiului prin precipitarea lor la rece.
Tabelul 2.7. Conţinutul boabelor de floarea-soarelui în vitamine (OECD, 2007)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vitamine
Vitamina B1 (Tiamină) - mg/100 g s.u.
Vitamina B2 (Riboflavină) - mg/100 g s.u.
Vitamina B3 (Vitamina PP - Acid nicotinic) - mg/100 g s.u.
Vitamina B5 (Acid pantotenic) - mg/100 g s.u.
Vitamina B6 (Piridoxina) - mg/100 g s.u.
Vitamina C (Acid ascorbic) - mg/100 g s.u.
Vitamina E (Tocoferol) - mg/100 g s.u.
Vitamina B9 (Acid folic) - μg/100 g s.u.
Vitamina K (Filochinona) - μg/100 g s.u.
Vitamina A (Retinol) - IU

Sursa
USDA* (2004)
2,42
0,26
4,75
7,13
0,81
1,48
36,46
239,86
2,85
52,84

Polifenolii sunt reprezentați în principal de acidul vanilic
(cca. 6,9 µg/100 g ulei) și acidul cafeic (cca. 4,9 µg/100 g ulei), la care se
adaugă și acidul clorogenic, aceștia având rol antioxidant și proprietăți
neuroprotectoare (Stevenson și Hurst, 2007, citați de Gotor şi Rhazi, 2016).
Acidul cafeic și acidul clorogenic determină modificarea culorii (înverzire și
brunificare) concentratelor proteice obținute din semințele de floareasoarelui De asemenea, diminuează și valoarea nutritivă a acestora prin
interacțiunea cu unii aminoacizi (cum sunt lizina și metionina), ceea ce
diminuează digestibilitatea acestora și limitează utilizarea lor în produsele
alimentare.
Pigmenţii caretenoizi sunt reprezentați de xantofilă și β-caroten și
dau culoarea de chihlimbar deschis uleiului brut de floarea-soarelui.
Pigmenții caretenoizi sunt îndepărtați parțial (cca. 77%) din ulei în procesul
de rafinare, în etapa de decolorare (numită și etapa de albire).
Acidul fitic. Boabele de floarea-soarelui conțin și o serie de
componenți minori care reduc valoarea nutritivă a acestora. În categoria
acestor componenți intră acidul fitic, care se găsește în cantitate de cca.
2,5% în semințe și cca. 4,5% în șroturi (Miller și colab., 1986, citați de
Fernández-Martínez și colab., 2009).
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Acidul fitic este un agent puternic de chelatizare, reducând
disponibilitatea calciului, magneziului, fierului și zincului. De asemenea,
acidul fitic formează complexe cu aminoacizii, reducând valoarea șroturilor
pentru animalele nerumegătoare.
Totuși, boabele de floarea-soarelui sunt caracterizate ca fiind lipsite de
factori antinutriționali importanți și substanțe toxice.
2.5. Sistematică şi hibrizi
Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) face parte din ordinul
Asterales (Compositales), familia Asteraceae (Compositae), subfamilia
Asteroideae, tribul Heliantheae, subtribul Helianthineae, genul Helianthus1.
Genul Helianthus (n=17) cuprinde 51 de specii2 (tab. 2.8), dintre care
unele sunt diploide, altele tetraploide și unele hexaploide, acestea fiind
grupate astfel (Schilling și Heiser, 1981; Jan și Seiler, 2007; FernándezMartínez și colab., 2009; Kaya și colab., 2012):
- 14 specii anuale, grupate în 3 secţiuni:
- secţiunea Helianthus, care include 12 specii, din această secțiune
făcând parte specia Helianthus annuus L. - floarea-soarelui cultivată,
care este o specie diploidă (2n=2x=34);
- secţiunea Agrestes, care include o specie;
- secţiunea Porteri, care include o specie.
- 37 specii perene, grupate în 2 secţiuni:
- secţiunea Ciliares, care include 6 specii;
- secţiunea Atrorubens, care include 31 de specii, din această secțiune
făcând parte specia Helianthus tuberosus L. - topinamburul, care este
o specie hexaploidă (2n=6x=102).
Formele cultivate de floarea-soarelui aparţin speciei Helianthus
annuus L. var. macrocarpus (DC.) Ckll., care se caracterizează prin forme
anuale, monocefalice (cu o singură inflorescenţă), bractee involucrate mai
late de 8,5 mm, flori radiale ligulate de culoare galben-portocaliu, calatidii și
achene mari. În cadrul acestei specii există forme pentru ulei și forme de tip
”confection” (pentru consum sub formă de semințe), precum și forme pentru
furaj, biomasă, semințe pentru păsări și forme ornamentale.
Denumirea de Helianthus vine din limba greacă de la cuvintele helios = Soare şi anthus = floare.
Linnaeus (1753) a clasificat genul Helianthus în 9 specii, iar mai târziu Gray (1884) a inclus în
cadrul genului 42 de specii nord-americane. La începutul secolului XX, Watson (1929) a inclus în
cadrul genului 108 specii, din care 15 specii sud-americane, pentru ca la mijlocul secolului XX,
Heiser (1969) să clasifice genul Helianthus în 67 specii grupate în 50 specii nord-americane (Mexic,
SUA, Canada), din care 14 specii anuale și 36 specii perene, și 17 specii sud-americane (Seiler și Jan,
2010).
1
2
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Tabelul 2.8. Clasificarea speciilor din genul Helianthus (Schilling și Heiser, 1981;
Schilling, 2006, citați de Seiler și Jan, 2010)
Tip
Secțiunea
specie
Anuală Helianthus

Perenă

Agrestes
Porteri
Ciliares

Seria

Specia

-

H. annuus L.
H. anomalus Blake
H. argophyllus T.&G.
H. bolanderi A. Gray
H. debilis
- ssp. debilis Nutt.
- ssp. cucumerifolius (T.&G.) Heiser
- ssp. silvestris Heiser
- ssp. tardiflorus Heiser
- ssp. vestitus (Watson) Heiser
H. deserticola Heiser
H. exilis A. Gray
H. neglectus Heiser
H. niveus
- ssp. niveus (Benth.) Brandegee
- ssp. tephrodes (Gray) Heiser
H. paradoxus Heiser
H. petiolaris
- ssp. canescens (A. Gray) E.E. Schilling
- ssp. fallax Heiser
- ssp. petiolaris Nutt.
H. praecox
- ssp. hirtus Heiser
- ssp. praecox Engelm. & A. Gray
- ssp. runyonii Heiser
H. agrestis Pollard
H. porteri (A. Gray) J. F. Pruski
H. arizonensis R. Jackson
H. ciliaris DC.
H. laciniatus A. Gray
H. cusickii A. Gray
H. gracilentus A. Gray
H. pumilus Nutt.
H. californicus DC.
H. decapetalus L.
H. divaricatus L.
H. eggertii Small
H. giganteus L.
H. grosseserratus Martens
H. hirsutus Raf.
H. maximiliani Schrader
H. mollis Lam.
H. nuttallii
- ssp. nuttallii T.&G.
- ssp. rydbergii (Brit.) Long
H. resinosus Small
H. salicifolius Dietr.

Ciliares

Pumili

Atrorubens

Corona-solis
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Nr. cromozomi
(n)
17
17
17
17

17

17
17
17
17
17
17

17
17
17
17
34, 51
17
17
17
17
51
17, 34
17
51
17
17
34
17
17
17
51
17

Tip
specie

Secțiunea

Seria

Microcephali

Atrorubentes

Angustifolii

Specia
H. schweinitzii T.&G.
H. strumosus L.
H. tuberosus L.
H. glaucophyllus Smith
H. laevigatus T.&G.
H. microcephalus T.&G.
H. smithii Heiser
H. atrorubens L.
H. occidentalis
- ssp. occidentalis Riddell
- ssp. plantagineus (T.&G.) Heiser
H. pauciflorus
- ssp. pauciflorus
- ssp. subrhomboides (Rydb.) O. Spring
H. silphioides Nutt.
H. angustifolius L.
H. carnosus Small
H. floridanus A. Gray ex Chapman
H. heterophyllus Nutt.
H. longifolius Pursh
H. radula (Pursh) T.&G.
H. simulans E. E. Wats.
H. verticillatus Small

Nr. cromozomi
(n)
51
34, 51
51
17
34
17
17, 34
17
17

51
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Hibrizii de floarea-soarelui. Hibrizii de floarea-soarelui au înlocuit
soiurile cu polenizare liberă, determinând apariţia unei noi etape în
dezvoltarea culturii de floarea-soarelui, cunoscută ca etapa florii-soarelui
hibride.
Trecerea de la crearea de soiuri la crearea hibrizilor de floarea-soarelui
a constituit un salt calitativ ce a asigurat creşterea producţiei şi a
conţinutului de ulei, lucru care s-a întâmplat în anii ’70 și care a marcat
începerea etapei hibride la floarea-soarelui. Sporul de producție ca urmare a
introducerii în cultură a hibrizilor a fost estimat la circa 20% (Fick și Miller,
1997). De asemenea, sporul de producție a crescut de-a lungul timpului
odată cu crearea de hibrizi mai performanți, mai bine adaptați condițiilor
specifice de cultivare, mai stabili și mai productivi. Astfel, într-o experiență
efectuată în anii 2000-2001 în 27 de locații din Franța cu soiurile cultivate în
perioada 1965-1975 și cei mai cultivați hibrizi până în anul 2000, a rezultat
că față de producția medie a celor mai cultivate cinci cultivare (1 soi și 4
hibrizi) din perioada 1965-1975, producția medie a celor mai cultivați cinci
hibrizi în anul 2000 a fost de 140%, iar conținutul în ulei a fost de 148%
(Vear, 2010).
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Deși ameliorarea florii-soarelui prin consangvinizare a fost începută în
anul 1919 în URSS, la Stațiunea Experimentală din Saratov de către Placek,
aceste lucrări au fost sistate în anul 1938, nefiind rezolvată problema
folosirii hibrizilor în producție (Vrânceanu, 1974). La mijlocul sec. XX se
inițiază programe de ameliorare a florii-soarelui pentru crearea de hibrizi în
diferite țări, și anume: în anul 1945 în Canada, la Stațiunea Experimentală
Morden; în anul 1950 în SUA, la College Station, Texas; în anul 1957 în
URSS, la Institutul Unional de Cercetări pentru Cultura Plantelor
Oleaginoase din Krasnodar; în anul 1964 în Franța, la INRA ClermontFerrand; în anul 1966 în România, la ICCPT Fundulea.
Primii hibrizi de floarea-soarelui (primul hibrid a fost Advance, după
care au urmat hibrizii Advent și Admiral) au fost creați de Putt în Canada, în
anii 1950, prin utilizarea unei forme mamă cu un grad ridicat de autoincompatibilitate, care era semănată în apropierea unei forme tată pentru
asigurarea polenizării. Dar, acești hibrizi aveau, de regulă, un procent de
semințe hibride de cca. 50%, aceasta ca urmare a faptului că forma mamă nu
era 100% auto-incompatibilă (Putt, 1962).
Deși androsterilitatea nucleară era cunoscută încă din anul 1935,
aceasta fiind raportată de Kuptok în Uniunea Sovietică (Vrânceanu și colab.,
1969), numai după găsirea unei relații strânse între gena producătoare de
androsterilitate și cea care determină pigmentația antocianică a
hipocotilului, pețiolului și nervurilor frunzelor de către Leclercq (în anul
1966), care a permis identificarea și îndepărtarea plantelor mascul fertile
(antocianice) de pe rândurile de plante mamă în faza de plantulă, a fost
posibilă realizarea unei hibridizării 100% (Fernández-Martínez și colab.,
2009). Aceasta a permis crearea primilor hibrizi comerciali în Franța și
România, care sunt considerate primele ţări din lume care au cultivat hibrizi
de floarea-soarelui obţinuţi pe bază de androsterilitate nucleară marcată
genetic.
Primul hibrid omologat în Franța în anul 1969 a fost INRA 6501 1,
care a fost creat la INRA Clermont-Ferrand și care a început să fie cultivat
începând cu anul 1970 (Leclercq, 1970; Vear și colab., 2003). Primii hibrizi
creaţi în România, la ICCPT Fundulea, au fost experimentaţi în reţeaua
oficială a Comisiei de Stat pentru Încercarea şi Omologarea Soiurilor
începând cu anul 1968. Aceștia au fost omologați sub denumirea de Romsun
52 şi Romsun 53 în anul 1971, când au fost introduși în producție, fiind
primii hibrizi de acest tip obţinuţi pe plan mondial care au fost produşi pe
scară comercială. Sporul de producție față de soiuri pe care l-au realizat
În anul 1969, în Franța a fost produsă o cantitate de 1.500 kg de sămânță din hibridul INRA 6501
care a fost semănată în anul 1970 (Leclercq, 1970).
1
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hibrizii obținuți pe bază de androsterilitate nucleară marcată genetic a fost
de cca. 24% (Vrânceanu, 1974).
Deși androsterilitatea nucleară a constituit un pas important în
producerea hibrizilor la floarea-soarelui, aceasta presupunea un volum mare
de muncă manuală pentru identificarea și îndepărtarea plantelor mascul
fertile în faza de plantulă de pe rândurile de plante mamă în loturile de
hibridare. Proporția maximă de plante androsterile era de 50%, motiv pentru
care era necesar să fie eliminate jumătate dintre plantele de pe rândurile
mamă, iar semănatul trebuia efectuat la densități mari (Vear, 2010).
În anul 1967, Robinson și colab. menționau că dacă amelioratorii ar
dezvolta androsterilitatea citoplasmatică (CMS - cytoplasmic male sterility)
și genele restauratoare de fertilitate la floarea-soarelui, ar putea fi posibilă
producerea de loturi de semințe 100% hibride la un cost redus. Lucrul acesta
s-a întâmplat în anii ce au urmat. Practic, producerea comercială a hibrizilor
de floarea-soarelui a fost facilitată de descoperirea unei surse stabile de
androsterilitate citoplasmatică (care era deja raportată de către Shtubbe din
anul 1958), de către Leclercq, la INRA în Franța, în anul 1968 și raportată în
anul 1969, rezultată în urma încrucișării speciei Helianthus annuus cu
specia Helianthus petiolaris (Fernández-Martínez și colab., 2009; Fick,
1978). Aceasta a fost urmată de descoperirea genelor restauratoare de
fertilitate la speciile sălbatice de floarea-soarelui de către Kinman (la USDA
în SUA, în anul 1970), Enns și colab. (în Canada, în anul 1970), Leclercq (la
INRA în Franța, în anul 1971), Vrânceanu și Stoenescu (la ICCPT Fundulea
în România, în anul 1971).
Primii hibrizi comerciali produși pe bază de androsterilitatea
citoplasmatică și restaurare a fertilității au fost obținuți în SUA în anul 1972
(Fick, 1978) și în Franța în anul 1974, aceștia fiind Fransol și Relax (Jodić și
colab., 2015). De asemenea, în anul 1974 a fost obținut primul hibrid la
floarea-soarelui în Australia. Începând cu anul 1974, în România toți hibrizii
de floarea-soarelui au fost produși pe bază de androsterilitate citoplasmatică
și restaurare a fertilității (Păcureanu-Joiţa și colab., 2007).
Androsterilitatea citoplasmatică și restaurarea fertilității a permis
producerea de sămânță hibridă în condiții de eficiență economică, ceea ce a
dus la creșterea interesului companiilor pentru producerea de semințe
hibride la floarea-soarelui, consecința fiind atât creșterea producțiilor
obținute la floarea-soarelui, cât și creșterea suprafețelor cultivate.
În prezent, la nivel mondial, în cultură predomină hibrizii de floareasoarelui (se apreciază că aceștia se cultivă pe mai mult de 80% din suprafața
mondială cultivată cu floarea-soarelui), deși există încă țări unde se cultivă
soiuri. Floarea-soarelui este cea de-a doua plantă hibridă la nivel mondial
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după porumb, ca importanță și suprafață cultivată (Seiler, 2017). În
România, ca de altfel în multe alte țări, se cultivă numai hibrizi.
Generalizarea cultivării hibrizilor de florii-soarelui în țara noastră s-a făcut
la mijlocul anilor ’70.
În funcție de destinație, hibrizii de floarea-soarelui sunt de
următoarele tipuri:
- hibrizi pentru ulei, care în funcție de conținutul în acizi grași pot fi:
- hibrizi convenționali (sau linoleici - L), care au un conținut ridicat de
acid linoleic ce variază de la 48 la 74%, în mod obișnuit fiind cuprins
între 55 și 65%;
- hibrizi oleici, care au un conținut ridicat de acid oleic și care pot fi:
- hibrizi mid-oleici (MO), la care conținutul de acid oleic este de
55-75%;
- hibrizi high-oleici (HO, O sau OL), la care conținutul de acid oleic
este de 80-92%;
- hibrizi ”confection” sau ”confectionary”, care pot fi:
- hibrizi pentru obținerea de semințe de spart (semințe de ronțăit) sau
pentru obținerea de semințe decojite (semințe pentru micul dejun,
pentru utilizări în panificație, simigerie etc.);
- hibrizi pentru producerea de halva;
- hibrizi pentru obținerea de boabe pentru păsări;
- hibrizi furajeri, cultivați pentru obținerea de furaj;
- hibrizi pentru biomasă, cultivați pentru obținerea de biomasă energetică;
- hibrizi ornamentali.
În funcție de precocitate, hibrizii de floarea-soarelui sunt încadrați în
următoarele grupe de precocitate:
- hibrizi timpurii;
- hibrizi semitimpurii;
- hibrizi semitardivi;
- hibrizi tardivi.
Se consideră că precocitatea este dată în primul rând de lungimea
perioadei de la înflorire la maturitate și mai puțin de lungimea perioadei de
la răsărire la înflorire (Vear, 2010).
În funcție de rezistența la unele produse erbicide, hibrizii de floareasoarelui sunt de următoarele tipuri:
- hibrizi convenționali, fără rezistență la produse erbicide;
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hibrizi cu rezistență la erbicide imidazolinone (imazamox)1, care pot fi
de tip Clearfield2 (CL, IR, IT sau IMI) sau Clearfield Plus3 (CL Plus,
CLP, CP sau P), cu o rezistență îmbunătățită la imazamox;
- hibrizi cu rezistență la erbicide sulfonil-ureice (tribenuron-metil)4 (SU
sau E).
Dintre obiectivele importante în ameliorarea florii-soarelui şi crearea
de hibrizi se menţionează:
- creşterea capacităţii de producţie (peste 5 t/ha, potențialul biologic fiind
estimat la cca. 6 t/ha);
- creşterea conţinutului de ulei în seminţe (peste 50%), potențialul
biologic fiind estimat la 60-65%;
- obținerea de hibrizi cu diferite calități ale uleiului (conținut diferit de
acizi grași și tocoferol), în funcție de destinația uleiului;
- obținerea de hibrizi cu rezistență la diferite produse erbicide,
imidazolinone sau sulfonil-ureice, provocarea fiind reprezentată de
obținerea hibrizilor cu rezistență cumulată la erbicidele imidazolinone și
sulfonil-ureice (hibrizii cu rezistență cumulată la erbicidele
imidazolinone și sulfonil-ureice sunt așteptați pe piață în anii care
urmează);
- reducerea procentului de coji, respectiv obținerea în cazul hibrizilor
pentru ulei a unui procent de coji mai mic de 25%;
- creşterea rezistenţei la principalele boli (mană, putregaiul alb, pătarea
brună şi frângerea tulpinilor ș.a.), fiind acceptat faptul că pentru
moment nu pot fi obținuți hibrizi care să cumuleze o rezistență la toate
bolile (Jodić și colab., 2015);
- creşterea rezistenţei la lupoaie;
- creşterea rezistenţei la secetă;
- creşterea rezistenţei la cădere şi pretabilitatea la recoltarea mecanizată.
-

Descoperirea în anul 1996 a unei mutații naturale în populațiile sălbatice de floarea-soarelui
(Helianthus annuus L.) care creșteau în culturile de soia din zona orașului Rossville din Kansas
(SUA), care era rezistentă la erbicide imidazolinone, raportată de Al-Khatib și colab. în anul 1998, a
condus la crearea primilor hibrizi de floarea-soarelui cu rezistență la imazamox (produsul erbicid
utilizat fiind Pulsar în Europa şi Beyond în SUA), care au fost întroduși în cultură în anul 2003 în
SUA și Argentina, în anul 2004 în Serbia și Turcia și în anul 2005 în România, Bulgaria, Ungaria și
Slovacia, apoi și în alte țări în anii care au urmat.
2 Marca Clearfield a fost lansată în anul 1998, iar sistemul de producție Clearfield a fost lansat în anul
1999 de către compania Cyanamid.
3 Proiectul Clearfield Plus a fost inițiat de BASF în anul 2000, în anul 2006 este anunțată descoperirea
noului sistem Clearfield îmbunătățit, iar în anul 2010 a fost lansat în producție în Argentina.
4 Descoperirea unei populații sălbatice de Helianthus annuus L. rezistentă la erbicidele sulfonilureice, raportată de Al-Khatib și colab. în anul 1999, în Kansas (SUA), a condus la crearea primilor
hibrizi de floarea-soarelui cu rezistență la tribenuron-metil.
1
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Numărul de hibrizi de floarea-soarelui omologați pentru a fi cultivați
în România, după ce a fost relativ constant până în anul 1996, numărul
maxim de hibrizi fiind de 13 în 1991, a început să crească în ritm accelerat
începând cu anul 1997, ajungând la un număr maxim de 303 în anul 2020
(fig. 2.5).

Fig. 2.5. Numărul de hibrizi de floarea-soarelui înscriși în Catalogul oficial al
soiurilor de plante de cultură din România în perioada 1971-2020

Principalii hibrizi de floarea-soarelui incluși în oferta comercială
pentru piața din România în anul 2020 au fost:
 Hibrizi convenționali:
o Hibrizi timpurii: ES Bella; Fundulea 911; LG 50.479 SX; LG 54.78;
LG 59.580 SX; Mas 81.K; P63LL06;
o Hibrizi semitimpurii: Betina; Mas 87.A; NK Brio; P64LL125;
P64LL129; Performer; QC Bond; QC Bravo; QC Toledo; QC Zorba;
Velko;
o Hibrizi semitardivi: Favorit; FD15C27; Fundulea 708; Goldimi; LG
56.65 M; QC Rambo; Sigmasol.
 Hibrizi High-Oleici:
o Hibrizi semitimpurii: Toscana CS.
 Hibrizi Clearfield:
o Hibrizi timpurii: Acajou CL; ES Euromis CL; FD15CL44; Goldy IR;
KWS Acer CL; LG 54.63 CL; Mas 80.IR; RGT Cllayton;
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o Hibrizi semitimpurii: Alvarez IR; Coloris CL; CS Cleria CL; Driver
CL; Fushia CL; Imeria CS; Imistar; Marbelia CL; Mas 87.IR; Mas
89.IR; NK Neoma; P64LC108; Puntasol CL; RGT Frankllin; RGT
Sikllos CL; Subella CL; Surfer CL; SY Diamantis;
o Hibrizi semitardivi: ES Terramis CL; FD16CL50; FD18CL58;
Imidor; KWS Apache CL; LG 56.63 CL; Marquesa CL; Paraiso 102
CL; RGT Eiffell; Sunflora CL; Surimi CL; Tamara CL;
o Hibrizi tardivi: Victory CL.
 Hibrizi Clearfield Plus:
o Hibrizi timpurii: ES Genesis CL Plus; LG 50.521 CLP; LG 55.55
CLP; Surprise CL Plus;
o Hibrizi semitimpurii: Dracaris CLP; ES Anthemis CLP; Europa CLP;
LG 50.635 CLP; Loris CLP; Lucia CL Plus; NX 82212 CLP;
P64LP140; P64LP130; Paraiso 1000 CL Plus; SY Bacardi CLP; SY
Neostar CLP; SY Odessa CLP; SY Onestar CLP; 13MS201;
o Hibrizi semitardivi: CS Feria CLP; ES Janis CLP; KWS Achilles
CLP; Mas 92.CP; Pandora CL Plus; RGT Tivolli CLP.
 Hibrizi Clearfield și High-Oleici:
o Hibrizi semitimpurii: Duet HO, ES Balistic CL; Kaledonia HO CL;
Klarika CL; LG 54.92 HO CL; Mas 89.HOCL; RGT Absollute; RGT
Mooglli CL; SY Experto; Talento;
o Hibrizi semitardivi: ES Tektonic CL; Suntec HO CL.
 Hibrizi Clearfield Plus și High-Oleici:
o Hibrizi semitimpurii: ES Poetic CLP; LG 50.797 HO CLP; RGT
Vollcano CLP; SY Gracia CLP.
 Hibrizi cu rezistență la erbicide sulfonil-ureice:
o Hibrizi timpurii: ES Arcadia SU; Mas 83.SU;
o Hibrizi semitimpurii: Alexa SU; CS Canaria SU; ES Aromatic SU;
Davero SU; Fausto; FLS 115; Magma SU; Mas 85.SU; Miranda SU;
P64LE25; P64LE99; P64LE136; P64LE137; PRO 112 SU; PRO 121
SU; QC 108; Rustica 172; Sumiko HTS; Suomi HTS;
o Hibrizi semitardivi: Celso; CSF 18903 SU; ES Aromonica SU;
FD15E27; FD18E41; FLS 130; Laguna SU; NX 92357; PF 100 SU;
PRO 229 SU; PRO 144 SU; Rustica 170; Subaro HTS.
 Hibrizi cu rezistență la erbicide sulfonil-ureice și High-Oleici:
o Hibrizi semitimpurii: CS Canaria SU; Magma SU; P64HE118;
P64HE133.
o Hibrizi semitardivi: CSF 18903 SU.
Hibrizii de floarea-soarelui au o durată de viață comercială din ce în
ce mai mică, ca rezultat al creării de hibrizi din ce în ce mai performanți și
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într-un ritm din ce în ce mai mare (fig. 2.6). În România, dacă hibrizii de
floarea-soarelui omologați în perioada 1970-1990 au fost înscriși în
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pe o durată
medie de 14,1 ani, în perioada de după 1990 durata medie a fost de 7,6 ani,
tendința generală fiind de reducere continuă a numărului de ani cât pot fi
cultivați hibrizii de floarea-soarelui.

Fig. 2.6. Numărul de ani cât au fost înscriși hibrizii de floarea-soarelui în Catalogul
oficial al soiurilor de plante de cultură din România (Bran și Ion, 2018)

Alegerea hibridului care urmează a fi cultivat sau a hibrizilor în cazul
fermelor mai mari, în care se cultivă 2-3 hibrizi, reprezintă opţiunea
cultivatorului de floarea-soarelui care trebuie să se bazeze pe o bună
informare, testare în propria fermă (pe suprafețe reduse), participarea la
demonstrații și vizitarea loturilor demonstrative, precum și pe consultarea
specialiştilor şi a consultanţilor agricoli. În funcție de oferta existentă pe
piață, fermierii trebuie să aleagă hibrizii de floarea-soarelui care sunt cei mai
potriviți condițiilor concrete de cultivare existente la nivelul fermei lor, cu o
capacitate bună de producție pentru destinația culturii (ulei convențional,
ulei high-oleic, destinații non-uleice), cu o rezistență bună la principalele
boli, la cădere și frângere, pretabili la o anumită tehnologie de combatere a
buruienilor.
Floarea-soarelui de spart, cunoscută și sub denumirea de floareasoarelui de ronțăit, floarea-soarelui confection (confectionary) sau floarea60

soarelui non-uleică, se caracterizează prin plante viguroase, cu calatidii
mari, semințe mari (de obicei, MMB este mai mare de 100 g) și conținut
scăzut de ulei (sub 30%).
Cel mai mare producător mondial de semințe de spart este SUA, cu o
cotă de 18-22% din producția internă, aceasta fiind urmată de Argentina.
Din recolta care se obține la floarea-soarelui de spart în SUA, semințele cele
mai mari care rămân pe sita cu ochiuri rotunde de 7,9 mm sunt destinate
comercializării ca atare (în coajă), semințele mijlocii care trec prin sita cu
ochiuri rotunde de 7,9 mm și rămân pe sita cu ochiuri rotunde de 7,1 mm
sunt destinate decojirii și comercializării ca semințe decojite, iar semințele
mici care trec prin sita cu ochiuri rotunde de 7,1 mm sunt comercializate ca
semințe pentru păsări (Seiler și Gulya, 2016).
Floarea-soarelui ornamentală a fost de interes de la aducerea
primelor semințe de floarea-soarelui pe vechiul continent și continuă să fie
de interes și în prezent, bucurându-se de o atenție din ce în ce mai mare a
celor care iubesc florile.
În scop ornamental sunt utilizate diferite specii, și anume:
- speciile anuale:
- Helianthus annuus - floarea-soarelui cultivată, care are și forme
ornamentale;
- Helianthus argophyllus - floarea-soarelui cu frunze argintii, care se
caracterizează prin frunze și tulpini acoperite cu perișori lungi,
mătăsoși, tulpinile fiind ramificate;
- Helianthus petiolaris - floarea-soarelui de prerie, care se
caracterizează prin tulpini ramificate, cu pedunculi florali lungi, ceea
ce determină pretabilitatea la utilizarea ca flori tăiate, și printr-o
perioadă lungă de înflorire.
- specii perene: Helianthus occidentalis, Helianthus grosseserratus și
Helianthus pauciflorus (sin. Helianthus rigidus).
Floarea-soarelui ornamentală decorează fie prin culoarea florilor
ligulate, care poate fi galbenă, roșie, oranj sau cu diferite combinații de
culori, fie prin florile tubuloase de tip ”crizantemă”, care au corola alungită,
asemănătoare cu florile ligulate. Soiurile de floarea-soarelui ornamentală de
tip ”crizantemă” Sun Gold și Teddy Bear, deși au fost create la începutul
secolului al XX-lea sunt încă prezente pe piață (Kaya și colab., 2012).
Floarea-soarelui ornamentală poate fi utilizată sub următoarele forme:
- ca floare de buchet, situație în care plantele pot fi neramificate,
ramificate la vârful tulpinii sau ramificate pe toată lungimea tulpinii,
caz în care ramificațiile trebuie să fie de cel puțin 70 cm;
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ca floare de grădină, situație în care plantele sunt ramificate și au o talie
diferită, în funcție de utilizarea lor (împrejmuire sau amestec cu alte
plante);
- ca floare de ghiveci, situație în care plantele se caracterizează prin
tulpină ramificată, talie mică și perioadă scurtă până la înflorire.
O condiție care se are în vedere la floarea-soarelui ornamentală este
aceea de androsterilitate, pentru ca florile tubuloase să nu producă polen,
având în vedere importanța alergiei la polen a multor oameni, iar în cazul
florilor de buchet disconfortul pe care îl reprezintă polenul care se scutură.
De asemenea, androsterilitate prezintă avantajul că prelungește perioada de
înflorire.
Floarea-soarelui modificată genetic. Până în prezent, floareasoarelui comercială nu a fost modificată genetic prin ameliorare transgenică
(Fernández-Martínez și colab., 2009). Deși modificarea genetică prezintă
importanță pentru rezistența la erbicide (glifosat), la dăunători (molia floriisoarelui) și la putregaiul alb, precum și pentru compoziția chimică a
uleiului, studiile au rămas la nivel de laborator, în condiții controlate.
Una dintre cauzele importante pentru care floarea-soarelui modificată
genetic nu este lansată comercial o constituie existența speciilor sălbatice de
Helianthus compatibile cu floarea-soarelui cultivată (Helianthus annuus L.),
respectiv care se pot încrucișa cu aceasta, ceea ce ar face necontrolabilă
transmiterea caracterului modificat genetic la aceste specii.
-

2.6. Particularităţi biologice
Sistemul radicular. Sistemul radicular la floarea-soarelui este format
dintr-o rădăcină principală pivotantă şi o reţea puternic ramificată de
rădăcini laterale (fig. 2.7).
Din porțiunea îngroșată a rădăcinii situată în apropierea coletului, se
formează un număr mare de rădăcini laterale care cresc aproape paralel cu
suprafața solului până la o distanță de 10-40 cm față de rădăcina principală,
după care încep să crească în adâncime. La floarea-soarelui, rădăcinile
laterale formează o rețea deasă în stratul superficial de sol, la adâncimea de
5-30 cm. De asemenea, la floarea-soarelui se formează așa-numitele
”rădăcini de ploaie”, care apar în stratul superficial de sol după ploile care
cad în timpul perioadei de vegetație.
Rădăcina la floarea-soarelui poate pătrunde în sol până la 1,5-2,7 m
adâncime, iar ramificaţiile laterale se dezvoltă mai ales în stratul de sol de
30 cm adâncime și se răspândesc pe o rază de 60-150 cm (Knowles, 1978).
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În general, se consideră că rădăcina la floarea-soarelui pătrunde în sol la o
adâncime care este cel puțin egală cu talia plantei.

Fig. 2.7. Sistemul radicular la floarea-soarelui (Canţăr, 1965)

Cea mai mare parte a rădăcinilor de floarea-soarelui (50-70%) se
găsesc până la adâncimea de 50-70 cm (Bîlteanu, 1993).
Rădăcina are un ritm rapid de creștere după răsărire, mult mai intens
comparativ cu partea epigee a plantei. Ca atare, după o săptămână de la
răsărire, rădăcina ajunge la 30 cm adâncime, iar în faza de 8-10 frunze
ajunge la 50-70 cm (Bîlteanu, 2001). Rădăcina principală continuă să
crească până la începutul înfloririi, când atinge lungimea maximă care, de
regulă, este mai mare decât înălțimea tulpinii (Hera și colab., 1989). Practic,
după înflorit, sistemul radicular îşi încetează creşterea.
Rădăcina la floarea-soarelui are un număr mare de perişori radiculari
şi o capacitate mare de absorbţie a apei şi a substanţelor nutritive.
Rezistenţa bună la secetă a florii-soarelui se datorează în primul rând
sistemului său radicular puternic dezvoltat.
Pivotul rădăcinii de floarea-soarelui se caracterizează printr-o putere
slabă de pătrundere în sol. Ca atare, trebuie acordată o atenţie deosebită
lucrărilor solului, în special pentru evitarea formării talpei plugului
(hardpan).
Formarea sistemului radicular depinde de gradul de aprovizionare cu
apă şi elemente nutritive, precum şi de textura solului. Astfel, atunci când
solul este bine aprovizionat cu apă, plantele au o înrădăcinare mai
superficială (fig. 2.8) și o densitate mai mare a rădăcinilor în stratul
superficial de sol (fig. 2.9). În condiții mai puțin bune de aprovizionare cu
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apă, plantele au o înrădăcinare mai adâncă și o densitate a rădăcinilor relativ
uniformă în adâncime, valorificând astfel rezervele de umiditate din
straturile profunde ale solului şi rezistând la secetă.

1)

2)

3)

Fig. 2.8. Sistemul radicular la floarea-soarelui în diferite condiţii de aprovizionare
cu apă: 1) și 2) - condiţii bune de aprovizionare cu apă; 3) - condiţii de secetă
(Vrânceanu și Voinea, 1962)

Fig. 2.9. Densitatea rădăcinilor la floarea-soarelui în condiţii de neirigat și irigat
(Morizet și Merrien, 1990)

La începutul vegetaţiei, se manifestă acţiunea pozitivă a fosforului
asupra dezvoltării rădăcinilor, iar după formarea perechii a treia de frunze se
manifestă influenţa pozitivă a azotului.
Dezvoltarea rădăcinilor în stratul superficial de sol, de până la 10 cm,
are o importanţă deosebită pentru nutriţia minerală; ca atare, trebuie evitat
pe cât posibil distrugerea acestor rădăcini prin lucrările mecanice de
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combatere a buruienilor. Tăierea parţială a rădăcinilor laterale înainte de
iniţierea florală, prin lucrările mecanice de întreţinere, reduce numărul de
flori şi de boabe în inflorescență, ceea ce diminuează nivelul producţiei.
Folosirea cât mai bună a rezervei de apă din sol depinde de
dezvoltarea rădăcinilor în profunzime. Ca atare, prin lucrările de bază ale
solului (arătură şi eventual o lucrare de scarificare înainte de efectuarea
arăturii, sau lucrări de afânare adâncă în sistemele de lucrări minime ale
solului) trebuie să se urmărească înlăturarea eventualelor obstacole (tasare
în profunzime) care ar putea bloca dezvoltarea rădăcinilor.
Tulpina. Tulpina la floarea-soarelui este erectă, cilindrică,
neramificată şi acoperită cu perişori scurţi şi aspri. La exterior, tulpina este
ondulată până la brăzdată.
Tulpina este plină cu măduvă, în perioada de creștere aceasta
înmagazinând apă, particularitate care contribuie la asigurarea rezistenţei
plantei la secetă. La maturitate, măduva este albă și spongioasă.
Diametrul tulpinii variază în mod obişnuit între 2 şi 6 cm, cu limite de
variaţie de la 1 la 10 cm. Tulpina are diferite grosimi de-a lungul ei, fiind
mai subţire către partea superioară şi bazală.
Înălţimea tulpinii prezintă o mare variaţie, de la 0,5 la 5 m (Knowles,
1978), în funcție de tipul de floarea-soarelui (pentru ulei sau pentru semințe
de spart) și hibrid, precum şi în funcție de condiţiile de aprovizionare cu
apă, elemente nutritive şi densitatea culturii1. Hibrizii pentru ulei au
înălţimea tulpinii cuprinsă între 60 şi 220 cm (Vrânceanu, 2000), în mod
obișnuit aceasta variind între 1,2 și 1,8 m.
Hibrizii pentru seminţe „de spart” au, de obicei, o talie a plantei mai
mare decât cea a hibrizilor pentru ulei. În general, hibrizii mai timpurii au
înălţimea tulpinii mai mică, iar cei mai tardivi au înălţimea tulpinii mai
mare. În condiţii de secetă, înălţimea tulpinii se poate reduce la sub 1 m,
fiind chiar de 50-60 cm. O densitate mai mare determină o talie mai mare a
plantelor de floarea-soarelui asociată cu un diametru mai mic al tulpinii și o
rezistență mai mică la frângere și cădere.
Hibrizii de floarea-soarelui cu tulpina de înălţime mijlocie, de
140-160 cm şi cu diametrul de cca. 2,5 cm la înălţimea de 1 m se
caracterizează printr-o rezistenţă mai bună la frângere şi cădere. Pentru
efectuarea recoltării mecanizate în condiţii bune, se apreciază că înălţimea
tulpinii nu trebuie să fie mai mică de 75 cm.
Cea mai înaltă plantă de floarea-soarelui din lume a înregistrat 9,17 m și a fost cultivată de HansPeter Schiffer în Karst, Nordrhein Westfalen, Germania, fiind înscrisă în Cartea recordurilor
(Guinness World Records) pe data de 28 august 2014, iar cea mai mică plantă de floarea-soarelui
matură din lume a înregistrat 56 mm și a fost cultivată de Michael Lenke în Lake Oswego, Oregon,
SUA, fiind înscrisă în Cartea recordurilor în 1985.
1
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Față de înălțimea standard a hibrizilor de floarea-soarelui de
1,5-1,8 m, au fost creați hibrizi semipitici, cu tulpina de 1,0-1,5 m, și hibrizi
pitici, cu tulpina de 0,5-1,0 m (Kaya și colab., 2012). Hibrizii cu talie mică
prezintă ca avantaj, pe lângă rezistenţa la cădere, o rezistență mai bună la
anumite boli şi pretabilitatea la densităţi mai mari (Kaya şi colab., 2012), la
care se adaugă facilitarea lucrărilor de prăşit şi reducerea pierderilor la
recoltare (Dalchiavon şi colab., 2016). În ameliorarea florii-soarelui s-a
lucrat intens asupra taliei plantei în sensul obţinerii de forme pitice în
perioada anilor ’80. Se pare că la formele pitice a fost afectată vascularizaţia
calatidiului (centrul calatidiului rămâne cu semințe sterile), reducerea taliei
nu s-a corelat foarte bine cu rezistenţa la cădere, iar capacitatea de producţie
a acestor forme a fost mai scăzută decât cea a formelor cu talie înaltă
(reducerea taliei s-a corelat cu reducerea perioadei de vegetație), motiv
pentru care majoritatea programelor de ameliorare pentru crearea de forme
pitice la floarea-soarelui au fost oprite (Vear, 2016).
De obicei, tulpina este dreaptă, iar la maturitate se curbează în partea
terminală, sub calatidiu, ca efect al greutății acestuia. După curbura părţii
superioare a tulpinii, respectiv după unghiul pe care-l formează calatidiul cu
tulpina la maturitatea fiziologică se pot distinge 6 tipuri de tulpini (IBPGR,
1985, citat de Vrânceanu, 2000), şi anume (fig. 2.10):
1- tulpină dreaptă, cu calatidiu orizontal şi orientat cu faţa în sus (0o);
2- tulpină dreaptă, cu calatidiu scurt înclinat (45o);
3- tulpină scurt curbată, cu calatidiu erect, respectiv vertical (90o);
4- tulpină mijlociu curbată, cu calatidiu oblic (135o);
5- tulpină arcuit-curbată, cu calatidiu orizontal şi orientat cu faţa în jos
(180o);
6- tulpină larg curbată, cu calatidiu oblic (225o).
Tulpinile mijlociu curbate (cu calatidiu oblic, care formează cu tulpina
un unghi de 135o), cu partea dorsală a calatidiului convexă și cu calatidiu
deasupra aparatului foliar sunt mai tolerante la atacul de putregai alb și
putregai cenușiu (apa de precipitații care favorizează atacul nu este reținută
și se scurge mai ușor de pe calatidiu). Tulpinile arcuit-curbate (cu calatidiu
orizontal, respectiv cu faţa orientată în jos și care formează cu tulpina un
unghi de 180o) și cu o formă concavă a calatidiului (partea cu boabe) sunt
mai protejate față de atacul de păsări. Tulpinile mijlociu curbate și cele
arcuit-curbate asigură și o bună protecție a semințelor împotriva ploii,
grindinei, vântului și radiației solare. Tulpinile larg curbate (cu calatidiul
oblic, care formează cu tulpina un unghi de 225o) îngreunează recoltatul
mecanizat.
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Fig. 2.10. Curbura părții superioare a tulpinii şi poziţia calatidiului, respectiv
unghiul pe care-l formează calatidiul cu tulpina la maturitatea fiziologică
(IBPGR, 1985, citat de Vrânceanu, 2000)

Tulpina este neramificată la hibrizii actuali de floarea-soarelui
cultivaţi pentru ulei, tendinţa de ramificare fiind eliminată prin procesul de
ameliorare deoarece ramificarea se corelează negativ cu producţia de boabe.
În schimb, la formele furajere, ramificarea nu reprezintă un defect, aceasta
contribuind la mărirea masei vegetale. Ramificarea tulpinii prezintă
importanță și la formele tată în loturile de hibridare pentru producerea de
sămânță hibridă, prin această caracteristică prelungindu-se perioada de
înflorire și asigurând o cantitate mai mare de polen. Deși ramificarea tulpinii
este prezentă la formele tată în loturile de hibridare, aceasta este un caracter
recesiv care nu se va regăsi la hibrizii comerciali. Totuși, în anumite condiții
de mediu (temperaturi scăzute), când este afectat mugurele apical, sau atunci
când acesta este distrus (de exemplu, de grindină), tulpina ramifică de la
bază, pe toată lungimea sau în partea superioară, în funcție de hibrid și de
momentul în care a fost afectat mugurele apical (de exemplu, afectarea
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mugurelui apical în primele faze de vegetație determină ramificarea tulpinii
de la bază).
Tulpina creşte foarte încet la începutul vegetaţiei, când plantele au 2-3
perechi de frunze, perioadă în care rădăcina creşte într-un ritm rapid.
Ulterior, ritmul de creştere a tulpinii se intensifică, astfel că la începutul
fazei de formare a calatidiului tulpina ajunge la cca. 40% din înălţimea ei
totală, iar la începutul înfloririi la 95% (Vrânceanu, 2000). În faza de
formare a calatidiilor, ritmul de creştere a tulpinii este de 2-4 cm pe zi.
Creşterea tulpinii în înălţime se termină la sfârşitul înfloritului.
Aparatul foliar. Cotiledoanele, a căror apariţie la suprafaţa solului
marchează răsărirea plantelor de floarea-soarelui, sunt denumite impropriu
“frunze cotiledonale”. Acestea variază ca mărime, având lungimea de
cca. 3 cm şi lăţimea de cca. 2 cm. Forma cotiledoanelor poate fi eliptică,
ovală, alungită sau rotunjită (fig. 2.11). Cotiledoanele au o poziţie aproape
orizontală în decursul zilei, iar în timpul nopţii se închid parțial, devenind
oblice.

Fig. 2.11. Cotiledoanele la floarea-soarelui
Pierderea cotiledoanelor sau vătămarea lor mecanică înainte de
formarea primei perechi de frunze determină dereglări importante sau chiar
moartea plăntuțelor. Eliminarea unui singur cotiledon nu afectează alungirea
hipocotilului şi dezvoltarea primelor frunze, ceea ce înseamnă că un singur
cotiledon este suficient pentru asigurarea dezvoltării plăntuțelor de floareasoarelui, cel de-al doilea cotiledon putând fi considerat ca organ de rezervă.
Numărul de frunze pe plantă la hibrizii actuali de floarea-soarelui
variază între 20 și 40, în mod obişnuit acesta fiind cuprins între 25 şi 35, în
funcţie de hibrid şi condiţiile de mediu din timpul perioadei de iniţiere a
primordiilor foliare (primele 10-20 de zile după răsărire).
Hibrizii mai timpurii formează un număr mai mic de frunze pe plantă
(25-27 frunze), în timp ce hibrizii mai tardivi formează un număr mai mare
de frunze pe plantă (peste 30 de frunze).
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Deficitul hidric din perioada de iniţiere a primordiilor foliare reduce
numărul de frunze, şi anume cu cât este mai mare deficitul de apă, cu atât
numărul de frunze este mai mic. Numărul de frunze este determinat în
momentul apariţiei inflorescenţei.
Rata de apariţie a frunzelor de floarea-soarelui este afectată de
temperatură, fotoperioadă, stresul hidric şi radiaţia solară. Dintre aceste
variabile ale mediului, temperatura are influenţa cea mai mare. Prima
pereche de frunze se formează la 2-4 zile de la răsărire. O nouă frunză este
luată în considerare atunci când aceasta are lungimea de cel puțin 4 cm.
Villalobos şi Ritchie (1992) au stabilit că filocronul (timpul termic
dintre apariția frunzelor succesive pe tulpină1) variază în medie între 20 şi
25ºC. Frunzele cu inserţie inferioară au filocronul mai mare (35-43ºC) în
timp ce frunzele superioare au filocronul mai mic (18-29ºC).
Dispunerea primelor 2-3 perechi de frunze de la baza plantei este
opusă. Următoarele frunze sunt alterne, având o dispunere elicoidală pe
tulpină.
Frunzele sunt variabile în privinţa mărimii, a formei generale şi a
formei vârfului, a bazei limbului foliar şi a marginii acestuia, precum şi în
privinţa pilozităţii.
Peţiolul frunzelor este bine dezvoltat, lăţit la locul de prindere pe
tulpină. Acesta prezintă un jgheab longitudinal, care este mai adâncit la
frunzele din partea superioară a plantei și prin care apa de ploaie colectată
de frunze este condusă spre tulpină şi apoi în jos spre rădăcină (fig. 2.12).
Pețiolul este mai scurt la frunzele din partea superioară a plantei și mai lung
la frunzele din zona mijlocie a plantei, ceea ce asigură pătrunderea radiației
solare în covorul vegetal până la nivelul frunzelor plasate în zona mediană a
plantei (fig. 2.13). Peţiolul are o anumită elasticitate care le permite
frunzelor să se adapteze la condiții de vânt.
Culoarea frunzelor variază de la verde-închis la verde-gălbui.
Pilozitatea. Frunzele prezintă pe partea inferioară a nervurilor și a
limbului foliar perișori scurți, rigizi și curbați (fig. 2.14).
Nervaţiunea frunzei constă dintr-o nervură mare, centrală, dispusă
de-a lungul frunzei, şi nervuri laterale ramificate (fig. 2.15). Nervurile
laterale pot forma cu nervura principală un unghi ascuţit, drept sau aproape
drept, obtuz.

Filocronul sau timpul termic dintre apariția frunzelor succesive pe tulpina plantei de floarea-soarelui
(timpul necesar pentru apariţia unei noi frunze pe tulpină) este exprimat ca sumă a temperaturilor
biologic active (TBA), care reprezintă suma temperaturilor obţinute ca diferenţă între temperatura
medie zilnică şi temperatura de bază de 4ºC.
1
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Fig. 2.12. Secțiune transversală prin pețiol în zona de lângă limbul foliar și în zona
de lângă tulpină, la frunzele nr. 3 și nr. 18 numărate din partea superioară a plantei
(Hernández, 2010)

Fig. 2.13. Fracția de radiație fotosintetic activă (PAR) interceptată (µmol/m2/s),
măsurată la nivelul fiecărei frunze începând din partea superioară a tulpinii
(Hernández, 2010)

a)

b)
Fig. 2.14. Perișorii de pe partea inferioară a nervurilor frunzei (a)
și a limbului foliar (b)
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Fig. 2.15. Frunzele la floarea-soarelui

Limbul foliar are lungimea cuprinsă între 5 și 35 cm, lățimea cuprinsă
între 10 și 50 cm și este, în general, neted, dar poate prezenta şi diferite
grade de gofrare (fig. 2.15).
Frunzele cele mai mari sunt plasate în zona mediană a plantei, între
frunzele 15 și 20 (numerotate de la baza tulpinii) (fig. 2.16 și 2.17); acestea,
împreună cu frunzele din partea superioară a plantei, asigură 60-80% din
suprafața foliară totală a plantei şi au importanţa cea mai mare în formarea
producţiei de boabe şi ulei (Merrien, 1992). Totuși, frunzele de la baza
plantei sunt importante pentru asigurarea asimilatelor pe baza cărora se
dezvoltă sistemul radicular și pe baza cărora se realizează diferențierea
florală (fig. 2.18).
Poziția frunzelor este orizontală în timpul procesului de creștere (când
acestea sunt în creștere), după care acestea încep să se aplece, astfel încât la
maturitate ajung să atârne mai mult sau mai puțin vertical.
Frunzele la floarea-soarelui umbresc bine solul şi îl protejează de
căderea directă a picăturilor de ploaie.
Suprafața foliară a plantei variază în limite largi, de la 800 la
13.000 cm2, în funcţie de numărul de frunze care se formează pe plantă, de
durata şi rata de creştere a frunzelor, precum şi de durata de menţinere a
acestora în stare activă.
Factorii de mediu, în special aprovizionarea cu apă și azot influențează
suprafața foliară a plantei. Aprovizionarea cu apă reprezintă unul dintre
principalii factori care influenţează suprafaţa foliară a plantei. În condiţii de
stres hidric (secetă), suprafaţa foliară a plantei de floarea-soarelui este sub
1.000 cm2, în timp ce în condiții bune de aprovizionare cu apă suprafața
foliară este mai mare de 5.000 cm2, iar în condiții foarte bune suprafața
foliară poate depăși 10.000 cm2 (Ion, 2017). În condiții de deficit hidric,
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frunzele sunt cu 25-35% mai mici decât în condiții normale de
aprovizionare cu apă (GRDC, 2017).

Fig. 2.16. Suprafața frunzelor în funcție
de poziția lor pe tulpină (Merrien, 1992)

Fig. 2.17. Suprafața frunzelor (●)
și biomasa limbului foliar (■) în
funcție de poziția lor pe tulpină
(Hernández, 2010)

Fig. 2.18. Relaţia între suprafaţa foliară a plantei în stadiul F3.2 (primele flori în
stadiul de stigmat) și numărul de flori tubuloase în calatidiu, la soiul Flamme și la
densitatea de 7 plante/m2 (Merrien, 1992)
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Creșterea intensă a suprafeței foliare are loc la cca. 30 de zile de la
răsărire, între stadiul de 10 frunze și cel de buton floral degajat. La începutul
înfloririi, suprafaţa foliară a plantei reprezintă peste 75% din suprafața totală
(Bonjean, 1993).
În funcţie de condiţiile climatice, numărul de frunze uscate pe plantă
(situate la baza plantei) în faza de înflorire poate varia de la 2-4 în condiții
bune de vegetație la 12-14 în condiții de secetă.
Reducerea suprafeţei de asimilaţie la floarea-soarelui se înregistrează
într-un ritm accentuat, în general începând cu a doua jumătate a lunii iulie,
prin procesul de senescență, respectiv prin uscarea frunzelor de la baza
plantei spre vârful acesteia. În general, menținerea suprafeței foliare activă
fotosintetic după înflorire se corelează pozitiv cu producție de boabe.
Pierderea sau reducerea suprafeţei foliare, care în cultura de floareasoarelui se poate datora unor calamităţi naturale (grindină, furtună),
condițiilor de mediu (secetă), accidente mecanice (prășit necorespunzător)
sau datorită atacului de boli sau dăunători, poate determina reducerea
însemnată a producţiei de boabe şi ulei. O suprafaţă foliară excedentară
poate fi, de asemenea, nefavorabilă, aceasta fiind o sursă de transpiraţie
ridicată, de dezvoltare a bolilor, de cădere a plantelor şi de accelerare a
senescenţei frunzelor bazale datorită autoumbririi.
Indicele suprafeţei foliare (ISF)1 la înflorire are o valoare optimă
cuprinsă între 2,5 şi 3,0 (fig. 2.19). O valoare mai mare a ISF nu contribuie
la intercepţia unei cantităţi mai mari de radiaţie solară și are un efect negativ
prin creşterea transpiraţiei totale, frunzele se autoumbresc, crește riscul
atacului de boli și a căderii plantelor. În condiţii de secetă, valoarea ISF este
cuprinsă între 0,6 şi 1,8 (Ştefan şi colab., 2008; Ion şi colab., 2004).
Frunzele de floarea-soarelui suportă bine fenomenul de ofilire
temporară, care este determinat de insuficienţa apei din sol.
Inflorescenţa. Florile sunt grupate în inflorescenţe denumite calatidiu,
capitul sau antodiu.
Cultivarele pentru ulei au în vârful plantei o singură inflorescenţă,
fiind monocefale. Diametrul calatidiului este cuprins între 5 şi 50 cm (Kaya
și colab., 2012), în funcție de tipul de hibrid și condițiile de cultivare
(condiții de mediu și tehnologia aplicată)2.

ISF (Indicele Suprafeţei Foliare) este cunoscut şi sub denumirea de LAI (Leaf Area Index).
Calatidiul de floarea-soarelui cu cel mai mare diametru din lume a înregistrat 82 cm, planta fiind
cultivată de Emily Martin în Maple Ridge, British Columbia, Canada, acesta fiind înscris în Cartea
recordurilor (Guinness World Records) în septembrie 1983.
1

2
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a)

b)

Fig. 2.19. (a) Producţia de semințe în funcție de indicele suprafeţei foliare (ISF) în
stadiul F2 (început de înflorire) (Merrien şi Grandin, 1990); (b) eficiența
intercepției radiației solare (εi) în funcție de ISF (Picq, 1990)

Frunzele tinere de floarea-soarelui, din partea superioară a tulpinii se
mişcă în timpul zilei împreună cu mugurele terminal pentru a maximiza
intercepţia radiației solare, fenomen numit diaheliotropism.
Hibrizii pentru ulei au diametrul calatidiului cuprins între 10 şi 25 cm.
Diametrul calatidiului se micșorează odată cu mărirea stresului hidric
(condiții de secetă) și creşterea densităţii plantelor. Astfel, la un sortiment de
20 de hibrizi de floarea-soarelui studiați în condițiile anului secetos 2007,
diametrul calatidiului a variat între 10,2 și 11,9 cm, în timp ce aceiași
hibrizi, dar în condițiile climatice mai favorabile ale anului 2006 au avut un
diametru al calatidiului cuprins între 14,4 și 17,3 cm (Ștefan și colab.,
2008). În experiențele efectuate la Fundulea și Moara Domnească în anii
2013 și 2014, creșterea densității de la 50.000 la 70.000 plante/ha a
determinat reducerea diametrului calatidiului cu 2,0-2,5 cm în condiții mai
favorabile de vegetație și respectiv cu 2,6-2,9 cm în condiții mai puțin
favorabile de vegetație (Ion și colab., 2015).
Hibrizii mai tardivi au, în general, un calatidiu mai mare decât hibrizii
mai timpurii. De asemenea, hibrizii cu seminţe mari, destinaţi obţinerii de
seminţe pentru spart sau pentru halva, au calatidii cu diametru mai mare
(chiar peste 40 cm).
Ritmul de creştere a calatidiului în diametru în ultima lună de creștere
este în medie de 0,45 cm/zi, cu limite de variaţie cuprinse între 0,4 şi
0,52 cm/zi (Ştefan şi colab., 2007).
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Poziţia calatidiului este variabilă. Astfel, calatidiile în creștere fac
mişcări de orientare după Soare, fenomen denumit heliotropism, astfel încât
suprafaţa calatidiului împreună cu bracteele involucrale și frunzele tinere de
sub calatidiu formează un unghi aproape drept cu direcţia de cădere a
razelor solare (razele solare cad aproape perpendicular pe suprafața
calatidiului). Dimineaţa, calatidiul este orientat către est, la un unghi de
50-70o față de direcția nord (Knowles, 1978), iar în timpul zilei acesta
urmăreşte mişcarea Soarelui pe bolta cerească, dar cu o diferență de 12o față
de unghiul azimutului1 solar sau cu o diferență în timp de 48 de minute față
de poziția Soarelui (Robinson, 1978). Seara, calatidiul este orientat către
vest, cu un unghi de 60-90o față de direcția nord (Knowles, 1978). În timpul
nopţii, calatidiul revine puţin câte puţin din nou către est, dar cu o viteză mai
mare decât mișcarea de orientare după Soare din timpul zilei. Se consideră
că viteza unghiulară din timpul nopții este de circa două ori mai mare decât
cea din timpul zilei (Vandenbrink și colab., 2014).
Heliotropismul reprezintă o adaptare a plantelor pentru o utilizare mai
eficientă a radiației solare în procesul de fotosinteză. Astfel, ca urmare a
procesului de heliotropism, cantitatea zilnică de radiație solară interceptată
este cu cca. 9% mai mare decât cantitatea maximă de radiație solară
interceptată de frunzele cu o poziție statică (Robinson, 1978). O bună
aprovizionare a plantelor de floarea-soarelui cu apă favorizează desfășurarea
fenomenului de heliotropism în condiții optime, în timp ce la plantele ofilite
din cauza stresului hidric heliotropismul este afectat până la blocarea
acestuia.
Heliotropismul calatidiului tânăr încetează în momentul înfloririi,
când toate calatidiile se orientează către direcţia din care răsare Soarele. Ca
atare, în timpul înfloritului, de obicei calatidiul are o poziţie verticală faţă de
suprafaţa solului şi este îndreptat spre est (nord-est în emisfera nordică și
sud-est în emisfera sudică, după Knowles, 1978). Orientarea calatidiilor
către est asigură o încălzire mai rapidă a acestora dimineața și o vizitare mai
intensă de către insectele polenizatoare în orele dimineții. De asemenea,
orientarea către est a calatidiilor face ca florile să se usuce repede dimineața,
după roua dimineții sau eventuale precipitații, ceea ce asigură o mai bună
protecție împotriva agenților patogeni care se dezvoltă la nivelul florilor
(putregaiuri). În plus, în timpul zilei, grăuncioarele de polen și stigmatele
sunt ferite de contactul direct cu radiația solară, ceea ce asigură protecția
Azimutul reprezintă unghiul în plan orizontal între direcția unui obiect și direcția de referință,
respectiv direcția nordului geographic sau magnetic. Azimutul este măsurat în grade de la nord în
direcție retrogradă (de la răsărit spre apus). Astfel, estul este la 90 o, sudul este la 180o, iar vestul este
la 270o.
1
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împotriva supraîncălzirii și menținerea viabilității acestora. Temperatura în
orele amiezii la nivelul florilor tubuloase de pe calatidiile orientate către est
este mai mică cu 3-8oC decât cea a florilor de pe calatidiile ținute cu fața
către soare (Vandenbrink și colab., 2014). Peste 50% dintre grăuncioarele de
polen își pierd viabilitatea în cazul unei expuneri directe la radiația solară pe
o durată de peste 10 ore (Škorić și colab., 1989, citați de Terzić și colab.,
2017).
Pe măsură ce se dezvoltă seminţele, calatidiul se înclină în mod
diferit. La hibrizii de floarea-soarelui existenți în cultură în prezent, unghiul
de înclinare variază de la câteva grade (calatidiu aproape vertical față de
suprafața solului) la 90o (calatidiu orizontal, cu fața orientată în jos), uneori
chiar la peste 90o (fig. 2.20).
Calatidiile pot fi plate, convexe, concave sau neregulate.

a)

c)

b)

d)

Fig. 2.20. Diferite unghiuri de înclinare a calatidiului la floarea-soarelui:
a) Calatidiu vertical (unghi de înclinare aproape de 0o față de verticală);
b) Calatidiu ușor înclinat (unghi mic de înclinare față de verticală); c) Calatidiu
înclinat (unghi de 45o față de verticală); d) Calatidiu orizontal (unghi de 90o față de
verticală)
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Receptaculul are forma unui disc circular, cu grosimea cuprinsă între
1 şi 4 cm, acesta fiind înconjurat de câteva rânduri de foliole de formă
triunghiulară sau alungită, cu vârfurile ascuţite, numite bractee involucrale
(fig. 2.21). Bracteele involucrale sunt frunze modificate care sunt dispuse pe
marginea receptaculului. Până la deschiderea inflorescenţei, acestea acoperă
mugurii florali.
Florile din inflorescenţă sunt de două tipuri, și anume: flori ligulate
(sterile) şi flori tubuloase (fertile).
Florile ligulate sunt dispuse radiar pe marginea inflorescenţei, în 1-2
rânduri (fig. 2.22). Acestea sunt în număr de 30-70 şi sunt asexuate sau
unisexuate, fapt pentru care rămân întotdeauna sterile.

Fig. 2.21. Bracteele involucrale la calatidii aflate în diferite faze de dezvoltare

Fig. 2.22. Secţiune prin calatidiul de floarea-soarelui (Ion, 2008)
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Forma florilor ligulate este alungită, ovoidală sau rotunjită. Petalele
florilor ligulele sunt lungi de 6-10 cm şi late de 2-3 cm.
Culoarea florilor ligulate este galbenă cu diferite nuanţe (galbenauriu, galben-pai sau galben-portocaliu), dar se întâlnesc şi flori ligulate
violete, purpurii sau roşii.
Partea superioară a florilor ligulate este catifelată, iar cea inferioară
este fin-ciliată. Suprafaţa superioară a petalelor ligulate este acoperită cu
porţiuni dense de papile epidermice, care prin mărime, formă, miros şi
culoare atrag insectele polenizatoare.
Florile tubuloase sunt florile propriu-zise (fig. 2.22 și 2.23). Acestea
sunt hermafrodite, actinomorfe, dispuse în două seturi de arce de cerc ce
pornesc din centrul calatidiului, un set de arce de cerc dispuse în sensul
acelor de ceasornic și unul în sens opus (fig. 2.24). Numărul arcelor de cerc
este conform seriei lui Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,
...), arcele de cerc dispuse în sensul acelor de ceasornic fiind un anumit
număr din seria lui Fibonacci în funcție de dimensiunile calatidiului, iar
arcele de cerc dispuse în sens opus fiind numărul următor din seria lui
Fibonacci (de exemplu, dacă la un calatidiu numărul arcelor de cerc dispuse
în sensul acelor de ceasornic este de 34, numărul arcelor de cerc dispuse în
sens opus este de 55).
În cazul calatidiilor mici, numărul arcelor de cerc din cele două seturi
este de 21/34 (21 de arce de cerc dispuse în sensul acelor de ceasornic și 34
în sens opus), iar în cazul calatidiilor mari, numărul arcelor de cerc din cele
două serii este de 89/144, uneori chiar 144/233 (Vogel, 1979).
Numărul de flori dispuse pe fiecare arc de cerc dispus în sensul acelor
de ceasornic, respectiv de la stânga la dreapta, variază între 15 și 30.

Fig. 2.23. Flori tubuloase (fertile) la floarea-soarelui: a) floare tubuloasă în stadiu
de stamină; b) floare tubuloasă în stadiu de stigmat
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Fig. 2.24. Dispunerea florilor tubuloase în arcuri de cerc conform seriei lui
Fibonacci

Numărul florilor tubuloase pe calatidiu este de 600-2.500, dar în cazul
plantelor izolate, la care calatidiul este mai mare, și la formele pentru
sămânță de spart, numărul florilor tubuloase poate ajunge până la 8.000.
Florile tubuloase sunt separate între ele prin bractee florale (palei),
care sunt de culoare galben-verzui și care acoperă parțial ovarul (fig. 2.25).
Bracteele florale au doi umeri și un vârf ascuțit ce depăşesc floarea închisă.
În stadiul de mugur floral, vârful este curbat înspre centrul calatidiului și are
rol de protecţie a tubului floral în curs de dezvoltare. Rolul de protecţie este
asigurat și prin excreţia unui lichid lipicios, similar cu răşina, care se adună
sub forma unei mici picături în vârful curbat al bracteelor florale. Bracteele
florale formează structura alveolară care fixează seminţele pe calatidiu. La
maturitate, acestea devin tari și ţepoase.
Caliciul este redus la 2 solzişori incolori, de cca. 4 mm lungime,
dispuşi în partea superioară a ovarului, de-o parte și de alta a tubului corolei
(fig. 2.23).

Fig. 2.25. Bracteele involucrale și bracteele florale (paleele) la floarea-soarelui
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Corola este actinomorfă, gamopetală, tubuloasă, alcătuită din 5 petale
concrescute, cu cinci dinţişori (fig. 2.23). La exterior, corola este de culoare
galbenă de diferite nuanţe, mai rar violet-închis, iar la interior aceasta este
galbenă-portocaliu, roşu-brun, roşu-cenuşiu sau chiar neagră.
Corola este formată din tubul (gâtul) corolei şi limbul corolei, care
reprezintă partea superioară a corolei ce este deschisă în formă de pâlnie și
care prezintă cinci dinţi ce reprezintă vârfurile celor cinci petale
concrescute.
Lungimea corolei la o floare deschisă este de 9-12 mm. Lungimea
tubului corolei este cuprinsă între 5,1 şi 6,3 mm, iar diametrul este cuprins
între 1,7 şi 2,3 mm. Datorită formei tubuloase, tubul corolei are şi rolul de
rezervor de nectar. Practic, tubul corolei se îngustează spre bază şi formează
la bază un inel în interiorul căruia este dispus ţesutul nectarifer.
Androceul este sinanter, adică staminele sunt concrescute prin
anterele lor (fig. 2.23), în timp ce filamentele rămân libere. Acest proces se
numeşte sinantrie, de unde şi denumirea de familia Synanterae dată de unii
autori asteraceelor.
Staminele sunt în număr de 5, au filamentele albicioase şi anterele
alungite, legate între ele printr-o pieliţă fină, elastică.
Anterele au vârfurile late, ceea ce asigură în stadiul de mugur floral
închiderea tubului pe care-l formează anterele în partea lui superioară. Tubul
anterelor este de culoare brun-închisă până la neagră. Anterele au doi lobi,
fiecare formând doi saci polinici.
Anterele se deschid când ajung la maturitate şi eliberează polenul. O
atingere cât de uşoară a staminelor (de obicei de către insecte) provoacă o
răsucire sau înclinare a filamentelor staminale, ceea ce determină o golire
parţială a polenului din antere. De asemenea, umiditatea atmosferică are un
rol important în procesul de deschidere a anterelor. Pe timp uscat, anterele
rămân deschise, în timp ce pe timp umed se închid, planta ferindu-şi în acest
fel polenul de umiditate.
Grăuncioarele de polen sunt relativ mari, de 34-45 m (Vrânceanu,
2000), au o formă sferică şi sunt de culoare galbenă (fig. 2.26). De
asemenea, suprafaţa lor este lipicioasă şi cu excrescenţe sub formă de
ghimpi, ceea ce face ca aceştia să se aglutineze. Datorită acestor
caracteristici, transportul grăuncioarelor de polen prin intermediul vântului
se face cu dificultate, dar, în schimb, au o bună aderenţă la corpul insectelor.
În interiorul protoplasmei se găseşte nucleul vegetativ, care este oval, şi
nucleul generativ, care este alungit.
Numărul grăuncioarelor de polen pe anteră este de cca. 25.000
(Bonjean, 1993).
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Fig. 2.26. Grăuncioare de polen la floarea-soarelui (vedere la microscop)

Gineceul este alcătuit din ovar, stil şi stigmat (fig. 2.23).
Ovarul florii-soarelui este inferior şi format din două carpele
concrescute numai prin marginile lor, cu o cavitate unică ce conţine un
singur ovul. Ovarul are lungimea de 0,8-1,3 cm, iar ovulul este de
0,4-0,5 cm.
Stilul este albicios şi este plasat în interiorul tubului anterelor, purtând
stigmatul. Stilul are rolul de a ridica stigmatul deasupra tubului anterelor,
plasându-l deasupra polenului propriu, ceea ce favorizează polenizarea
încrucişată.
Stigmatul este bifurcat şi acoperit pe partea exterioară cu peri
monocelulari, având de obicei aceeaşi culoare în partea superioară ca şi
partea interioară a florii tubuloase.
Funcţia principală a stigmatului este de a recepta grăuncioarele de
polen în vederea germinaţiei acestora şi realizării fecundării.
Stigmatul ajunge la maturitate mai târziu decât anterele, fenomen
denumit protandrie. În timpul maturării florilor tubuloase, stilul se alungeşte
în interiorul tubului anterelor şi împinge stigmatul în afara acestuia, după
care capătul distal al acestuia se desface median, iar vârfurile celor două
bifurcaţii se răsucesc în afară, expunând partea lor interioară, care este
receptivă pentru grăuncioarele de polen.
Lobii stigmatului au lungimea de 3-4 mm şi sunt acoperiţi cu perişori
îndreptaţi în sus, care în condiţii de receptivitate secretă un lichid lipicios.
Glandele nectarifere sunt prevăzute cu stomate, care diferă în privinţa
mărimii, formei şi frecvenţei. Florile tubuloase secretă nectar atât în stadiul
de stamină, cât și în stadiul de stigmat. Totuși, în momentul când s-au
deschis anterele (sacii polinici), florile tubuloase secretă cea mai mare
cantitate de nectar.
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Fructul. Fructele, numite impropriu în practica agricolă boabe sau
seminţe, sunt din punct de vedere botanic achene, care au pericarpul
neconcrescut cu sămânţa propriu-zisă (miezul bobului). Pericarpul sau coaja
se formează din pereţii ovarului, iar sămânţa propriu-zisă din ovul. Pe
măsură ce achenele se maturizează, elementele florale situate deasupra
ovarului se usucă și cad.
Achenele sunt în general alungite, ascuţite la capătul cu care se prind
de calatidiu. Acestea au lungimea cuprinsă între 7 şi 25 mm, lăţimea între
3,5 și 9 mm şi grosimea între 2,5 şi 6 mm. Achenele situate spre periferia
calatidiului, respectiv cele plasate în zona a doua și a treia de înflorire a
calatidiului sunt cele mai mari și mai grele, în timp ce cele mai mici și mai
ușoare sunt plasate în zona centrală a calatidiului (fig. 2.27).

Fig. 2.27. Dispunerea boabelor în calatidiu pe zonele de înflorire (I, II, III ...) și pe
arcele de cerc (1, 2, 3 ....)

Pe suprafața pericarpului se găsesc perișori dubli, uneori simpli sau
tripli, care sunt uniți pe aproape toată lungimea lor, numai vârfurile fiind
libere (fig. 2.28). Cei mai mulți dintre acești perișori sunt îndepărtați în
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timpul recoltării sau a manipulărilor mecanizate în depozit, fiind
răspunzători de apariția incendiilor în timpul uscării artificiale.

Fig. 2.28. Perișorii de pe suprafața pericarpului la floarea-soarelui

La hibrizii actuali cultivați pentru ulei, pericarpul (coaja) reprezintă
între 20 şi 40% din greutatea fructului, îmbrăcând strâns sămânța (miezul),
care umple bine loja seminală (fig. 2.29).
La hibrizii cultivați pentru obținerea de boabe pentru spart, pericarpul
este mai gros, acesta reprezentând între 40 și 50% din greutatea fructului
(achenei), este neaderent la miez, iar sămânța (miezul) nu umple bine loja
seminală (fig. 2.30).
Pericarpul are o culoare neagră, cenuşie, albă sau poate fi vărgat,
respectiv poate fi negru cu dungi cenușii sau albe, cenușiu cu dungi cenușiideschise sau albe, alb cu dungi negre sau cenușii. În general, boabele închise
la culoare (în special cele negre) au un conținut ridicat în ulei, fiind destinate
pentru obținerea de ulei, în timp ce cele albe și cele cu dungi au un conținut
scăzut în ulei, fiind destinate pentru spart. Boabele pentru spart albe cu
dungi cenușii sunt preferate în Turcia, cele cenușii cu dungi albe sunt
preferate în SUA, Spania și China, în timp ce cele negre sunt preferate în
țările balcanice și Rusia (Kaya și colab., 2012).
În structura pericarpului, între suber şi sclerenchim se găseşte un strat
de celule denumit “strat carbonogen” sau “strat tare“ (fig. 2.31). Stratul
carbonogen conţine cca. 75% carbon, fiind dens şi tare, prezenţa acestuia
mărind rezistenţa achenelor la atacul moliei florii-soarelui (Homoeosoma
nebulella).
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Fig. 2.29. Achenele și semințele la floarea-soarelui pentru ulei

a

b

c

Fig. 2.30. Achenele și semințele la floarea-soarelui pentru spart: a- boabe albe;
b- boabe gri cu dungi albe; c- boabe negre
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Fig. 2.31. Secţiune prin pericarpul fructului de floarea-soarelui (Canţăr, 1965)
1- pericarp cu strat carbonogen; 2- pericarp fără strat carbonogen; a- epicarp;
b- ţesut cu suber; c- strat carbonogen; d- ţesut sclerenchimatic

Sămânţa propriu-zisă, denumită popular miez, este învelită într-o
membrană concrescută cu endospermul, formând o peliculă subţire care
protejează embrionul. Embrionul este format din două cotiledoane mari,
acestea având rolul de ţesuturi de rezervă, în care se acumulează cea mai
mare cantitate de ulei şi proteină din seminţe. Între cele două cotiledoane, la
vârful ascuţit al seminţei, se află gemula, tigela şi radicula (fig. 2.32).

Fig. 2.32. Structura fructului (achenei) la floarea-soarelui

Pericarpul fructului se poate dezvolta complet chiar dacă fecundarea
nu are loc. Ca atare, într-un calatidiu se găseşte aproape întotdeauna un
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anumit procent de fructe (achene) la care pericarpul este dezvoltat normal
sau aproape normal, însă fără sămânţă (fără miez), fructe denumite boabe
seci.
Biomasa epigee. Biomasa uscată epigee a plantei de floarea-soarelui
la maturitatea în lapte-ceară este cuprinsă între 183 şi 310 g s.u./plantă (Bășa
și colab., 2014), în funcție de hibridul cultivat, condițiile de mediu și
tehnologia aplicată. Din biomasa uscată epigee a plantei de floarea-soarelui,
frunzele reprezintă 17-23%, tulpinile 35-40% și calatidiul 41-44%.
Producția de biomasă uscată epigee variază între 7 și 21 t/ha, respectiv
între 13 și 21 t/ha în condiții favorabile de vegetație și între 7 și 11 t/ha în
condiții puțin favorabile de vegetație, respectiv în condiții de secetă și arșiță
(Ion, 2017).
Indicele de recoltă1 variază între 0,25 și 0,35. Potențial, indicele de
recoltă poate ajunge la valori de 0,4-0,5 (Škorić și Marinković, 1981, citați
de Vrânceanu, 2000).
2.7. Ciclul de vegetaţie
Ciclul de vegetaţie la floarea-soarelui durează 80-170 de zile, în
funcție de precocitatea hibridului, condițiile climatice și latitudine. Pentru
condițiile din țara noastră, perioada de vegetație la floarea-soarelui este
cuprinsă între 90 și 130 de zile.
Suma temperaturilor biologic active (TBA) necesară pentru ajungerea
la maturitate (constanta termică) la majoritatea hibrizilor de floarea-soarelui
cultivați este de 1500-1700oC pentru pragul biologic de 6oC (Bonjean,
1993), respectiv de 1450-1600oC pentru pragul biologic de 7oC.
Ciclul de vegetaţie la floarea-soarelui cuprinde 5 faze principale
(Merrien, 1992), și anume:
1- faza de germinare-răsărire;
2- faza vegetativă;
3- faza de buton floral;
4- faza de înflorire;
5- faza de formare și maturizare a boabelor.
Faza de germinare-răsărire este esenţială pentru dezvoltarea viitoare
a culturii de floarea-soarelui, deoarece în această perioadă se stabileşte
densitatea culturii, respectiv numărul de plante pe unitatea de suprafaţă care
reprezintă principalul element al productivității.
Indicele de recoltă (HI - Harvest Index) reprezintă raportul dintre producția de boabe (producția
economică) și producția totală de biomasă epigee la maturitate (producția biologică).
1
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Răsărirea are loc la 7-20 zile de la semănat (obișnuit 10-12 zile), în
funcţie de temperatură, umiditatea solului şi adâncimea de semănat.
În condiții normale de aprovizionare cu apă a solului, începutul
răsăririi (10% plante răsărite) are loc atunci când, la adâncimea de semănat,
se realizează suma temperaturilor medii zilnice de 90-100oC, iar răsărirea în
masă (75% plante răsărite) la 110-125oC (Semihnenko, 1968, citat de
Vrânceanu, 2000). Dacă se ia în calcul temperatura atmosferică și pragul
biologic de 6oC, începutul răsăririi (10% plante răsărite) se realizează la o
sumă a temperaturilor biologic active (TBA) de 74-88oC, iar răsărirea în
masă (75% plante răsărite) la o sumă TBA de 100-115oC.
Pentru declanşarea procesului de germinaţie, seminţele de floareasoarelui trebuie să fie viabile, ieşite din repausul germinativ şi să fie
întrunite condiţiile minime de temperatură şi umiditate.
În condiții de mediu ambiental, semințele de floarea-soarelui își
păstrează viabilitatea pe o durată medie de 5 ani, dar în condiții de mediu
uscat și la o temperatură constantă de 7oC acestea își păstrează viabilitatea
pe o durată de peste 10 ani (Bonjean, 1993).
Repausul germinativ (repaus seminal sau dormanță) durează, de
obicei, între 25 și 35 de zile (Vrânceanu și colab., 2004), în funcție de
genotip, gradul de maturizare a achenelor la recoltare, condițiile de
temperatură și expunerea la radiația solară. Astfel, semințele expuse la
radiația solară după recoltare au ieșit din repausul germinativ după 4-6 zile
(Vrânceanu, 2000).
Pentru declanşarea procesului de germinaţie, temperatura la nivelul
patului germinativ trebuie să fie de 7-8ºC, iar seminţele de floarea-soarelui
trebuie să absoarbă 70-100% apă raportat la greutatea lor. Semințele de
spart, care au un procent mai mare de coji, absorb o cantitate mai mare de
apă pentru declanşarea procesului de germinaţie, care este de 100-130% apă
raportat la greutatea lor.
După declanşarea procesului de germinaţie, începe mai întâi să
crească radicula, apoi tigela, cotiledoanele şi plumula. Radicula străpunge
pericarpul la nivelul cicatricei care reprezintă zona de prindere a bobului de
receptaculul calatidiului. Tigela se alungeşte şi antrenează cotiledoanele,
aceasta devenind un ax denumit hipocotil. Prin creşterea hipocotilului,
cotiledoanele sunt deplasate către suprafaţa solului (germinaţie epigee),
pentru o perioadă fiind acoperite de pericarpul achenei. Apariţia
cotiledoanelor la suprafaţa solului marchează faza de răsărire (fig. 2.33 și
2.34).

87

Fig. 2.33. Germinația la floarea-soarelui

Fig. 2.34. Răsărirea la floarea-soarelui (Ion, 2008)

Faza vegetativă este perioada în care sunt diferenţiate organele
vegetative ale plantei. În această fază de vegetaţie este decisă vigoarea
plantei prin dezvoltarea sistemului radicular. Rata de creștere a rădăcinii
este mai mare decât rata de creștere a organelor aeriene ale plantei. Astfel,
în faza de 8-10 frunze, când plantele de floarea-soarelui au talia de
25-30 cm, rădăcina ajunge la adâncimi de 50-70 cm (Bîlteanu, 2001;
GRDC, 2017).
În această perioadă, inițial se diferențiază frunzele după care se
realizează inducția florală, proces prin care se diferenţiază organele florale.
Practic, începutul diferențierii organelor florale marchează sfârșitul
diferențierii frunzelor și începutul dezvoltării reproductive.
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Inițierea florală are loc la cca. 18 zile de la răsărirea plantelor,
respectiv la 20-30 de zile de la semănat, acest moment fiind asociat cu
apariția butonului floral cu diametrul de 1 cm (Vrânceanu, 2000), ceea ce
corespunde cu faza de 4-6 frunze. În condițiile lipsei factorilor limitativi,
diferențierea organelor florale se realizează pe o durată de timp de 7-12 zile
(Alberio și colab., 2015), în medie pe o durată de timp de cca. 10 zile.
Diferențierea primordiilor florale pe suprafața receptaculului se încheie
atunci când butonul floral are diametrul de cca. 2,5 cm (Lindström și
Hernández, 2015), moment în care este stabilit numărul potențial de achene
în calatidiu.
Lipsa apei în timpul fazei vegetative limitează formarea frunzelor, iar
temperaturile scăzute afectează formarea florilor. Inițierea florală nu este
afectată de deficitul hidric.
O bună aprovizionare cu azot a plantelor înainte de inițierea florală
determină un număr mai mare de flori pe calatidiu.
Îndepărtarea rădăcinilor laterale înaintea inițierii florale reduce
numărul de flori formate (Steer, 1988, citat de Vrânceanu, 2000), motiv
pentru care trebuie acordată atenție adâncimii de efectuare a prașilelor
mecanice, care este de dorit să nu depășească 6 cm.
Faza de buton floral este perioada de după inițierea florală, când se
dezvoltă organele florale până la înflorire. Este o perioadă care durează 4050 zile în timpul căreia planta înregistrează consumul maxim de elemente
nutritive.
În această fază de vegetație, procesul de creștere este cel mai intens,
ritmul de formare a substanţei uscate putând avea valori de 200 kg s.u./ha/zi.
Nu se mai diferențiază noi frunze, dar se dezvoltă cele deja inițiate astfel
încât la sfârşitul acestei faze suprafaţa foliară ajunge la valoarea maximă. De
asemenea, la sfârşitul acestei faze sistemul radicular ajunge la dezvoltarea
maximă.
Faza de înflorire este perioada în care se înregistrează o creştere
însemnată a masei calatidiului. Practic, în această fază de vegetație, cea mai
mare parte a substanţelor asimilate produse prin procesul de fotosinteză sunt
direcționate către calatidiu. La mijlocul fazei de înflorire planta de floareasoarelui acumulează 70-85% din substanţa uscată totală.
Înflorirea este precedată de deschiderea involucrului de frunze al
calatidiului (deschiderea frunzelor involucrale), iar atunci când calatidiul are
diametrul de cca. 10 cm florile ligulate devin vizibile, după care florile
ligulate din primul rând încep să se desfacă (să se etaleze), proces care de
obicei se petrece seara. După etalarea florilor ligulate dispuse la exteriorul
calatidiului, înflorirea continuă centripet cu florile tubuloase, care înfloresc
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în 6-8 zone concentrice succesive, fiecare zonă fiind formată din 2-4 cercuri
de flori. După ce s-a încheiat înflorirea florilor tubuloase, florile ligulate se
ofilesc şi cad, ceea ce indică încheierea procesului de înflorire a calatidiului.
Înflorirea unei flori tubuloase se realizează pe o durată de 24-36 de
ore și presupune următoarele faze (faze de înflorire) (fig. 2.35):
- floare în stadiu de buton, care se caracterizează prin trecerea corolei de la
culoarea verde la culoarea galbenă, în interiorul acesteia staminele fiind
mature, cu polenul deja format şi viabil;
- floare în stadiu de stamină, care se caracterizează prin corolă alungită, cu
stamine care ies din tubul corolei cu 5-6 mm; trecerea de la stadiul de
buton la stadiul de stamină se face foarte repede, pe timpul nopţii, astfel
încât dimineaţa, în jurul orei 7 tubul anterelor este complet ieșit din tubul
corolei ca urmare a alungirii filamentelor staminale; după ieșirea tubului
anterelor din tubul corolei, începe alungirea stilului, ceea ce face ca
stigmatul cu cei doi lobi uniți să fie împins prin tubul anterelor, creând
astfel o presiune asupra acestora, ceea ce duce la golirea de polen a
sacilor polinice; eliberarea polenului are loc între orele 7 și 9;
- floare în stadiu de stigmat, care se caracterizează prin apariţia stigmatului
deasupra tubului staminelor, lucru care se întâmplă în aceeași zi între
orele 16 și 17; deschiderea lobilor stigmatului are loc între orele 18 și 19,
astfel încât în dimineața zilei următoare, stigmatul este deasupra tubului
anterelor cu 2-3 mm, iar cei doi lobi sunt desfăcuți expunând zona
interioară receptivă pentru polen; în același timp, filamentele staminale
își pierd turgescența, ceea ce face ca tubul staminal să se retragă în tubul
corolei;
- floare în stadiul de ofilire, care caracterizează floarea deja fecundată și
care se întâlnește, de obicei, în cea de-a treia zi de înflorire; stigmatul se
ofilește și se retrage în tubul corolei, ovarul îşi începe dezvoltarea, iar
corola începe să se usuce.
Momentul în care stigmatul îşi pierde turgescenţa, iar lobii acestuia se
răsucesc în spirală marchează faptul că s-a produs polenizarea şi fecundarea.
Un alt semn distinctiv al florii fecundate este schimbarea culorii corolei din
galben în brun.
Înflorirea unui calatidiu se realizează pe parcursul a şapte etape
(Cadeac şi Beauguillaume, 1992) (fig. 2.36), și anume:
 Etapa 1: discul calatidiului este ocupat în întregime de mugurii florali,
la periferie apărând izolat flori cu stamine;
 Etapa 2: pe calatidiu sunt prezente două zone, una acoperită cu muguri
florali şi alta periferică, cu flori cu stamine vizibile;
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Fig. 2.35. Florile tubuloase aflate în diferite faze de înflorire (Ion, 2008)
1- buton floral; 2- floare în stadiu de stamină; 3- floare în stadiu de stigmat, dar
care nu este încă receptiv pentru polen; 4- floare în stadiu de stigmat receptiv
pentru polen; 5- floare polenizată, la care stigmatul începe să se ofilească

 Etapa 3: pe calatidiu sunt prezente trei zone distincte, una în centrul
calatidiului cu muguri florali, a doua cu flori cu stamine şi a treia,
periferică, cu flori cu stigmate;
 Etapa 4: pe calatidiu sunt prezente patru zone distincte, în aceste zone
găsindu-se, de la centru la periferie, următoarele tipuri de flori: muguri
florali, flori cu stamine, flori cu stigmate, flori ofilite (flori fecundate);
 Etapa 5: numărul de zone pe calatidiu se reduce la trei (flori cu stamine,
flori cu stigmate și flori ofilite), prin dispariţia zonei centrale cu muguri
florali;
 Etapa 6: pe calatidiu rămân două zone (flori cu stigmate și flori ofilite),
prin dispariţia zonei cu flori staminale;
 Etapa 7: pe calatidiu nu mai sunt flori cu stigmate, acesta fiind în
întregime acoperit cu flori ofilite.
Calendaristic, procesul de înflorire se desfăşoară în condiţiile din ţara
noastră și în condițiile semănatului în perioada optimă, de la jumătatea lunii
iunie până la jumătatea lunii iulie.
Înflorirea începe atunci când se realizează o sumă a temperaturilor
biologic active (TBA)1 cu temperatura de bază de 5oC, din momentul
răsăririi (75% plante răsărite), cuprinsă între 800 şi 925oC, ceea ce
corespunde cu 64-70 de zile (Ion şi colab., 2007.b).
Temperaturile biologic active (TBA) sunt numite şi unităţi termice utile (UTU) sau grade zilnice de
creştere (GDD - Growing Degree Days).
1
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Fig. 2.36. Etapele de înflorire a calatidiului la floarea-soarelui (Ion, 2008)
0- Calatidii înainte de înflorire, 1- Etapa I de înflorire; 2- Etapa II de înflorire; 3Etapa III de înflorire; 4- Etapa IV de înflorire; 5- Etapa V de înflorire; 6- Etapa VI
de înflorire; 7- Etapa VII de înflorire; 8- Calatidiu la care florile ligulate s-au uscat

O inflorescenţă se menţine înflorită în medie 7-8 zile, cu o variație de
la 5 la 10 zile în funcţie de hibrid şi factorii climatici.
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Durata procesului de înflorire, momentul când începe înflorirea şi
momentele când se realizează diferitele faze ale procesului de înflorire sunt
diferite de la un hibrid la altul şi sunt influenţate de o serie de factori, şi
anume:
1- uniformitatea plantelor din cultură - culturile răsărite uniform, în care
plantele au un ritm de vegetaţie asemănător, înfloresc într-o perioadă
mai scurtă de timp, în timp ce înfloritul culturilor neuniforme se
eşalonează pe o perioadă mai lungă de timp;
2- mărimea calatidiului - cu cât calatidiul este mai mare, cu atât înflorirea
durează mai mult;
3- factorii climatici, respectiv temperatura şi aprovizonarea cu apă.
Înflorirea tuturor calatidiilor din cultură se realizează într-o perioadă
cuprinsă între 11 şi 20 de zile, iar întregul proces de înflorire la nivelul
culturii, de la înflorirea primelor calatidii și până la finalizarea înfloririi la
ultimele calatidii, se desfăşoară într-o perioadă cuprinsă între 12 şi 30 de
zile, cel mai frecvent între 15 şi 21 de zile (Ion şi colab., 2007.b).
În perioadele calde şi însorite, înflorirea se realizează mai devreme şi
pe o durată de timp mai scurtă, iar pe timp rece şi noros înflorirea se
realizează mai târziu şi prezintă un ritm mai lent, desfășurându-se pe o
perioadă mai mare de timp.
Diferitele momente ale procesului de înflorire la nivelul culturii de
floarea-soarelui se realizează la un interval de zile care este de: 1-6 zile între
apariţia primelor calatidii înflorite în cultură şi începerea procesului de
înflorire (10% calatidii înflorite); 2-6 zile între începerea procesului de
înflorire şi plin proces de înflorire (50% calatidii înflorite); 5-14 zile între
plin proces de înflorire şi înflorirea tuturor calatidiilor (Ion şi colab.,
2007.b).
Perioada de cules intens a nectarului de către albine, considerată a fi
cuprinsă între începerea procesului de înflorire la nivelul culturii (10%
calatidii înflorite) şi momentul când numai 10% dintre calatidii mai sunt
înflorite în cultură variază între 10 şi 20 de zile (Ion şi colab., 2007.b).
Înflorirea eşalonată a plantelor de floarea-soarelui dintr-o cultură
prezintă mari avantaje pentru apicultori, deoarece asigură culesuri de nectar
de lungă durată. În schimb, pentru cultivatorul de floarea-soarelui, acest
proces eşalonat de înflorire este de nedorit pentru că acesta înseamnă o
maturizare eşalonată a plantelor, ceea ce presupune înregistrarea de pierderi
de producţie şi o recoltare mai dificilă.
Polenizarea. Floarea-soarelui este o plantă alogamă entomofilă, doar
parţial anemofilă, deoarece polenul este slab adaptat la transportul prin vânt,
fiind greu şi aglomerându-se uşor.
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La floarea-soarelui, anterele eliberează polenul înainte ca stigmatele să
ajungă la maturitate (fenomen de protandrie). Practic, polenul ajunge la
maturitate şi este eliberat cu cel puțin 10-12 ore înaintea maturizării
stigmatului. Din această cauză, polenizarea stigmatelor se face predominant
cu polenul altor flori, iar autopolenizarea se produce numai la un anumit
număr de flori.
Calatidiile de floarea-soarelui sunt vizitate de albine melifere şi
insecte din entomofauna spontană, cum sunt: himenoptere (bondari, viespi,
albine sălbatice), lepidoptere (fluturi), diptere (muşte), heteroptere
(ploşniţe).
Albinele melifere (Apis mellifera L.) reprezintă principalele insecte
polenizatoare la floarea-soarelui, cu o pondere medie de 82% în rândul
insectelor care vizitează calatidiile (Ion și colab., 2009) și cu limite de
variație cuprinse între 70 și 100% (Ion şi colab., 2003.a). Durata medie de
vizitare a unui calatidiu de către albinele melifere variază de la 100 secunde
pentru calatidiul proaspăt înflorit la 360 secunde pentru calatidiul în plin
proces de înflorire (Ion şi colab., 2003.a).
La floarea-soarelui, albinele culeg în majoritatea lor nectar și foarte
puține culeg și polen (dacă în zonă există alte surse de polen, culegătoarele
de polen preferă aceste surse și nu floarea-soarelui). Cum florile în stadiul
de stamină secretă cea mai mare cantitate de nectar, albinele cercetează
aceste flori pentru a culege nectarul secretat și colectat la baza tubului
corolei. În acest sens, albinele își introduc trompa şi capul în tubul corolei,
între petale şi tubul anterelor care se găsește în interiorul tubului corolei,
pentru a ajunge la nectarul colectat la baza tubului corolei. În tot acest timp,
grăuncioarele de polen care sunt eliberate în partea superioară a tubului
anterelor aderă la perișorii de pe corpul albinei. Trecând de la o floare la alta
și de la un calatidiu la altul, albina atinge şi anterele acestor flori aflate în
stadiul de stamină și se pudrează pe corp cu grăuncioare de polen. Numărul
grăuncioarelor de polen care se pot găsi pe corpul unei albine este cuprins
între 13.000 şi 1.000.000 (Bonjean, 1993).
Deși florile în stadiul de stigmat secretă mai puțin nectar, și acestea
sunt atractive pentru albine, al căror corp este pudrat cu grăuncioare de
polen. Atunci când albinele preocupate de colectarea nectarului acestor flori
ating parte superioară, receptivă a celor doi lobi ai stigmatului, o parte dintre
grăuncioarele de polen de pe corpul lor aderă la lobii stigmatului (fig. 2.37).
Albinele transportă grăuncioarele de polen de pe florile în stadiu de
stamină pe florile în stadiu de stigmat de pe același calatidiu sau de pe
calatidii diferite, realizând în acest fel polenizarea încrucişată.
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Fig. 2.37. Albină acoperită cu grăuncioare de polen culegând nectar, realizând în
același timp și polenizarea (Ion, 2008)

Activitatea albinelor melifere este redusă la temperaturi mai mici de
10 C şi la temperaturi mai mari de 32oC, precum şi în condiţii de
nebulozitate şi umiditate.
În general, pentru condiţiile din ţara noastră, albinele melifere sunt
prezente în culturile de floarea-soarelui între orele 6 şi 20. Albinele
culegătoare de nectar vizitează intens calatidiile de floarea-soarelui începând
cu ora 8 până la orele 18-19. Pentru albinele culegătoare de polen se pot
distinge două maxime de vizitare a calatidiilor de floarea-soarelui, respectiv
un maxim de la orele 6-7 până la orele 10-11 (când anterele eliberează
polenul) şi unul cuprins între orele 16 şi 18 (când sacii polinici sunt goliți ca
urmare a presiunii exercitate de stigmat care s-a deplasat prin tubul
anterelor).
Bondarii (Bombus sp.) participă la polenizarea florii-soarelui în
procentul cel mai mare dintre insectele din entomofauna sălbatică, aceștia
fiind cel de-al doilea agent polenizator, după albinele melifere. Comparativ
cu albinele melifere, bondarii îşi încep activitatea mai de dimineaţă şi au o
activitare mai constantă de-a lungul zilei.
Fluturii din diferite specii urmează după bondari ca importanță în
asigurarea polenizării la floarea-soarelui.
În general, nu se înregistrează cazuri de izgonire sau concurenţă între
albinele melifere şi insectele polenizatoare spontane.
o
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Gradul de atractivitate al hibrizilor de floarea-soarelui pentru
insectele polenizatoare este diferit în funcţie de o serie de caracteristici, cum
sunt:
- mărimea, forma, nuanţa şi intensitatea culorii florilor ligulate;
- capacitatea florilor ligulate de a de absorbi şi reflecta radiaţiile
ultraviolete, care sunt percepute de către albine (spectrul vizibil al
albinelor este cuprins între 300 şi 650 nm, spre deosebire de cel al
omului care este cuprins între 400 și 800 nm);
- pigmentaţia şi intensitatea culorii florilor tubuloase;
- nivelului aromelor, care sunt substanţe volatile emise de flori şi care
sunt responsabile de orientarea la distanţă a insectelor polenizatoare;
aceste substanţe volative (arome) sunt substanţe complexe percepute
de către albine la nivelul antenelor, în compoziţia cărora au fost
detectați 84 de compuşi (Bonjean, 1993);
- accesibilitatea nectarului, care este condiţionată la rândul ei de
lungimea tubului corolei, respectiv adâncimea la care se găsesc
glandele nectarifere comparativ cu lungimea trompei albinelor;
lungimea tubului corolei variază între 5,1 și 6,3 mm, nedepăşind
lungimea trompei albinei melifere, care variază între 6,0 și 6,6 mm
(Ion şi colab., 2003.a; Ion și colab., 2007.a);
- cantitatea de nectar secretată, care variază între 0,1 şi 0,6 mg/floare
(Ion şi colab., 2004) în funcţie de hibrid, condiţiile climatice și
tehnologia de cultură, în condiții climatice favorabile putând depăși
1 mg/floare; secreția de nectar cea mai abundentă are loc atunci când
temperatura aerului în timpul nopții nu scade sub 18oC, iar cea din
timpul zilei se menține la cca. 25oC, momentul optim de secreție
înregistrându-se în timpul dimineții, între orele 8 și 10 (Vrânceanu,
2000); temperaturile mai mari de 27oC reduc secreția de nectar, efectul
fiind cu atât mai intens cu cât umiditatea atmosferică este mai scăzută,
iar temperaturile mai mari de 33oC stopează secreția de nectar (Terzić
și colab., 2017); o bună aprovizionare cu apă a plantelor favorizează
secreția de nectar, în timp ce seceta o afectează; creșterea densității de
la 30.000 la 60.000 plante/ha diminuează secreția de nectar a florilor,
dar crește secreția de nectar pe unitatea de suprafață, ca urmare a
faptului că prin creșterea densității crește numărul de flori pe unitatea
de suprafață, iar dozele de îngrășăminte cu N, P și K cuprinse între 50
și 100 kg s.a./ha favorizează secreția de nectar (Terzić și colab., 2017);
- calitatea nectarului, exprimată prin cantitatea de zaharuri, respectiv
concentraţia nectarului în zahăr, care variază între 43 şi 74% (Ion şi
colab., 2004), albinele culegând eficient nectarul cu o concentraţie în
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zahăr de 50-55%; nectarul de floarea-soarelui conține în proporții
aproximativ egale glucoză și fructoză, în timp ce zaharoza (sucroza)
este prezentă ca urme (Terzić și colab., 2017);
- stadiul de înflorire, pe măsură ce procesul de înflorire avansează în
cadrul calatidiului, atractivitatea acestuia pentru insectele
polenizatoare reducându-se treptat (Ion şi colab., 2004).
Autofertilitatea la floarea-soarelui include atât autocompatibilitatea
polenului cât și autopolenizarea dată de morfologia stigmatului.
Autocompatibilitatea polenului1 se referă la capacitatea florilor de
floarea-soarelui de a produce polen capabil să realizeze fecundarea ovulelor
atunci când are loc autopolenizarea.
Florile de floarea-soarelui, deşi sunt hermafrodite, se comportă ca şi
cum ar fi unisexuate, din cauză că nu există o sincronizare în ceea ce
priveşte maturitatea organelor sexuale. Astfel, staminele se dezvoltă şi ajung
la maturitate înaintea stigmatului, eliberând polenul înainte ca stigmatul să
fie apt pentru al primi, acest fenomen fiind denumit protandrie. Totuşi, la
floarea-soarelui are loc şi un proces de autopolenizarea.
Autopolenizarea se poate realiza prin posibilitatea ca stigmatul să vină
în contact cu grăuncioarele de polen din propria floare la trecerea de la
floare în stadiul de stamină la floare în stadiul de stigmat. Acest lucru este
posibil și prin desfacerea celor doi lobi ai stigmatului înainte ca acesta să
iasă din tubul staminal. După ce stigmatul iese din tubul anterelor, vârful
acestuia se desface în două bifurcaţii, expunând partea interioară, receptivă
grăunciorelor de polen. Dacă fecundarea nu are loc cu polenul altei flori din
cauza lipsei insectelor polenizatoare, cele două bifurcaţii se răsucesc foarte
mult înspre exterior, astfel încât este posibil ca acestea să atingă anterele
florilor vecine, realizându-se astfel autopolenizarea cu polenul florilor
vecine din calatidiu. Deci, autopolenizarea cuprinde atât fenomenul de
autogamie, care reprezintă autopolenizarea în cadrul aceleiași flori (cu
polenul aceleiași flori), cât și fenomenul de geitonogamie, care reprezintă
autopolenizarea cu polen de la florile din cadrul aceluiași calatidiu.
În cadrul sortimentului foarte mare de hibrizi de floarea-soarelui există
o mare variaţie în privinţa nivelului de autofertilitate. Pentru limitarea
dependenţei polenizării culturilor de floarea-soarelui de insectele
polenizatoare, dependenţă care la rândul ei este influenţată de codiţiile de
mediu, apare necesară extinderea în cultură a hibrizilor de floarea-soarelui
1

Autoincompatibilitatea polenului, fenomenul opus autocompatibilității polenului, se produce
printr-o germinare mult mai lentă a grăuncioarelor de polen din aceeași floare comparativ cu polenul
străin (de la alte flori), prin lipsa aderării grăuncioarelor de polen la papilele stigmatului sau prin
blocarea tuburilor polinice în țesuturile stigmatului și în cele din partea superioară a stilului.
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cu nivel ridicat de autofertilitate. Autofertilitatea la hibrizii actuali de
floarea-soarelui este foarte importantă în special în regiunile în care
frecvenţa insectelor polenizatoare este scăzută sau în care condiţiile
meteorologice nefavorabile, cu ploi şi cer noros, îngreunează zborul
acestora. Hibrizii care au un procent ridicat de autofertilitate sunt mult mai
stabili în condiţii de mediu diferite.
Procentul de autofertilitate se calculează după următoarea formulă
(Vrânceanu, 2000):
Autofertilitatea =

Nr. semințe viabile pe calatidiu izolat (nepolenizat artificial)
x 100
Nr. semințe viabile pe calatidiu polenizat liber

La 40 de hibrizi de floarea-soarelui studiaţi în perioada 2002-2008 în
condiţiile din sudul ţării, procentul de autofertilitate a variat între 18 şi 98%
(Ion şi colab., 2010.a). Este interesant de remarcat faptul că autofertilitatea
nu s-a corelat cu secreţia de nectar, respectiv producţia potenţială de miere.
Aceasta demonstrează faptul că obţinerea prin procesul de ameliorare a
hibrizilor cu un procent ridicat de autopolenizare nu a fost însoţită de
diminuarea potenţialului melifer (diminuarea secreţiei de nectar).
Fecundarea. Grăuncioarele de polen germinează după 5-10 minute de
la ajungerea pe stigmat. Viteza de creştere a tuburilor polinice este mai mare
la grăuncioarele de polen care se găsesc la baza celor doi lobi ai stigmatului.
Stigmatele rămân receptive până la 4-5 zile (Seiler și Jan, 2010).
Lumina solară directă reduce viabilitatea polenului care se usucă şi îşi
pierde capacitatea de fecundare. În condiţii de lumină şi căldură, viabilitatea
polenului este de cca. 10 ore, pe timp noros de cca. 24 de ore, iar în condiţii
de întuneric şi răcoare de câteva zile (Velican, 1959, citat de Muntean,
1997).
După ce tubul polinic pătrunde în ţesutul stigmatului, are loc
revărsarea conţinutului grăunciorului de polen în tubul polinic. O
caracteristică a germinării polenului la floarea-soarelui constă în faptul că
nucleul vegetativ nu părăseşte cavitatea grăunciorului germinat, acesta
resorbându-se treptat.
Într-un interval de timp de 30-60 minute de la polenizare are loc
pătrunderea tubului polinic în micropil şi revărsarea lui în sacul embrionar,
după circa 2 ore de la fecundare are loc fuzionarea gameţilor, iar după o oră
şi jumătate are loc unirea celei de-a doua spermatii cu nucleul secundar
(Vrânceanu, 2000).
Timp de cca. 5 ore de la polenizare, în sacul embrionar continuă să se
reverse şi alte tuburi polinice (fenomen de polispermie), care creează un
mediu fiziologic favorabil procesului de formare şi dezvoltare a zigotului şi
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embrionului. Polispermia constituie un fenomen obişnuit la floarea-soarelui.
De asemenea, după cca. 5 ore de la polenizare, stigmatele îşi pierd
receptivitatea pentru grăuncioarele de polen. Cei doi lobi ai stigmatului se
răsucesc, iar pierderea turgescenţei stilului determină retragerea treptată a
stigmatului în tubul corolei.
Faza de formare și maturizare a boabelor se caracterizează prin
procese de translocare şi migrare a substanţelor de rezervă către seminţe şi
prin procese de sinteză a lipidelor, creşterea biomasei totale a plantei având
valori foarte mici. Sinteza proteinelor se face pe baza azotului translocat din
frunze, iar sinteza lipidelor se face pe baza asimilatelor produse în procesul
de fotosinteză (Merrien, 1992).
Procesul de formare a seminţelor la floarea-soarelui durează 45-52 zile
(Belevţev, 1963, citat de Bîlteanu, 1993). În această perioadă, se
înregistrează treptat reducerea ponderii pe care o reprezintă cojile, reducerea
conţinutului de umiditate şi creşterea conţinutului de ulei.
Geneza fructului începe la 2-3 zile de la deschiderea florii, indiferent
dacă a avut loc sau nu fecundarea. Achena ajunge la lungimea normală la
8-10 zile de la fecundare (Lindström și Hernández, 2015), iar la cca. 14 zile
de la fecundare se termină creşterea în lăţime (Vrânceanu și Voinea, 1962).
Numărul de boabe pline pe calatidiu este stabilit la 15-20 zile de la
înflorire (Lindström și Hernández, 2015).
Dezvoltarea seminței începe la cca. 8 zile de la fecundare, iar la
finalizarea creșterii achenei aceasta are cca. 1/3 din masa finală (GDRC,
2017).
În prima perioadă de formare a boabelor, substanţa uscată se
acumulează cu intensitate mai mare în coajă, după care se acumulează în
miezul boabelor (în semințele propriu-zise).
Fermenţii lipază şi aldulază, care transformă glucidele în grăsimi, îşi
încep activitatea după 8-10 zile de la înflorire şi ating activitatea maximă la
20-25 zile de la înflorire (Muntean, 1997). Acumularea uleiului este corelată
negativ cu acumularea proteinelor (fig. 2.38).
După îngălbenirea receptaculului, depunerea de substanţă uscată
încetează, constatându-se doar schimbări ale raportului între acidul oleic şi
cel linoleic (Bîrnaure, 1991). În timpul formării boabelor, acizii graşi
saturaţi rămân constanţi indiferent de gradul de maturizare al boabelor, în
timp ce raportul între acizii graşi nesaturaţi se schimbă. Astfel, acidul oleic
urmează dinamica acumulării uleiului în seminţe, atingând nivelul maxim la
maturitatea fiziologică, apoi scade treptat, în timp ce acidul linoleic creşte
pe măsura coacerii boabelor. Aceasta dovedeşte că biosinteza acidului
linoleic se face pe seama acidului oleic.
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Fig. 2.38. Antagonismul ulei/proteine: ●Parcele neirigate; ▲Parcele irigate
(Merrien, 1992)

Maturitatea fiziologică se realizează atunci când boabele au 35-38%
umiditate, respectiv atunci când partea dorsală a calatidiului este galbenă,
bracteele încep să se brunifice la vârf, iar peste jumătate din frunze sunt
uscate (Vear, 2010; Rondanini și colab., 2007). Maturitatea fiziologică
reprezintă momentul în care s-a încheiat acumularea substanțelor de rezervă
în boabe, iar masa uscată a acestora rămâne constantă. Din momentul
ajungerii la maturitatea fiziologică, boabele pierd apă până când ajung la
umiditatea care permite recoltarea.
2.8. Codificarea vegetației
După BBCH1, perioada de vegetaţie la floarea-soarelui este împărţită
în faze de vegetaţie (faze fenologice) codate de la 0 la 9, fiecare fază fiind
împărţită la rândul ei în stadii de vegetație (subfaze sau faze secundare, care
la rândul lor sunt numerotate într-un sistem zecimal de la 0 la 9 (tab. 2.9,
fig. 2.39). Scara de coduri fenologice BBCH este bazată pe scara de coduri
dezvoltată de Zadoks la cereale. Un stadiu de vegetație este luat în
considerare atunci când 50% dintre plante se găsesc în stadiul respectiv.

Scara BBCH a fost dezvoltată prin efortul comun al BASF, Bayer, Ciba-Geigy și Hoechst.
Abreviaţia BBCH vine de la Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische Industrie
(Institutul Federal German de Cercetări Biologice, Bundessortenamt și Industrie Chimică) (Meier,
2001; Meier și colab., 2009).
1
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Tabelul 2.9. Fazele şi stadiile de vegetație la floarea-soarelui după codificarea
BBCH (Weber și Bleiholder, 1990; Lancashire și colab., 1991)
Codul
0
00
01
03
05
06
07
08
09
1
10
12
14
15
16
17
18
19
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
5
51
53
55
57
59
6
61

Descrierea fazei/stadiului de vegetație
Germinarea
Bob uscat
Începutul procesului de imbibiţie a bobului
Bob îmbibat complet
Radiculă vizibilă
Radiculă alungită şi încep să se dezvolte perişorii radiculari
Hipocotilul şi cotiledoanele ies din bob
Hipocotilul şi cotiledoanele cresc spre suprafaţa solului
Răsărit - cotiledoanele apar la suprafaţa solului
Dezvoltarea frunzelor
Cotiledoane complet desfăcute
2 frunze (prima pereche de frunze) *
4 frunze (a doua pereche de frunze)
5 frunze
6 frunze
7 frunze
8 frunze
9 sau mai multe frunze
Alungirea tulpinii **
Începutul alungirii tulpinii
1 internod alungit vizibil
2 internoduri alungite vizibil
3 internoduri alungite vizibil
4 internoduri alungite vizibil
5 internoduri alungite vizibil
6 internoduri alungite vizibil
7 internoduri alungite vizibil
8 internoduri alungite vizibil
9 sau mai multe internoduri alungite vizibil
Apariţia inflorescenţei
Inflorescenţă vizibilă între frunzele tinere
Inflorescenţa se separă de frunzele tinere, iar bracteele se disting de frunze
Inflorescenţa este separată de frunzele tinere
Inflorescenţa este clar separată de frunzele tinere
Florile tubuloase sunt vizibile printre bractee, inflorescenţa fiind încă
închisă
Înflorirea
Începutul înfloririi - florile ligulate sunt întinse (etalate), iar florile
tubuloase din treimea exterioară a inflorescenţei sunt vizibile
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Codul
63
65
67
69
7
71
73
75
79
8
80
81
83
85

87

89

9
92
97
99

Descrierea fazei/stadiului de vegetație
Florile tubuloase din treimea exterioară a inflorescenţei sunt înflorite
(prezintă stamine şi stigmate vizibile)
Plin proces de înflorire - florile tubuloase din treimea mijlocie a
inflorescenţei sunt înflorite (prezintă stamine şi stigmate vizibile)
Înflorire completă - florile tubuloase din treimea centrală a inflorescenţei
sunt înflorite (stamine şi stigmate vizibile)
Sfârşitul înfloririi - florile tubuloase şi-au încheiat procesul de înflorire,
iar florile ligulate se usucă şi cad
Dezvoltarea fructului
Boabele de pe marginea calatidiului (de la exteriorul calatidiului) sunt de
culoare gri şi au atins dimensiunile finale
Boabele din treimea exterioară a calatidiului sunt de culoare gri şi au atins
dimensiunile finale
Boabele din treimea mijlocie a calatidiului sunt de culoare gri şi au atins
dimensiunile finale
Boabele din treimea centrală a calatidiului sunt de culoare gri şi au atins
dimensiunile finale
Maturitatea
Începutul maturităţii - boabele din treimea exterioară a calatidiului se
înnegresc şi se întăresc, iar partea dorsală a calatidiului este încă verde
Boabele din treimea exterioară a calatidiului au coaja de culoare închisă şi
tare, iar partea dorsală a calatidiului este încă verde
Partea dorsală a calatidiului începe să se îngălbenească, dar bracteele sunt
încă verzi, iar boabele au cca. 50% substanţă uscată
Boabele din treimea mijlocie a calatidiului au coaja de culoare închisă şi
tare, partea dorsală a calatidiului este galbenă, bracteele devin brune, iar
boabele au cca. 60% substanţă uscată
Maturitatea fiziologică - partea dorsală a calatidiului este galbenă,
bracteele sunt brun-marmorate, iar boabele au cca. 75-80% substanţă
uscată
Maturitatea deplină - boabele din treimea centrală a calatidiului au coaja
de culoare închisă şi tare, partea dorsală a calatidiului este de culoare
închisă şi tare, bracteele sunt brune, iar boabele au cca. 88% substanţă
uscată
Senescența
Supracoacere - seminţele au peste 90% substanţă uscată
Plantele sunt complet uscate
Recoltare

* Frunzele se iau în considerare atunci când sunt vizibil separate de mugurele terminal.
** Alungirea tulpinii poate să aibă loc înainte de stadiul 1.9, situație în care se ia în
considerare stadiul de dezvoltare de la faza de vegetație 3.
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Fig. 2.39. Fazele şi stadiile de vegetație la floarea-soarelui după codificarea BBCH
(Weber și Bleiholder, 1990; Lancashire și colab., 1991)
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În SUA, Schneiter și Miller (1981) au dezvoltat un sistem de
codificare a vegetației la floarea-soarelui prin împărțirea acesteia în două
etape, respectiv etapa vegetativă și etapa reproductivă, etape care la rândul
lor sunt împărțite în faze de vegetație (tab. 2.10, fig. 2.40).
Tabelul 2.10. Fazele de vegetație la floarea-soarelui după Schneiter și Miller
(1981)
Codul
Faza de
fazei
vegetație
Etapa vegetativă
VE

Răsărire

V-2

2 frunze

V-4

4 frunze

V-n

n frunze

Descrierea fazei
Plantula a răsărit, iar primele frunze adevărate situate
deasupra cotiledoanelor au lungimea mai mică de 4 cm
Frunzele se numără atunci când au lungimea de cel puțin 4
cm, iar în situația în care frunzele bazale au căzut, atunci se
numără frunzele pe baza cicatricei prezente la locul de
inserție al pețiolului pe tulpină, excluzând inserția
cotiledoanelor

Etapa reproductivă
R-1

Steluță
miniaturală

R-2

Disc floral mai
mic de 2 cm

R-3
R-4
R-5

R-6
R-7
R-8
R-9

Disc floral mai
mare de 2 cm
Pregătirea de
înflorire
Înflorire

Sfârșitul
înfloririi
Începutul
maturității
Îngălbenirea
calatidiului
Maturitatea
fiziologică

Mugurule terminal devine diferit de un mănunchi de
frunze, formând un calatidiu miniatural, iar privit de sus
seamănă cu o steluță miniaturală cu multe colțuri
reprezentate de vârfurile bracteelor involucrale imature
Mugurule terminal imatur este la 0,5-2 cm deasupra celei
mai apropiate frunze atașată de tulpină (nu se iau în
considerare frunzele care sunt atașate de mugur)
Mugurule terminal imatur este la peste 2 cm deasupra celei
mai apropiate frunze
Inflorescența începe să se deschidă, iar atunci când este
privită de sus sunt vizibile florile ligulate imature
Subfazele înfloritului sunt stabilite în funcție de suprafața
procentuală a discului floral care a înflorit sau care este în
curs de înflorire:
R-5.1 : Începutul înfloritului
R-5.3 : 30% suprafață înflorită
R-5.5 : 50% suprafață înflorită
R-5.8 : 80% suprafață înflorită
Înflorirea s-a încheiat, iar florile ligulate s-au ofilit
Partea dorsală a calatidiului începe să capete o culoare
galben-palid
Partea dorsală a calatidiului devine galbenă, dar bracteele
involucrale sunt încă verzi
Bracteele involucrale devin galbene și încep să se brunifice
de la vârf
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Fig. 2.40. Fazele de vegetație la floarea-soarelui după Schneiter și Miller (1981)
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În Franța, Merrien (1992) a dezvoltat un sistem de codificare a
vegetației la floarea-soarelui prin împărțirea acesteia în cinci faze de
vegetație, care la rândul lor sunt împărțite în stadii de vegetație în funcție de
procesele fiziologice specifice ce au loc în plantă (tab. 2.11, fig. 2.41).
Sistemul de codificare conceput de Merrien a fost preluat de Cetiom, fiind
cunoscut și sub numele de codificarea Cetiom. Mai recent, după
transformarea Cetiom în Terres Inovia, aceată codificare este cunoscută sub
numele de codificarea Terres Inovia.
Tabelul 2.11. Fazele și stadiile de vegetație la floarea-soarelui după Merrien (1992)
Fazele și
stadiile de
Descriere
vegetație
Faza de germinare - răsărire
Stadiul A1
Apariția cotiledoanelor la suprafața solului în formă de crosă
Etalarea (întinderea) cotiledoanelor, iar primele frunzulițe sunt
Stadiul A2
vizibile
Faza vegetativă
Apariția primei perechi de frunze opuse între cotiledoane, de
Stadiul B1cca. 4 cm lungime, pețiolul acestor frunze fiind vizibil privind
B2
de sus
Stadiul B3- Apariția celei de-a doua perechi de frunze opuse, de cca. 4 cm
B4
lungime, pețiolul acestor frunze fiind vizibil privind de sus
Apariția celei de-a cincea frunze de 4 cm lungime, pețiolul
Stadiul B5
fiind vizibil privind de sus; între stadiile B6-B8 (6-8 frunze)
etc.
are loc schimbarea filotaxiei.
Apariția celei de-a zecea frunze de 4 cm lungime, pețiolul
Stadiul B10
fiind vizibil privind de sus
Faza de buton floral
Stadiul E1
Apariția butonului floral sub formă de steluță strâns inserat în
mijlocul frunzelor tinere
Stadiul E2
Butonul floral se detașează de coroana foliară, are diametrul
de 0,5-2 cm, iar bracteele involucrale se deosebesc clar de
frunze
Stadiul E3
Butonul floral se separă de ultima frunză și are diametrul de 35 cm
Stadiul E4
Butonul floral este separat clar de frunze, are diametrul de 5-8
cm și o poziție orizontală, iar o parte dintre bracteele
involucrale se desfac
Faza de înflorire
Stadiul F1
Butonul floral se înclină, iar florile ligulate sunt
perpendiculare pe receptacul

Codul
numeric
A.
1.0
1.1
B.
2.1-2.2
2.3-2.4
2.5 etc.
2.10
E.
3.1
3.2

3.3
3.4

F.
4.1
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Codul
numeric

Fazele și
stadiile de
vegetație
Stadiul F3.2

Descriere

Primele trei cercuri de flori periferice au anterele vizibile și
degajate, iar stigmatele sunt desfăcute; următoarele trei cercuri
de flori spre interiorul calatidiului au anterele vizibile și
degajate
4.4
Stadiul F3.5 Primele trei cercuri de flori periferice au fost fecundate;
următoarele trei cercuri de flori spre interiorul calatidiului au
anterele vizibile și degajate, iar stigmatele sunt desfăcute;
următoarele trei cercuri de flori au anterele vizibile și
degajate; achenele de la periferia calatidului sunt cenușii
4.5
Stadiul F4
Toate florile tubuloase au înflorit, iar florile ligulate se usucă;
achenele se înnegresc, iar pericarpul lor se întărește
M. Faza de maturitate
5.0
Stadiul M0
Florile ligulate cad, iar partea dorsală a calatidiului este încă
verde
5.2
Stadiul M2
Partea dorsală a calatidiului este galbenă, bracteele sunt ¾
brune, iar achenele au umiditatea de 20-25%
5.3
Stadiul M3
Partea dorsală a calatidiului este brun-marmorată, bracteele
sunt brunificate, tulpina se usucă, iar achenele au umiditatea
de cca. 15%
5.4
Stadiul M4
Toate organele plantei sunt de culoare brun-închisă, iar
achenele au umiditatea de cca. 10%
4.3

2.9. Elementele productivității
Elementele productivităţii la floarea-soarelui sunt (fig. 2.42):
numărul de plante (calatidii) pe unitatea de suprafaţă;
numărul de boabe pe plantă (numărul de boabe pe calatidiu);
masa a 1000 de boabe (MMB).
Dacă avem în vedere faptul că scopul final al cultivării florii-soarelui
îl reprezintă obținerea de ulei, pentru obținerea producției de ulei la
elementele productivității menționate anterior se adaugă și conținutul
boabelor în ulei.
Elementele productivității se formează treptat, de-a lungul perioadei
de vegetație, începând cu înființarea culturii (semănatul), când se stabilește
densitatea (numărul de plante pe unitatea de suprafață), și până la
maturitatea fiziologică, când se definitivează masa boabelor (achenelor),
respectiv MMB (fig. 2.43 și 2.44).
-
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Fig. 2.41. Fazele și stadiile de vegetație la floarea-soarelui după Merrien (1992)

Numărul de plante pe unitatea de suprafaţă (numărul de plante/ha),
respectiv densitatea, se stabileşte la semănat prin numărul de boabe
germinabile care se seamănă pe unitatea de suprafață şi se definitivează în
timpul perioadei de vegetaţie sub acţiunea unor factori, cum sunt: atacul de
boli şi dăunători, efectuarea lucrărilor mecanice de întreţinere (praşile
mecanice şi manuale), secetă, grindină.
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Fig. 2.42. Elementele productivității la floarea-soarelui și participarea lor la
formarea recoltei

Fig. 2.43. Dezvoltarea elementelor reproductive de-a lungul perioadei de vegetație
la floarea-soarelui (Lindström și Hernández, 2015)
Stadii - stadiile după Schneiter și Miller (1981); zile - numărul de zile raportat la
stadiul R1; GDD - suma gradelor zilnice de creștere (temperaturi biologic active)
cu pragul biologic de 6oC raportat la stadiul R1; NPA - numărul potențial de
achene; NAF - numărul de achene fertile; DPP - dimensiuni potențiale ale
pericarpului (achenei); DFP - dimensiuni finale ale pericarpului (achenei); MMP masa maximă a pericarpului; MPE - masa potențială a pericarpului; MME - masa
maximă a embrionului
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Fig. 2.44. Formarea elementelor productivității de-a lungul perioadei de vegetație
la floarea-soarelui (Alberio și colab., 2015)

Densitatea trebuie să fie cuprinsă între 45.000 și 65.000 de plante
recoltabile/ha, în funcție de hibridul cultivat (hibrizii mai tardivi, care de
obicei au o talie mai mare, se pretează la densităţi mai mici, în timp ce
hibrizii mai timpurii, care de obicei au o talie mai mică, se pretează la
densităţi mai mari) şi se corectează în funcţie de condiţiile concrete de
cultivare, respectiv posibilităţile de fertilizare, irigare şi combatere a
buruienilor, fertilitatea solului, rezerva de apă a solului în momentul
semănatului și condiţiile climatice din momentul semănatului și cele
prognozate pentru viitor.
Dat fiind faptul că hibrizii de floarea-soarelui actuali sunt
monocefalici (au un singur calatidiu), numărul de plante/ha se asociază cu
numărul de calatidii/ha şi reprezintă elementul productivităţii care
influenţează în măsura cea mai mare producţia.
Numărul de boabe pe plantă se asociază cu numărul de boabe pe
calatidiu și depinde de vigoarea plantei în perioada de creştere, mărimea
suprafeţei foliare înainte de începerea înfloritului şi menţinerea suprafeţei
foliare după terminarea înfloritului.
Nu toate florile din calatidiu formează boabe fertile. În zona centrală a
calatidiului, achenele (boabele) pot rămâne seci. Florile din zona centrală a
calatidiului, care înfloresc ultimele, ajung în stadiul de stigmat fără să mai
existe flori în stadiul de stamină pe același calatidiu care să asigure polenul
necesar polenizării. În plus, aceste flori au și o secreție de nectar mai
scăzută, motiv pentru care sunt mai puțin atractive pentru insectele
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polenizatoare care transportă polenul de pe florile din alte calatidii. Ca atare,
aceste flori pot rămâne sterile și formează achene seci.
De asemenea, vascularizaţia calatidiului reprezintă un factor care
limitează numărul de boabe pline în zona centrală a calatidiului. Vasele
conducătoare din tulpină se prelungesc în părţile periferice ale
receptaculului, iar spre interiorul acestuia pornesc ramificaţii mai rare şi mai
înguste, care alimentează mai defectuos zona centrală a calatidiului, mai ales
atunci când apa şi elementele nutritive din sol se află în cantitate
insuficientă. Ca rezultat, florile centrale nu se dezvoltă sau se dezvoltă slab,
ducând la apariţia boabelor seci (fig. 2.45).

Fig. 2.45. Traseul fasciculelor vasculare în calatidiul de floarea-soarelui
(Merrien, 1992)

Apariţia boabelor seci în zona centrală a calatidiului se datorează
slabei aprovizionări cu apă a florilor din această zonă, asociată cu seceta din
perioada înfloritului, care se manifestă destul de frecvent în zonele de
cultură ale florii-soarelui din ţara noastră. Fertilitatea zonei centrale a
calatidiului este influenţată de condiţiile de vegetaţie, dar este condiţionată
şi genetic.
Boabele seci pot apărea și în condițiile unei polenizări defectuoase ca
urmare a lipsei insectelor polenizatoare sau când acestea nu au condiții de
zbor (precipitații, timp noros și vânt), situație în care boabele seci sunt
răspândite pe toată suprafața calatidiului.
Ponderea boabelor seci pe calatidiu poate ajunge până la 30%.
La hibrizii pentru ulei, numărul de boabe pe calatidiu variază în mod
obişnuit între 500 şi 1.600. Aprovizionarea cu apă influenţează numărul de
boabe pe calatidiu, în condiții de secetă acesta având valori de sub 1.000.
Astfel, la un sortiment de 20 de hibrizi de floarea-soarelui studiați în
condițiile anului secetos 2007, numărul de boabe pe calatidiu a variat între
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588 și 1.078, în timp ce aceiași hibrizi, dar în condițiile climatice mai
favorabile ale anului 2006 au avut un număr de boabe pe calatidiu cuprins
între 700 și 1.347, iar în condițiile și mai favorabile ale anului 2008 valorile
au fost cuprinse între 1.146 și 1.633 (Ion și colab., 2010.b).
Densitatea influenţează numărul de boabe pe calatidiu, creşterea
densităţii determinând reducerea numărului de boabe pe calatidiu. În
experiențele efectuate la Fundulea și Moara Domnească în anii 2013 și
2014, creșterea densității de la 50.000 la 70.000 plante/ha a determinat
reducerea numărului de boabe pe calatidiu cu 160-425, în funcție de
favorabilitatea condițiilor de vegetație (Ion și colab., 2015).
Masa boabelor pe calatidiu la hibrizii pentru ulei variază între 10 și
90 g. Aprovizionarea cu apă influenţează masa boabelor pe calatidiu, în
condiții de secetă aceasta având valori sub 50 g, iar în condiții de secetă
severă chiar sub 20 g. Astfel, la un sortiment de 20 de hibrizi de floareasoarelui studiați în condițiile anului secetos 2007, masa boabelor pe
calatidiu a variat între 13,1 și 26,2 g, în timp ce aceiași hibrizi, dar în
condițiile climatice mai favorabile ale anului 2006 au avut o masă a
boabelor pe calatidiu cuprinsă între 26,7 și 45,3 g, iar în condițiile și mai
favorabile ale anului 2008 valorile au fost cuprinse între 51,9 și 87,8 g (Ion
și colab., 2010.b).
Densitatea influenţează masa boabelor pe calatidiu, creşterea densităţii
determinând reducerea masei boabelor pe calatidiu. În experiențele efectuate
la Fundulea și Moara Domnească în anii 2013 și 2014, creșterea densității
de la 50.000 la 70.000 plante/ha a determinat reducerea masei de boabe pe
calatidiu cu 14-24 g, în funcție de favorabilitatea condițiilor de vegetație
(Ion și colab., 2015).
Masa a 1000 de boabe (MMB) depinde de menţinerea suprafeţei
foliare după terminarea procesului de înflorire. Acest element al
productivității are valori diferite pe calatidiu, boabele fiind mai mari la
periferia calatidiului şi mai mici spre centrul acestuia.
MMB se corelează pozitiv semnificativ cu producția de boabe, dar se
corelează negativ semnificativ cu conținutul de ulei (Gjorgjieva și colab.,
2015).
MMB la hibrizii pentru ulei este cuprinsă între 20 şi 100 g, frecvent
variind între 40 şi 70 g. MMB este mai mare la seminţele pentru spart, fiind
cuprinsă între 80 și 200 g, frecvent variind între 110 şi 125 g.
Aprovizionarea cu apă influenţează valoarea MMB, în condiții de
secetă aceasta având valori sub 40 g. Astfel, la un sortiment de 20 de hibrizi
de floarea-soarelui studiați în condițiile anului secetos 2007, MMB a variat
între 19,7 și 43 g, în timp ce aceiași hibrizi, dar în condițiile climatice mai
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favorabile ale anului 2006 au avut o MMB cuprinsă între 30,8 și 48,9 g, iar
în condițiile și mai favorabile ale anului 2008 valorile au fost cuprinse între
42,7 și 65,6 g (Ion și colab., 2010.b).
Densitatea influenţează valoarea MMB, creşterea densităţii
determinând reducerea MMB. În experiențele efectuate la Fundulea și
Moara Domnească în anii 2013 și 2014, creșterea densității de la 50.000 la
70.000 plante/ha a determinat reducerea MMB cu 3-8 g, în funcție de
favorabilitatea condițiilor de vegetație (Ion și colab., 2015).
Între elementele productivităţii există corelaţii, care de obicei sunt
negative. Astfel, MMB se corelează negativ cu numărul de boabe pe
calatidiu. De asemenea, numărul de plante pe unitatea de suprafaţă se
corelează negativ cu numărul de boabe pe calatidiu, ca urmare a faptului că
o densitate mai mare determină reducerea diametrului calatidiului şi
respectiv a numărului de boabe pe calatidiu.
Toate elementele productivităţii sunt influenţate de condiţiile de
mediu, dintre care aprovizionarea cu apă are un rol major, influenţa cea mai
mare având-o asupra numărului de boabe pe plantă (calatidiu).
Aprovizionarea cu azot are un rol important în faza în care se diferenţiază
numărul de flori pe calatidiu.
2.10. Cerinţe faţă de climă şi sol
Floarea-soarelui este o plantă de cultură care poate fi cultivată într-o
mare varietate de condiții de climă și sol (Canavar și colab., 2010), aceasta
având o bună capacitate de adaptare (Agele, 2003). Totuși, floarea-soarelui
dă rezultate bune în zonele temperate, în arealele de stepă și silvostepă.
Cerinţe faţă de temperatură. Floarea-soarelui este o plantă de
cultură cu cerințe moderate față de căldură (plantă mezotermă). Aceasta
reușește bine în zonele cu temperatura medie a lunilor aprilie-august de
18-22oC (Robu, 2012; Starodub, 2015).
Deși germinația poate începe la temperaturi de 4-5oC la nivelul patului
germinativ, se consideră că temperatura minimă de germinaţie este de
7-8ºC, temperatura optimă de germinaţie fiind de 25oC.
Plantele în faza de cotiledoane rezistă la temperaturi de -5oC
(Robinson, 1978), iar în faza de 1-2 perechi de frunze pot suporta
temperaturi de -6oC...-8oC (Zamfirescu și Canțîr, 1958), dacă acestea sunt de
scurtă durată. Totuși, după apariția primelor frunze adevărate temperaturile
negative determină apariția de necroze, iar atunci când temperaturile
negative se înregistrează pe o perioadă mai lungă de timp, acestea pot
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determina chiar distrugerea plantei (Merrien, 1992). Dacă plantele nu sunt
distruse de acțiunea temperaturilor scăzute, atunci acestea ramifică urmare a
afectării dominanței mugurelui apical asupra mugurilor aflați la subsuoara
frunzelor. De asemenea, brumele târzii, care apar atunci când se realizează
inițierea florală sau atunci când plantele de floarea-soarelui şi-au diferenţiat
deja inflorescenţa, nu duc la distrugerea plantei, dar pot distruge mugurele
apical, ceea ce determină ramificarea tulpinii şi, deci, formarea mai multor
calatidii mici, cu seminţe mici.
Temperaturile scăzute sunt cu atât mai dăunătoare cu cât acestea
intervin în fazele mai avansate de vegetaţie ale plantei de floarea-soarelui.
Temperaturile mai mici de 5oC diminuează rata de creștere a plantelor și
absorbția elementelor nutritive (Merrien, 1992), iar temperaturile de 2oC
împiedică deschiderea florilor.
Până la inițierea florală, plantele de floarea-soarelui cresc şi se
dezvoltă bine la temperaturi de 15-17oC. Iniţierea florală are loc cel mai
bine la temperaturi de 18oC ziua şi 8-9oC noaptea (Bîrnaure, 1991).
În perioada înfloritului, floarea-soarelui are cerinţe moderate faţă de
temperatură, fiind favorabile temperaturile de 18-20oC. Temperaturile mai
mari de 30oC sunt dăunătoare, pentru că acestea determină pierderea
viabilităţii polenului şi, ca atare, creşterea procentului de boabe seci.
Temperaturile ridicate sunt cu atât mai dăunătoare cu cât acestea sunt
asociate cu vânturi uscate şi umiditate relativă a aerului redusă.
Temperaturile de peste 38oC în perioada înfloritului determină brunificarea
bracteelor florale și a florilor tubuloase, iar dacă acestea intervin înainte de
înflorire, mugurii florali nu se mai deschid.
În faza de formare şi umplere a bobului, temperaturile optime sunt
cuprinse între 20 şi 24oC. Temperaturile ridicate determină reducerea
producţiei prin reducerea masei boabelor și creșterea procentului de coji,
reducerea conţinutului de ulei, precum și reducerea conţinutului de acid
linoleic din ulei şi a producției de ulei (fig. 2.46).
Cerinţe faţă de umiditate. Deşi floarea-soarelui are un consum
ridicat de apă atunci când aprovizionarea plantelor cu apă este bună, aceasta
este apreciată ca fiind o plantă de cultură cu o rezistentă bună la secetă.
Rezistența la secetă se datorează sistemului radicular bine dezvoltat, cu un
număr mare de perișori radiculari și cu o capacitate mare a absorbție a apei,
a faptului că frunzele suportă deshidratarea temporară provocată de secetă,
precum şi ca urmare a perozităţii plantei, care diminuează pierderea de apă
prin transpirație, şi a sistemului medular (măduva tulpinii) care
înmagazinează apa.
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Fig. 2.46. Efectul temperaturilor ridicate în faza de formare şi umplere a bobului
(Merrien, 1992)

Floarea-soarelui suportă mult mai bine condițiile de secetă comparativ
cu porumbul. Astfel, producția medie obținută la un sortiment de 10 hibrizi
de floarea-soarelui, care au fost studiaţi în condițiile anului secetos 2012 în
trei locaţii din sudul României, a fost de 70% față de producția obținută în
condiții favorabile de vegetație (Ion și colab., 2013.a). Spre comparație, tot
în anul 2012 și în aceleași trei locaţii din sudul României, producția medie
obținută la un sortiment de 10 hibrizi de porumb a fost de 37,8% față de
producția obținută în condiții favorabile de vegetație (Ion și colab., 2013.b).
Coeficientul de transpiraţie variază în limite largi, între 390 şi 765,
depășind adesea valoarea de 600. Floarea-soarelui este cunoscută ca fiind o
plantă la care consumul de apă este diferit în funcție de cantitatea de apă
disponibilă: cu cât cantitatea de apă disponibilă este mai mare cu atât
consumul de apă este mai mare, fiind considerată din acest punct de vedere
o plantă ”risipitoare”. Dar, în condiții limitative de aprovizionare cu apă,
floarea-soarelui valorifică apa în mod eficient printr-o reducere importantă a
intensității transpirației, în acelați timp reușind să-și mențină o intensitate
relativ ridicată a fotosintezei.
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Plantele de floarea-soarelui se dezvoltă bine atunci când solul conţine
60-90% apă din capacitatea de câmp. Floarea-soarelui se poate dezvolta în
zonele în care cad anual peste 350 mm precipitaţii. Totuşi, plantele se
dezvoltă bine în zonele cu precipitaţii anuale cuprinse între 450 şi 600 mm
precipitaţii.
Cerinţele plantelor de floarea-soarelui faţă de factorul apă sunt diferite
în funcţie de faza de vegetaţie. Astfel, în condiții bune de aprovizionare cu
apă, consumul de apă al plantelor de floarea-soarelui crește de la 0,76 mm/zi
imediat după răsărit până la 6,8 mm/zi în perioada de la formarea
calatidiului la formarea boabelor, iar în zilele călduroase și cu vânt din iulie
și august consumul de apă poate depăși 8,1 mm/zi (Scherer, 2014). Practic,
pentru o se dezvoltare în condiții optime, plantele de floarea-soarelui
necesită un consum de apă de cca. 420 mm, din care cca. 160 mm până la
înflorit, cca. 70 mm în timpul înfloritului și cca. 190 mm după înflorit
(Champolivier și colab., 2011).
Raportat la consumul total de apă, plantele de floarea-soarelui
consumă cca. 25% de la răsărire până la începutul formării inflorescenței,
această apă fiind absorbită din stratul de sol de până la 60 cm adâncime. De
la începutul formării inflorescenței și până la sfârșitul înfloritului, plantele
de floarea-soarelui consumă cca. 50-60% din consumul total de apă, această
apă fiind absorbită în principal din stratul de sol de la 60 la 120 cm. Restul
de cca. 20-25% din consumul total de apă se înregistrează de la sfârșitul
înfloritului și până la maturitate, această apă fiind absorbită în principal din
straturile profunde ale solului.
Se apreciază că o singură plantă de floarea-soarelui consumă 70-80 l
apă pe întreaga perioadă de vegetaţie.
Apariţia stadiului de buton floral de 2 cm diametru marchează
începutul perioadei sensibile a florii-soarelui la stresul hidric. Sensibilitatea
la secetă a florii-soarelui durează în jur de 44-60 de zile, începând cu 20 de
zile înainte de înflorire şi continuând până la 15-20 de zile după înflorire.
Calendaristic, în ţara noastră această perioadă este cuprinsă între 25-30 mai
şi 20-30 iulie.
Faza cea mai critică pentru apă, în care seceta influenţează negativ atât
producţia de boabe cât şi conţinutul în ulei este reprezentată de prima
decadă după ofilirea petalelor.
Stresul hidric în perioada de la începutul formării calatidiului până la
înflorire afectează producţia de boabe, iar în perioada de la înflorire până la
umplerea boabelor afectează producţia de boabe şi conținutul boabelor în
ulei. Umiditatea scăzută a solului până la deschiderea inflorescenţei
116

determină reducerea producţiei de boabe chiar dacă ulterior aprovizionarea
solului cu apă se îmbunătăţeşte.
Pentru obţinerea unei producţii ridicate de boabe este importantă atât
umiditatea solului în momentul semănatului, cât şi cantitatea de precipitaţii
din timpul perioadei de vegetaţie. Deficitul de apă din sol în momentul
semănatului nu poate fi compensat prin precipitaţiile care cad ulterior.
Cantitatea de apă acumulată în sol în perioada septembrie-martie constituie
elementul de bază în stabilirea densităţii de semănat.
Stresul hidric la floarea-soarelui afectează, în primul rând,
caracteristicile morfologice ale plantei, determinând reducerea taliei plantei
(fenomen de piticire), diminuarea biomasei epigee, reducerea suprafeţei
foliare, şi în al doilea rând caracteristicile productive (elementele
productivității), respectiv numărul de boabe pe calatidiu, masa boabelor pe
calatidiu şi MMB. Pe măsură ce condiţiile climatice se apropie de optim,
îmbunătăţindu-se aprovizionarea cu apă, planta de floarea-soarelui
reacţionează în primul rând din punct de vedere vegetativ (se dezvoltă bine
vegetativ) şi apoi din punct de vedere productiv (producţia nu creşte în
acelaşi ritm cu dezvoltarea vegetativă) (Ion şi colab., 2003.b).
Excesul de umiditate favorizează creşterea vegetativă în dauna
fructificării. De asemenea, excesul de umiditate şi temperaturile scăzute
reduc rezistenţa plantelor la boli, iar în faza de înflorire împiedică zborul
insectelor polenizatoare, ceea ce determină un procent ridicat de boabe seci.
Precipitațiile din perioada de înflorire spală polenul din antere, care în plus
își pierde viabilitatea mai repede, fiind mai puțin accesibil pentru polenizare.
În condiții de zile noroase și răcoroase, plantele inundate de floareasoarelui supraviețuiesc mai mult, în timp ce în condiții de zile senine și
călduroase acestea se ofilesc și mor mai repede. Plantele de floarea-soarelui
inundate pe o durată mai mare de 3 zile nu-și mai revin (Robinson, 1978).
Vântul puternic și furtunile pot determina căderea plantelor, ruperea
tulpinilor și defolierea parțială sau chiar totală a plantelor, în funcție de
intensitate acestor fenomene.
Plantele căzute în perioada de creștere a tulpinii se pot ridica prin
porțiunea de tulpină care crește ulterior căderii (fig. 2.47). Plantele de
floarea-soarelui căzute după terminarea procesului de creștere a tulpinii nu
se mai ridică, rămânând mai mult sau mai puțin culcate pe suprafața solului
(fig. 2.48).
Frecarea frunzelor una de alta ca urmare a vântului duce la apariția de
zone de decolorare, cu o consistență rugoasă, și chiar la ruperea nervurilor.
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Fig. 2.47. Plante de floarea-soarelui căzute și ridicate prin porțiunea de tulpină care
a crescut ulterior căderii

Fig. 2.48. Plante de floarea-soarelui căzute după terminarea procesului de creștere a
tulpinii
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Grindina poate defolia parțial sau total plantele de floarea-soarelui
(fig. 2.49), poate vătăma tulpina, mugurele floral sau inflorescența, iar în
situații extreme poate chiar distruge plantele. Efectul grindinei este diferit în
funcție de dimensiunea, viteza și densitatea granulelor de ghiață, durata cât
cade grindina și gradul de turgescență al frunzelor. De asemenea, efectul
grindinei este diferit în funcție de faza de vegetație a plantelor (tab. 2.12). Pe
măsură ce plantele avansează în vegetație, se reduce procentul de plante
distruse și de calatidii rupte, dar crește procentul de calatidii afectate.

Fig. 2.49. Plante de floarea-soarelui defoliate de grindină
Tabelul 2.12. Efectul grindinii asupra plantelor de floarea-soarelui aflate în diferite
faze de vegetație (Berglund, 2014)
Stadiul
aproximativ de
dezvoltare a
plantelor la
căderea grindinii
R-1
R-2
R-3
R-5
R-6
R-7

Procentul
de plante
distruse
60,7
55,7
29,6
23,9
24,1
19,2

Daunele produse la plantele care nu sunt distruse
Procentul de
Procentul de
Procentul
calatidii rupte și
calatidii rupte, dar
de
desprinse de
care sunt încă prinse
calatidii
tulpină
de tulpină
afectate
39,9
22,6
37,6
36,4
23,7
39,9
16,1
17,0
66,9
17,1
17,8
65,2
6,3
17,1
76,6
7,6
14,3
78,0
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În primele faze de vegetație, când grindina distruge complet frunzele
și mugurele terminal, plantele se pot usca, dar după o defoliere parțială
plantele se refac prin formarea de noi frunze. Totuși, distrugerea mugurelui
terminal determină ramificarea plantelor.
Defolierea plantelor ca urmare a grindinei determină cele mai mari
pierderi de producție atunci când aceasta se produce în perioada cuprinsă
între stadiul de mugur terminal cu diametrul de 2 cm și sfârșitul înfloritului,
pierderile fiind proporționale cu procentul de suprafață foliară distrusă (tab.
2.13). Atunci când grindina afectează plantele aflate în faze avansate de
vegetație, în perioada înfloritului (fig. 2.49) sau după aceasta, plantele nu
mor dar este afectată capacitatea acestora de producție.
Tabelul 2.13. Pierderile de producție (procent aproximativ) în funcție de procentul
de suprafață foliară distrusă de grindină la plantele de floarea-soarelui aflate în
diferite faze de vegetație (Berglund, 2014)
Faza de
vegetație
V-E - V-3
V-4 - V-5
V-6 - V-8
V-9 - V-11
V-12 - V-n
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9

Procentul de suprafață foliară distrusă
5 10 15
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 1 2
0 2 3
0 2 3
0 2 5
0 2 4
0 1 2
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 0

20
1
1
1
2
3
4
4
8
5
3
1
1
1
0

25
1
2
2
3
4
5
6
10
7
5
3
1
1
0

30
1
2
2
3
4
6
8
15
10
7
3
3
2
0

35
2
2
2
4
5
6
9
17
12
8
4
5
2
0

40
2
2
2
4
5
6
10
19
12
10
8
7
3
0

45
2
3
3
4
5
7
11
21
15
13
11
8
4
0

50
3
4
4
5
6
7
12
24
18
16
15
10
5
0

55
3
4
4
5
7
8
13
28
22
20
19
11
6
0

60
3
4
5
5
7
9
14
32
27
25
24
13
7
0

65
4
5
6
5
9
13
16
38
34
32
29
14
7
0

70
4
5
6
7
12
16
18
44
39
37
35
16
8
0

75
5
7
8
9
15
20
23
51
45
43
41
17
9
0

80
7
9
10
11
18
24
30
59
53
49
46
18
9
0

85
8
12
14
14
22
29
37
68
61
55
53
19
10
0

90
10
14
16
17
26
34
45
78
72
67
63
20
10
0

95
12
17
19
21
31
40
55
88
85
78
72
21
10
0

100
15
21
22
24
35
47
65
99
90
90
80
22
11
0

Cerinţe faţă de lumină. Floarea-soarelui este o plantă cu pretenţii
mari faţă de lumină. Starodub (2015) caracterizează floarea-soarelui ca fiind
”o plantă care crește ușor, iubitoare de soare, de lumină, ca o persoană care
vede mereu partea bună a vieții ....”. Fenomenul de heliotropism este o
dovadă a cerinţelor ridicate ale florii-soarelui faţă de factorul lumină.
Planta este sensibilă la intensitatea luminii în perioada cuprinsă între
iniţierea primordiilor inflorescenţei până după formarea inflorescenţei.
La lumină slabă şi în condiţii de umbrire tulpinile se alungesc,
suprafaţa foliară se reduce, ceea ce duce la obţinerea de calatidii mici,
producţia reducându-se.
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Insuficienţa luminii în perioada de acumulare a lipidelor determină un
conţinut scăzut de ulei în seminţe.
Nivelul de iluminare saturat la floarea-soarelui se realizează la peste
150.000 lucşi, acesta fiind foarte ridicat comparativ cu alte plante de cultură
(Roman, 2006).
Reacţia la fotoperioadă este diferită de la un cultivar (hibrid) la altul,
la floarea-soarelui existând forme neutre, forme de zi scurtă şi forme de zi
lungă. Totuşi, din punct de vedere al reacţiei la fotoperioadă, floareasoarelui este considerată o plantă neutră.
Cerinţe faţă de sol. Solurile favorabile florii-soarelui sunt cele cu
fertilitate ridicată, cu textura mijlocie (soluri lutoase sau luto-nisipoase),
profunde şi cu o capacitate mare de reţinere a apei.
Floarea-soarelui se dezvoltă normal la un pH cuprins între 6,5 și 7,5.
Aceasta este o plantă moderat tolerantă la salinitate, dar este foarte sensibilă
la aciditatea solului. Floarea-soarelui nu trebuie cultivată pe soluri cu Al
schimbabil (Castro și colab., 2014; GRDC, 2017).
În condiții de salinitate, plantele de floarea-soarelui au o creștere
redusă, tulpinile sunt subțiri, iar frunzele sunt mate și de culoare galbenverzui, pe frunzele bazale apărând necroze la vârf și pe margini.
Sunt considerate ca nepotrivite solurile nisipoase, pietroase, compacte,
grele şi reci, precum şi cele acide sau calcaroase.

2.11. Zone ecologice
În ţara noastră, floarea-soarelui întâlneşte condiţii de vegetaţie
favorabile pe suprafeţe întinse. Totuşi, potenţialul productiv al hibrizilor
este frecvent diminuat din cauza deficitului de umiditate şi a însuşirilor
fizice şi chimice ale unor soluri pe care floarea-soarelui s-a extins în cultură.
Floarea-soarelui are un areal mare de cultură ca urmare a capacităţii
plantei de a se adapta la oscilaţiile mari de temperatură, rezistenţei la
temperaturile scăzute şi rezistenţei la secetă.
Pentru cultura florii-soarelui în țara noastră pot fi stabilite cinci zone
de cultură, şi anume (fig. 2.50):
 Zona 1 cuprinde zonele joase din sudul și sud-estul Câmpiei Române și
din vestul Câmpiei de Vest, precum și Dobrogea (cu excepția zonelor
de podiș înalt din nord). În aceste zone sunt asigurate în optim cerinţele
florii-soarelui faţă de factorul temperatură (suma temperaturilor >7°C în
perioada aprilie-august este de 1.600-1.950), dar cerinţele faţă de
umiditate sunt acoperite în optim în zonele din Câmpia Română şi
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Dobrogea numai în condiţii de irigare. În Câmpia de Vest, regimul
precipitaţiilor este mai favorabil, iar în anumite zone plantele
beneficiază de aportul apei freatice. Solul predominant în aceste zone
este de tip cernoziom.

Fig. 2.50. Zonarea culturii de floarea-soarelui în România
1- Zona 1, cu favorabilitatea cea mai bună ... 5- Zona 5, cu favorabilitatea cea mai scăzută







Zona 2 cuprinde Lunca și Delta Dunării, unde condiţiile de vegetaţie
pentru
floarea-soarelui
sunt
favorabile
datorită
fertilităţii
aluviosolurilor, aportului apei freatice şi microclimatului specific.
Totuşi, secetele din unii ani și arșițele din partea a doua a perioadei de
vegetație sunt factori limitativi ai producției.
Zona 3 cuprinde zonele înalte din nordul Câmpiei Română, estul și
nordul Câmpiei de Vest, şi zonele de podiș înalt din nordul Dobrogei.
În aceste zone sunt frecvente perioadele de secetă, iar solurile sunt mai
puțin fertile. Suma temperaturilor >7°C în perioada aprilie-august este
de peste 1.700°C.
Zona 4 cuprinde zonele de câmpie din Moldova (Câmpia Jijiei, lunca
Prutului și zonele joase din sudul Moldovei) şi Câmpia Transilvaniei.
Suma temperaturilor >7°C în perioada aprilie-august este în jur de
1.500°C, cu precipitaţii medii multianuale de 450-550 mm în Moldova
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şi 550-600 mm în Transilvania. Favorabilitatea este redusă în primul
rând datorită gradului de eroziune a solului, îndeosebi în Moldova, la
care se adaugă deficitul de apă în perioada de vegetaţie, iar în Câmpia
Transilvaniei datorită excesului temporar de apă şi temperaturilor mai
scăzute.
Zona 5 cuprinde Podișul Getic, Dealurile de Vest și Podişul
Moldovenesc. Această zonă se caracterizează prin temperaturi mai
scăzute şi caracteristici fizice şi chimice ale solurilor mai puțin
favorabile. Fenomenele negative mai importante sunt legate de sol, şi
anume: aciditate ridicată, exces de apă, compactare şi aprovizionare
redusă cu humus şi elemente nutritive.

2.12. Tehnologia de cultivare
2.12.1. Rotaţia
Floarea-soarelui este o plantă pretenţioasă faţă de rotaţie din
următoarele motive:
- nu suportă monocultura, datorită:
- intensificării atacului de boli (mană - Plasmopara halstedii, putregai
alb - Sclerotinia sclerotiorum, putregai cenuşiu - Botrytis cinerea,
pătarea brună şi frângerea tulpinilor - Diaporthe helianthi,
alternarioza florii-soarelui - Alternaria helianthi ș.a.);
- creșterii riscului atacului de dăunători (gărgăriţa frunzelor de porumb
- Tanymecus dilaticollis, viermii sârmă - Agriotes spp.);
- atacului de lupoaie (Orobanche cumana);
- înmulțirii buruienilor specifice;
- epuizării solului în apă;
- nu trebuie cultivată după plante care sunt atacate de putregaiul alb, în
special după soia, fasole și rapiţă;
- nu trebuie cultivată după plante atacate de putregaiul cenuşiu, cum sunt
cartoful și inul;
- trebuie evitată cultivarea după plante mari consumatoare de apă, cum
sunt sorgul, iarba de Sudan, lucerna, sfecla.
Cele mai bune plante premergătoare sunt: porumbul, cerealele
păioase, mazărea. Porumbul este considerat ca fiind o plantă premergătoare
mai bună decât grâul de toamnă (tab. 2.14). Floarea-soarelui valorifică bine
efectul remanent al dozelor mari de îngrăşăminte azotate şi fosfatice aplicate
la porumb.
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Tabelul 2.14. Producția de boabe și conținutul de ulei la floarea-soarelui după
diferite plante premergătoare, în condițiile de la Fundulea, ca medie a anilor
1966-1970 (Ștefan, 1997)
Nr. crt.
1
2
3
4
5

Planta premergătoare
Mazăre
Porumb
Grâu
Sfeclă
Floarea-soarelui

Producția de boabe
(kg/ha)
2.630
2.580
2.460
2.120
1.980

Conținutul de ulei din semințe
(%)
46,8
46,9
46,8
44,9
45,1

Sfecla pentru zahăr nu este o plantă bună premergătoare pentru
floarea-soarelui pentru că este o mare consumatoare de apă şi elemente
nutritive, în special de potasiu, determinând diminuarea producţiei şi
reducerea procentului de ulei în seminţele de floarea-soarelui.
Floarea-soarelui trebuie să revină pe acelaşi teren după cel puţin 4-5
ani, iar pe terenurile infectate cu lupoaie este de dorit să revină după cel
puţin 6 ani. Reducerea rotaţiei la 3-4 ani poate fi făcută numai prin
cultivarea de hibrizi cu rezistenţă la mană şi lupoaie, folosirea de sămânță
tratată împotriva manei, iar pe terenurile infestate cu lupoaie prin utilizarea
tehnologiei Clearfield sau Clearfield Plus.
Trebuie evitată amplasarea culturilor de floarea-soarelui lângă culturi
la care se aplică erbicide la care floarea-soarelui este sensibilă (sulfonilureice, 2,4D, dicamba, MCPA, bromoxinil, bentazon, glifosat), pentru că
particulele soluţiei de erbicid purtate de vânt sau curenţii de aer în timpul
efectuării tratamentelor ajung pe frunzele de floarea-soarelui şi determină
importante scăderi de producţie.
Culturile de floarea-soarelui high-oleică trebuie să fie amplasate la o
distanţă de cel puțin 200 m faţă de culturile de floarea-soarelui
convenţională1. Această regulă este impusă de riscul ca floarea-soarelui
high-oleică să fie polenizată cu polen de la floarea-soarelui convenţională,
ceea ce duce la reducerea conţinutului de acid oleic în recolta obţinută de la
floarea-soarelui high-oleică. Reducerea conținutului de acid oleic face ca
recolta să nu poată fi valorificată ca floarea-soarelui high-oleică.
Floarea-soarelui este o bună plantă premergătoare pentru culturile de
primăvară. De asemenea, floarea-soarelui este o bună plantă premergătoare
pentru grâul de toamnă.
Comparativ cu porumbul, floarea-soarelui ca plantă premergătoare
pentru grâul de toamnă are următoarele particularități:
Loturilor de hibridare la floarea-soarelui high-oleică trebuie să fie amplasate la cel puțin 500 m faţă
de culturile de floarea-soarelui convenţională (OECD, 2005).
1
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eliberează terenul mai devreme;
lasă o cantitate mai mică de resturi vegetale pe sol;
semănatul în teren lucrat în sistemul de lucrări minime (fără arătură) se
face în condiţii mai bune decât după porumb;
solul rămâne mai sărac în apă.

2.12.2. Fertilizarea
Consumul specific de elemente nutritive pentru realizarea unei tone de
boabe, plus biomasa epigee corespunzătoare, este în medie de 36,5 kg N,
17,5 kg P2O5 și 50 kg K2O (după Codul de bune practici agricole pentru
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, 2015).
Asigurarea unei bune aprovizionări a plantelor de floarea-soarelui cu
toate elementele nutritive de la începutul vegetație (încă de la răsărire)
constituie o condiţie esenţială pentru obţinerea unor producţii mari. Trebuie
avut în vedere faptul că influenţa negativă a insuficienţei elementelor
nutritive nu mai poate fi corectată ulterior, chiar dacă se asigură condiţii
bune de nutriţie.
Azotul este cel mai important element nutritiv, acesta intrând în
alcătuirea substanțelor proteice, a clorofilei, a acizilor nucleici și a altor
substanțe. Acesta influențează talia plantei, numărul și dimensiunea
frunzelor, mărimea și masa boabelor, producția de boabe și conținutul de
ulei. Azotul este dăunător atât în deficit cât şi în exces, mai ales în fazele
timpurii de vegetație.
Deficitul de azot determină formarea de plante cu tulpini subţiri și cu
frunze mici şi de culoare verde-palid.
Simptomele deficitului de azot (carența de azot) încep să se manifeste
pe frunzele de la baza plantei care devin verzi-gălbui, iar la deficit accentuat
apar cloroze pe margini care se extind pe întreaga suprafață a limbului
foliar, după care frunzele se usucă și atârnă pe tulpină.
Deficitul de azot în timpul formării primordiilor florale afectează
numărul de flori în calatidiu. De asemenea, în condiții de insuficiență de
azot, inflorescenţele sunt mici, cu un procent ridicat de boabe seci şi un
conţinut redus de ulei în boabe.
Deficitul de azot poate apărea în următoarele condiții (Kumar și
Sharma, 2013):
- soluri cu un conținut scăzut de materie organică;
- soluri cu textură ușoară pe care azotul a fost levigate de ploi abundente
sau prin irigat;
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soluri epuizate în cadrul sistemelor de agricultură intensivă;
soluri cu exces de umiditate;
soluri acide, cu pH mai mic de 6;
soluri alcaline, cu pH mai mare de 8.
Excesul de azot în primele 4-5 săptămâni de vegetaţie duce la
îngălbenirea şi piticirea plantelor. Îngălbenirea începe cu frunzele de la baza
plantei, care capătă o culoare galben-citron în zonele dintre nervuri, ca
urmare a descompunerii pigmenților clorofilieni, nervurile rămânând verzi.
Ulterior, pe marginea și pe vârful frunzelor inferioare apar pete necrotice
neregulate. Internodurile tulpinii rămân scurte, ceea ce face ca frunzele să se
dispună în rozetă, plantele fiind pipernicite, cu masa uscată aeriană de până
la 10 ori mai mică decât la plantele normal dezvoltate (Hera și Borlan,
1980). Excesul de azot apare mai ales în primăverile răcoroase, atunci când
se utilizează îngrășăminte cu azot cu un potential ridicat de acidifiere a
solului (sulfat de amoniu, azotat de amoniu, uree) în doze mari.
Excesul de azot în fazele mai avansate de vegetație (după primele 4-5
săptămâni de vegetaţie) determină o creştere luxuriantă a plantelor în
detrimentul producţiei de boabe, prelungirea perioadei de vegetaţie,
creşterea sensibilităţii plantelor la secetă (mai ales în zonele și în ani cu
deficit hidric), precum şi creşterea sensibilităţii plantelor la boli şi cădere.
Excesul de azot determină reducerea procentul de ulei din semințe asociat
cu o creștere a conținutului de proteină.
Consumul de azot este cel mai intens în perioada cuprinsă între
formarea calatidiului și înflorirea deplină, când plantele de floarea-soarelui
consumă 70-90% din necesarul total de azot. Totuși, plantele trebuie să fie
bine aprovizionate cu azot și în primele faze de vegetație pentru a-l putea
acumula rapid în țesuturile tinere în formare. La apropierea înfloritului,
azotul începe să fie translocat din frunzele bazale, dar și din tulpină (în
cantitate mai mică), către calatidiu. Din producția de boabe, 50-90% se
realizează pe baza azotului translocat, comparativ cu porumbul la care
azotul translocat contribuie la producție cu 40-60% (Robu, 2012).
Acumularea azotului se realizează în cantitatea cea mai mare în boabe,
acesta fiind exportat în proporție de cca. 56% (Castro și colab., 2014).
Aceasta înseamnă că numai cca. 44% din azotul consumat este restituit
solului odată cu resturile vegetale care rămân după recoltarea plantelor de
floarea-soarelui.
Fosforul este cel de-al doilea element nutritiv ca importanță pentru
floarea-soarelui, acesta având un rol important în dezvoltarea plantelor.
Fosforul este un component principal al acizilor nucleici, fosfolipidelor,
fosfo-proteinelor şi a multor enzime implicate în sinteza glucidelor şi în
-
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metabolismul lipidelor. În raport optim cu azotul, fosforul stimulează
fructificarea şi producţia de boabe, determină creșterea conținutului de ulei
din boabe și mărirea rezistenţei plantelor la boli şi secetă.
Deficitul de fosfor determină o creştere redusă a plantelor, se întârzie
maturizarea, iar boabele rămân mici, cu un procent mare de coji şi un
conținut redus de ulei. La deficit accentuat de fosfor, pe frunzele bazale apar
cloroze și necroze pe marginea limbului foliar și pete necrotice dispuse între
nervuri sub formă de cercuri concentrice, care sunt localizate în mod
deosebit către vârful frunzelor, simptomele fiind asemănătoare cu cele
produse de atacul de alternarioză şi septorioză (Hera și colab., 1989;
Vrânceanu, 2000).
Deficitul de fosfor începe să se manifeste la un conținut al fosforului
în sol mai mic de 15 ppm (Alonso și Lopez Ruiz-Calero, 1987, citați de
Vrânceanu, 2000). Deficitul de fosfor poate apărea pe solurile cu un
conținut scăzut de materie organică, pe cele foarte acide sau foarte alcaline
și pe cele erodate.
Excesul de fosfor nu produce dereglări în creşterea şi dezvoltarea
plantelor de floarea-soarelui.
Consumul de fosfor este cel mai intens în perioada cuprinsă între
începutul diferențierii primordiilor receptaculului şi până la înflorirea
deplină, când plantele de floarea-soarelui consumă 60-70% din necesarul
total de fosfor (Vrânceanu, 2000). După înflorirea deplină, începe procesul
de translocare a fosforului din organele vegetative ale plantei către calatidiu
și boabe.
Acumularea fosforului se realizează în cantitatea cea mai mare în
boabe, fiind exportat în proporție de cca. 70% (Castro și colab., 2014), ceea
ce înseamnă că numai cca. 30% este restituit solului odată cu resturile
vegetale care rămân după recoltarea florii-soarelui.
Potasiul este important pentru sinteza proteinelor, glucidelor şi a
lipidelor, contribuind şi la vehicularea metaboliţilor între organe şi ţesuturi.
Potasiul măreşte rezistenţa plantelor la secetă, rezistenţa la cădere, rezistenţa
la boli şi influenţează pozitiv creşterea conţinutului de ulei în semințe.
Deși este o mare consumatoare de potasiu, floarea-soarelui are
capacitatea de a-l extrage din formele greu solubile din sol. Ca atare,
floarea-soarelui este considerată a fi mediu pretențioasă față de fertilizarea
cu potasiu.
Deficitul de potasiu (carența de potasiu) se manifestă pe frunzele
inferioare, mai întâi prin curbarea acestora în jos până când vârful frunzelor
este îndreptat înspre sol, după care apar cloroze la vârf și pe margini care se
extind către mijlocul frunzelor. Ulterior, vârful și marginile frunzelor bazale
127

se necrozează și se ridică, frunzele având o bordură mai mult sau mai puțin
ondulată. În condiţii de insuficienţă de potasiu, plantele au internoduri
scurte (mult mai scurte decât la insuficienţa de azot sau fosfor), rămânând
mici, cu frunze foarte apropiate între ele (plante sub formă de „tufe”).
Deficitul de potasiu poate apărea în următoarele condiții (Kumar și
Sharma, 2013):
- soluri formate pe material parental sărac în potasiu (soluri sărace în
potasiu);
- soluri cu textură ușoară pe care potasiul a fost levigate de ploi
abundente sau prin irigat;
- soluri cu un conținut scăzut de materie organică;
- soluri cu un raport mare Na:K, Mg:K, Ca:K;
- irigare cu apă cu un conținut ridicat de bicarbonați;
- soluri acide, cu pH mai mic de 6.
Excesul de potasiu nu produce dereglări în creşterea şi dezvoltarea
plantelor de floarea-soarelui.
Consumul de potasiu este cel mai intens în perioada cuprinsă între
stadiul de 8-10 frunze și înflorirea deplină, când plantele de floarea-soarelui
consumă 90-100% din necesarul total de potasiu (Vrânceanu, 2000).
Acumularea potasiului se realizează în cantitatea cea mai mare în
tulpini, în cantitate mai mică în frunze, în cantitate şi mai mică în calatidii şi
în cantitatea cea mai mică în boabe. Potasiul este restituit solului în
proporţie de cca. 93% odată cu resturile vegetale care rămân după recoltarea
plantelor de floarea-soarelui (Castro și colab., 2014).
Calciul are rol în sinteza substanțelor pectice și formarea
membranelor celulare în meristeme, asigurând permeabilitatea acestora
(Hera și colab., 1989).
Deficitul de calciu se manifestă pe frunzele tinere din partea
superioară a plantei, care se zbârcesc și se deformează, sunt de culoare
verde-închis, iar frunzele care apar sunt foarte mici.
La un deficit sever, în partea superioară a tulpinii și pe pețiolul
frunzelor superioare apar leziuni necrotice, iar în cazuri extreme mugurele
terminal se brunifică și se usucă (Kumar și Sharma, 2013). De asemenea,
tulpinile sunt scurte și îngroșate, iar pe frunzele bazale pot să apară pete
clorotice și necrotice.
În zonele de cultură a florii-soarelui din țara noastră cu pH neutru și
slab-alcalin, deficitul de calciu se manifestă rar în condiții de câmp.
Deficitul de calciu poate apărea pe soluri nisipoase, acide și pe cele puternic
alcaline.
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Acumularea calciului se realizează în cantitatea cea mai mare în
organele vegetative ale plantei și foarte puțin în boabe. Ca atare, calciul este
restituit în bună parte solului odată cu resturile vegetale care rămână după
recoltarea plantelor de floarea-soarelui.
Magneziul are rol în formarea moleculelor de clorofilă, influențând
astfel procesul de fotosinteză.
Deficitul de magneziu se manifestă pe frunzele de la baza plantei prin
apariția de cloroze galben-deschis până la albicioase localizate între nervuri,
acestea rămânând verzi, ceea ce imprimă frunzelor un aspect mozaicat. Dacă
deficitul continuă, simptomele specifice încep să apară și pe frunzele din
partea superioară a plantei. Tulpinile sunt subțiri și prezintă internoduri
scurte. În condiții de deficit sever, pe marginea frunzelor apar leziuni mici
necrotice, iar frunzele atârnă pe tulpină. Simptomele de deficit de magneziu
sunt vizibile pe frunze la începutul înfloritului (Vrânceanu, 2000).
Deficitul de magneziu poate apărea pe solurile nisipoase, acide și pe
cele fertilizate cu doze mari de calciu și potasiu.
Acumularea magneziului se realizează în cantitatea cea mai mare în
organele vegetative ale plantei și foarte puțin în boabe.
Sulful are rol în formarea aminoacizilor cu sulf. Din consumul total de
sulf, cca. 20% este realizat de la răsărire până la formarea mugurilor florali,
cca. 45% de la formarea mugurilor florali până la înflorit și cca. 35% după
înflorit (GRDC, 2017).
Deficitul de sulf determină o îngălbenire uniformă (inclusiv nervurile)
a frunzelor tinere din partea superioară a plantei. Plantele tinere sunt de
culoare verde-palid, asemănător cu simptomele determinate de insuficiența
azotului. Diferența constă în faptul că în timp ce la deficitul de azot frunzele
de la baza plantei sunt verzi-gălbui, iar cele din partea superioară a plantei
sunt mai verzi, în cazul deficitului de sulf frunzele din partea superioară a
plantei sunt verzi-gălbui, iar cele de la baza plantei sunt mai verzi. Chiar în
condiții de deficit sever de sulf, pe frunze nu apar simptome de necroze.
Plantele de floarea-soarelui crescute în condiții de deficit de sulf au o
vigoare redusă și formează calatidii mici, fiind afectată capacitatea de
producție a acestora.
Deficitul de sulf poate apărea pe solurile cu un conținut scăzut în
materie organică și pe cele nisipoare, acide.
Borul are rol în translocarea zaharurilor şi a altor produse metabolice
în procesele respiratorii, stimulează germinarea polenului şi creşterea
tubului polinic, favorizând procesul de fecundare, și este necesar în
realizarea proceselor de creștere și dezvoltare a țesuturilor merestimatice.
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Floarea-soarelui are cerințe mari față de bor, fiind foarte sensibilă la
deficitul acestui element nutritiv. Ca atare, floarea-soarelui poate fi folosită
ca plantă test pentru identificarea solurilor cu deficit de bor (Vrânceanu,
2000). După datele Terres Inovia (2017), floarea-soarelui absoarbe peste
400 g bor/ha. Borul este absorbit intens după stadiul de 10 frunze
(Vrânceanu, 2000).
Deficitul de bor determină scurtarea internodurilor superioare ceea ce
face ca frunzele superioare să fie foarte apropiate, planta având aspect de
rozetă în partea superioară. Frunzele superioare sunt încrețite, rigide, iar în
condiții de deficit sever acestea prezintă o nuanță brun-deschisă, ulterior gri
necrotică în partea bazală a limbului foliar, în timp ce vârful limbului foliar
rămâne verde. Frunzele bazale pot prezenta pete necrotice și decolorări și
sunt mai groase și tari. Simptomele deficitului de bor apar în mod deosebit
înainte de înflorire.
În condiţii de insuficienţă de bor, fecundarea este incompletă, iar
calatidiile se deformează. În partea superioară a tulpinii, sub calatidiu, apar
crăpături în dreptul cărora apar secreții gomoase, iar în dreptul acestora, în
secțiune măduva este brunificată. Crăpăturile se lărgesc, ceea ce face ca
tulpina să se despice sub calatidiu, sub greutatea acestuia, iar calatidiul să
atârne de vârful tulpinii sau chiar să cadă. De asemenea, pe tulpină pot să
apară leziuni de culoare neagră.
Insuficienţa borului influenţează negativ metabolismul fosforului,
având consecinţe negative asupra producţiei şi a conţinutului de ulei în
seminţe. Ca atare, în condiții de deficit sever, pierderile de producție pot
ajunge până la 1 t/ha, iar conținutul de ulei se poate reduce cu până la 5%.
Deficitul de bor poate apărea în următoarele condiții (Kumar și
Sharma, 2013):
- soluri nisipoase;
- soluri cu un conținut scăzut de materie organică;
- soluri acide, cu pH mai mic de 5;
- soluri alcaline, cu pH mai mare de 8.
Deficitul de bor poate apărea și în anii cu cantități mari de precipitații
în timpul perioadei de vegetație, precum și în culturile de floarea-soarelui
fertilizate cu doze mari de îngrășăminte cu azot (Morgun și colab., 2020).
De asemenea, riscul apariției carenței de bor apare în condiții de rotații
scurte (2-3 ani), în condiții de stres hidric (secetă) și temperaturi ridicate,
precum și atunci când plantele nu-și dezvoltă bine sistemul radicular, ca
urmare a unor lucrări ale solului necorespunzătoare.
Comparativ cu alte plante de cultură la care se poate trece foarte
repede de la deficit la exces de bor, floarea-soarelui suportă concentrații
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mari ale borului în sol, fără să fie afectat procesul de creștere (Erdal și
colab., 2017).
În situația în care există riscul carenței de bor, se pot aplica produse
foliare cu bor care să asigure o doză de 300-500 g/ha, din faza de 10 frunze
până la talia plantelor de 55-60 cm. Nu se așteaptă manifestarea carenței de
bor, pentru că aplicarea borului în acest moment este deja prea târzie,
efectele carenței fiind iremediabile.
Fierul are rol în activarea enzimelor care intervin în sinteza clorofilei
și intră în componența pigmenților celulari care asigură transferul
electronilor în procesele de fotosinteză și respirație (Hera și colab., 1989).
Deficitul de fier se manifestă prin îngălbenirea frunzelor tinere din
partea superioară a plantelor (cloroză ferică), asemănător deficitului de sulf,
dar spre deosebire de acesta când frunzele superioare sunt îngălbenite
uniform, în cazul deficitului de fier nervurile frunzelor superioare rămân
verzi. Ulterior, țesutul îngălbenit dintre nervuri devine galben-intens, după
care se albește, iar în final se necrozează.
Deficitul de fier poate apărea pe solurile alcaline, pe cele cu exces de
umiditate și pe cele acide.
Molibdenul servește ca purtător de electroni în sistemele enzimatice
care operează reducerea nitraților și a azotului elementar în amoniu (Hera și
colab., 1989).
Deficitul de molibden determină o îngălbenire generalizată a tinerelor
plăntuțe. Frunzele inferioare prezintă cloroze între nervuri, acestea
rămânând verzi, iar frunzele superioare prezintă marginile ridicate în formă
de lingură.
Deficitul de molibden poate apărea pe solurile acide, mai ales în
condiții de irigat (GRDC, 2017).
În caz de carență, se poate aplica 10-20 g molibden/ha sub formă de
îngrășăminte foliare (Terres Inovia, 2018).
Zincul are rol în activarea sistemelor enzimatice implicate în
metabolismul glucidelor și al substanțelor proteice (Vrânceanu, 2000),
precum și în asigurarea integrității membranelor celulare la nivelul rădăcinii
(Çalişkan, 2016).
Deficitul de zinc determină reducerea taliei plantei, cu frunzele tinere,
din partea superioară a plantei, înguste și cu marginea ondulată, care își
pierd turgescența și încep să prezinte pete brune, necrotice.
Deficitul de zinc poate apărea pe solurile puternic alcaline, pe cele
nisipoare și pe cele erodate.
Excesul de zinc determină cloroze internervuriene, nervurile rămân
verzi, iar în jurul punctului de inserție al pețiolului apar pete necrotice.
131

Manganul are rol în activarea enzimelor cu rol în sinteza acizilor
grași, în reacția de descompunere a apei și în formarea clorofilei (Hera și
colab., 1989).
Deficitul de mangan determină apariția de pete clorotice mici (sub
2 mm) pe limbul frunzelor tinere, din partea superioară a plantei, care mai
târziu se necrozează, dar rămân izolate.
Deficitul de mangan poate apărea pe solurile puternic acide.
Excesul de mangan determină apariția de pete cenușii mici la baza
tulpinii, pe pețiolul și limbul frunzelor, după care nervurile devin clorotice,
limbul foliar se deformează, iar frunzele inferioare se necrozează (Castro și
colab., 2014). Totuși, comparativ cu alte plante de cultură, floarea-soarelui
este rezistentă la concentrații mari de mangan în soluția solului (Maiti și
colab., 2012; GRDC, 2017).
Aplicarea îngrăşămintelor minerale. Floarea-soarelui valorifică mai
slab îngrăşămintele comparativ cu alte plante de cultură, datorită capacităţii
ridicate a sistemului său radicular de a extrage elementele nutritive şi din
combinaţiile mai greu solubile din sol. Îngrăşămintele minerale sunt mai
slab valorificate şi pentru că boabele au o pondere mică din biomasa pe care
planta o formează (indicele de recoltă de 0,25-0,35), iar în zonele şi anii cu
regim hidric deficitar îngrăşămintele minerale sunt mai slab valorificate de
către floarea-soarelui. Efectul îngrășămintelor este mai mare în zonele
umede, pe terenurile cu fertilitate scăzută și pe cele nefertilizate sau
fertilizate cu doze mici de îngrășăminte în anul anterior.
Doza de azot, pentru condiţiile din ţara noastră, variază de obicei între
60 şi 100 kg/ha. Dozele mai mari sunt ineficiente şi au ca efect diminuarea
conţinutului de ulei din boabe.
Conform Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și conform SMR 11 din
Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea (2019), în cazul în care
planul de fertilizare se întocmeşte fără un studiu agrochimic, doza maximă
de azot (mineral și organic) care poate fi aplicată la cultura de floareasoarelui pe terenurile cu panta de până la 12% este de 100 kg/ha, iar pe
terenurile cu panta mai mare de 12% doza maximă de azot este de 80 kg/ha.
Doza de azot se fracţionează astfel: jumătate la pregătirea patului
germinativ sau concomitent cu semănatul, sub formă de îngrășăminte simple
cu azot, îngrăşăminte lichide sau îngrăşăminte complexe, şi jumătate
concomitent cu praşila 1 sau 2, între faza de 6 și 14 frunze (când plantele de
floarea-soarelui au înălțimea cuprinsă între 15 și 40 cm), de dorit la
SMR 1 (SMR = Cerinţe legale în materie de gestionare) - Protecţia apelor împotriva poluării cu
nitraţi proveniţi din surse agricole.
1
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începutul fazei de butonizare, sub formă de îngrășăminte simple cu azot (de
preferat, sub formă de azotat de amoniu cu 33,5% sau 34% N s.a.).
Administrarea în vegetație determină o mai bună valorificare a azotului
comparativ cu aplicarea integrală la semănat, aplicarea azotului fiind mai
bine sincronizată cu perioada de consum maxim la nivelul culturii.
Aplicarea azotului în vegetaţie fără riscuri presupune utilizarea de
forme solide de azot (azotat de amoniu), încorporarea îngrășămintelor prin
lucrarea de prășit și administrarea până în stadiul de 14 frunze.
Este de preferat ca îngrășămintele cu azot care se aplică în vegetație să
fie încorporate prin lucrarea de prășit și să nu fie împrăștiate la suprafața
solului. Totuși, dacă administrarea azotului în vegetație se face prin
împrăștiere din diferite motive, atunci aplicarea trebuie să fie făcută după ce
s-a ridicat roua după plante, pentru a nu se produce arsuri la contactul
frunzelor și al butonului floral cu granulele de îngrășăminte.
Producția de boabe la floarea-soarelui este influențată într-o măsură
mai redusă de forma chimică a îngrășămintelor cu azot (Vrânceanu, 2000).
La floarea-soarelui este important ca fertilizarea să se facă atât cu
azot, cât și cu fosfor, iar pe solurile slab aprovizionate cu potasiu, și cu
aplicare de potasiu.
Nitrocalcarul (27% N s.a. + 7% CaO + 5% MgO) este recomandat în
special pe solurile cu pH mai scăzut de 6,8 cu aplicare la pregătirea patului
germinativ sau concomitent cu semănatul.
Dintre îngrășămintele lichide cu azot care pot fi folosite la floareasoarelui pot fi amintite:
- Nitro 30 (30% N s.a.);
- UAN 30 (30% N s.a.);
- URAN/UAN (32% N s.a.);
- Nitrodin (28% N s.a. + 7% SO3);
- Nitrosan (21% N s.a. + 15% SO3);
- NS 28:7 (28% N s.a. + 7% SO3).
Sunt de actualitate îngrășămintele cu eliberare treptată a azotului,
acesta eliberându-se printr-o peliculă de diferite tipuri care acoperă
granulele de îngrășământ, pe o anumită durată de timp, ȋn funcţie de
grosimea și permeabilitatea acesteia, de temperatură, umiditate, pH ş.a. Din
categoria îngrășămintelor cu eliberare treptată a azotului fac parte:
- îngrășămintele din gama NG, la care granulele sunt pelicularizate cu
inhibitorul N-Guard pe bază de ulei vegetal (extract de Neem), cum
sunt:
- Amosulf NG (33% N s.a. + 29% SO3);
- Bazic 27 NG (27% N s.a. + 6% CaO + 4% MgO);
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- Bazic Plus S NG (27% N s.a. + 15% CaO + 12% SO3);
- Restart Up NG (34% N s.a.);
- Ureea NG (46% N s.a.);
- Util San NG (21% N s.a. + 58% SO3).
- Ureea Cote-N, la care granulele de îngrășământ sunt învelite în capsule
de polimer (film polimeric permeabil).
De asemenea, sunt de actualitate îngrășămintele cu eliberare controlată
a azotului, care se bazează pe mecanisme de eliberare a azotului reglate prin
intermediul enzimelor, bacteriilor sau a produselor sintetizate care
influenţează activitatea microbiologică şi enzimatică. Din categoria
îngrășămintelor cu eliberare controlată a azotului face parte:
- Entec 26 (26% N s.a. + 13% S s.a + inhibitor de nitrificare);
- Nitro 30 cu NBPT, care este un îngrășământ lichid pe bază de azot
(30% N s.a.);
- NovaTec 40 (40% N s.a. + 5% S s.a. + inhibitor de nitrificare DMPP);
- Power 54 NBPT (40% N s.a. + 14% SO3 + inhibitor NBPT).
Doza de fosfor, pentru condiţiile din ţara noastră, variază de obicei
între 60 şi 125 kg P2O5/ha.
Floarea-soarelui reacţionează pozitiv la fertilizarea cu fosfor pe toate
solurile din ţara noastră, atât prin producţia de boabe cât şi prin conţinutul
semințelor în ulei. Dintre îngrășămintele minerale, cele cu fosfor determină
cele mai mari sporuri de producție la floarea-soarelui, după care urmează
cele cu azot, în timp ce cele cu potasiu determină cele mai mici sporuri de
producție, motiv pentru care fosforul trebuie să fie preponderent în
formulele de fertilizare (Vrânceanu, 2000).
Cerinţele florii-soarelui faţă de fosfor sunt apropiate de cele ale
grâului de toamnă şi mai mari decât cerinţele porumbului şi ale fasolei. Un
sol aprovizionat cu cel puțin 11-12 mg P2O5/100 g sol1 (48-52 ppm P)
asigură o bună nutriţie a plantelor de floarea-soarelui.
Doza de fosfor se poate administra înainte de efectuarea lucrării de
arat sub formă de îngrăşăminte simple de tip superfosfat, cum sunt:
- Superfosfat simplu cu 18% P2O5 + 30,6% CaO + 11,3% S;
- Superfosfat simplu cu 20-21% P2O5 + 29-31% CaO + 30-31% SO3;
- Biophos sau rocă fosfatică cu 26% P2O5 + 46% CaO;
- Superfosfat cu 30% P2O5 + 19% CaO + 9% SO3;
- Superfosfat concentrat cu 40% P2O5 + 17% CaO + 10% SO3;
- Triplu superfosfat cu 45% P2O5 + 24% CaO + 1,8% S.

mg P2O5/100 g sol = ppm PAl x 0,22915 (unde PAl reprezintă conţinutul de fosfor mobil din sol
exprimat în ppm).
1
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De asemenea, doza de fosfor se poate administra sub formă de
îngrăşăminte complexe înainte de pregătirea patului germinativ sau
concomitent cu semănatul.
Se poate folosi și îngrăşământul lichid cu fosfor Amesal Liquiphos 40
(40% P2O5).
Doza de potasiu este cuprinsă între 30 şi 80 kg K2O/ha, potasiul fiind
necesar pe solurile cu mai puţin de 18 mg K2O/100 g sol1 (sub 150 ppm K).
De asemenea, potasiul este necesar pe solurile bogate în calciu, ca urmare a
faptului că o concentrație mare de calciu împiedică absorbția potasiului.
Floarea-soarelui realizează producții bune pe solurile cu un conţinut
de peste 20 mg K2O/100 g sol (peste 166 ppm K). Totuși, trebuie avut în
vedere faptul că pe solurile cu un conținut de potasiu de peste 24 mg
K2O/100 g sol (peste 200 ppm K), producția de floarea-soarelui nu mai
înregistrează sporuri semnificative (Hera și colab., 1989).
Floarea-soarelui extrage cantităţi mari de potasiu din sol, ceea ce face
ca reacţia acesteia la îngrăşămintele cu potasiu să fie în general
nesemnificativă pe solurile bine aprovizionate cu potasiu. Totuşi, pentru
valorificarea potenţialului genetic al hibrizilor de floarea-soarelui cultivaţi
pe soluri slab aprovizionate cu potasiu și în condiții de irigare, la fertilizare
trebuie luate în considerare şi îngrăşămintele cu potasiu alături de cele cu
azot şi fosfor.
Potasiul se administrează sub formă de îngrăşăminte simple (de
exemplu, sarea potasică cu 40% K2O, sulfat de potasiu cu 50% K2O +
43,2% SO3 sau clorura de potasiu cu 60% K2O) înainte de efectuarea
arăturii, sau sub formă de îngrăşăminte complexe aplicate înainte de
pregătirea patului germinativ sau concomitent cu semănatul.
Atât îngrășămintele cu fosfor cât și cele cu potasiu sunt mai bine
valorificate atunci când sunt încorporate mai adânc, prin lucrarea de arat în
cazul îngrășămintelor simple sau prin lucrarea de pregătire a patului
germinativ în cazul îngrășămintelor complexe.
Îngrăşămintele complexe se pot aplica înainte de pregătirea patului
germinativ sau concomitent cu semănatul (fertilizare starter).
Prin fertilizarea starter, îngrăşământul complex se încorporează
concomitent cu lucrarea de semănat localizat, în benzi, la cel puțin 5 cm
lateral faţă de rândul de seminţe şi la cca. 5 cm sub nivelul seminţelor. Prin
această fertilizare se asigură elementele nutritive în zona rădăcinilor
plantelor de floarea-soarelui.

mg K2O/100 g sol = ppm KAl x 0,12047 (unde KAl reprezintă conţinutul de potasiu mobil din sol
exprimat în ppm).
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Aplicarea localizată, lateral și sub nivelul semințelor este importantă
pentru că semințele de floarea-soarelui în curs de germinație sunt foarte
sensibile la îngrășămintele aplicate pe rând la semănat (în zona semințelor),
respectiv la sărurile solubile din sol, germenii de floarea-soarelui fiind
vătămați, iar densitatea fiind redusă (Vrânceanu, 2000). Sensibilitatea este
mai mare în cazul azotului și potasiului, fiind mai redusă pentru fosfor,
motiv pentru care eventuala aplicare pe rând (în zona semințelor) a
îngrășămintelor nu trebuie să depășească doza de 10 kg/ha pentru azot și
pentru potasiu, putând fi mai mare pentru fosfor (între 10 și 20 kg/ha).
Îngrăşămintele complexe care se administrează înainte de pregătirea
patului germinativ sau concomitent cu semănatul (fertilizare starter) trebuie
să aibă un raport N:P în favoarea fosforului sau egal, folosindu-se
îngrăşăminte complexe ce conțin azot şi fosfor (N:P), de tipul: 23:23:0,
22:22:0, 20:20:0, 18:46:0, 18:18:0, 17:44:0, 16:48:0, 13:36:0, 13:32:0,
12:61:0, 12:52:0, 10:30:0, 10:25:0. Pot fi folosite şi îngrăşăminte complexe
care conţin azot, fosfor și potasiu (NPK), de tipul: 16:16:16, 15:15:15,
10:25:10, 9:24:24, 8:24:24, 8:8:8, 7:20:14, 5:15:30, 5:15:15. De asemenea,
pot fi folosite și îngrăşăminte complexe care conţin fosfor și potasiu, de
tipul: 0:24:12, 0:18:18, 0:14:18.
Pot fi folosite și îngrăşăminte complexe care pe lângă macroelemente
principale conţin şi macroelemente secundare și microelemente, ca de
exemplu:
- Agrisol NPK 20-20-20 + Me;
- Agrisol NPK 3-37-37 + Me;
- Agrofeed 19-19-19 + 1MgO + Me;
- Agrofeed 14-14-28 + 2MgO + Me;
- Agrofeed 12-18-27 + 2MgO + Me;
- Agrofeed 11-44-11 + 1MgO + Me;
- Complex 20-8-8 + 3MgO + 10SO₃;
- Complex 15-15-15 + 7SO₃ + Zn;
- Complex 14-10-20 + 10SO₃;
- Nitrophoska 15-15-15 + 2S;
- Nitrophoska 12-12-17 + 2MgO + 8S;
- Nitrophoska 20-10-10 + 3S;
- NPK 14-14-14 + 4MgO + 7SO3;
- YaraMila 9-12-25 + Ca + Mg + S + Me;
- YaraMila 8-24-24 + 2MgO + 5SO3 + Me;
- YaraMila 7-20-28 + 2MgO + 7,5SO3 + Me.
Sunt de actualitate îngrășămintele complexe cu eliberare controlată a
elementelor nutritive prin intermediul enzimelor, bacteriilor sau a
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produselor sintetizate care influenţează activitatea microbiologică şi
enzimatică. Din categoria îngrășămintelor cu eliberare controlată a
elementelor nutritive fac parte:
- îngrășămintele din gama NovaTec, cu inhibitor de nitrificare DMPP,
cum sunt:
- NovaTec Classic (12-8-16 + 10%S + 3%MgO + Me);
- NovaTec N-Max (24-5-5 + 2%MgO + Me);
- NovaTec Suprem (21-5-10 + 3%MgO + Me);
- NovaTec Triplo (15-9-15 + 2%MgO + Me);
- NovaTec NP (24-10-0).
- îngrășămintele din gama N-GOOO, cu inhibitor de nitrificare DCD,
cum sunt:
- 10.20 NGOOO (10-20-0 + 25%CaO + 11%SO3 + 2%Mg + Me);
- 5.15.15 NGOOO (5-15-15 + 27%CaO + 5%SO3 + 2%Mg + Me);
- NP 8.30 NGOOO (8-30-0 + 25%CaO + 11%SO3 + Me);
- Nutri Top AmeSal NP 5.30 NGOOO + 15%SO3 + 6%CaO + Me;
- Nutri Top AmeSal NPK 5.10.15 NGOOO+37%SO3+10%CaO+Me;
- Nutri Top AmeSal NPK 4.20.10 NGOOO+12%SO3+12%CaO+Me;
- Nutri Top AmeSal NPK 4.12.24 NGOOO+12%SO3+7,6%CaO+Me.
- îngrășămintele cu tehnologia E-Max:
- Agromaster 40-0-5 + 4,5%SO3.
De asemenea, sunt de actualitate îngrășămintele complexe lichide,
cum sunt:
- NP 10:34 + Me (10%N s.a. + 34%P2O5);
- NP 15:28 Slow (15%N s.a. + 28%P2O5);
- NP Double Tech 8.20 (8%N s.a. + 20%P2O5);
- NS 21:10 Slow Release (21%N s.a. + 10%SO3);
- NPK 10:10:10 BTC (10%N s.a. + 10%P2O5 + 10%KO2).
Administrarea îngrăşămintelor minerale înainte de pregătirea patului
germinativ se face cu ajutorul maşinilor de împrăştiat îngrăşăminte care
există într-o gamă constructivă variată. Fertilizarea în vegetaţie se face
concomitent cu efectuarea lucrărilor de prăşit mecanic, cu ajutorul
cultivatorului hrănitor (cultivator ce prezintă dispozitive fertilizatoare).
Fertilizarea starter se face odată cu semănatul cu aplicarea de
îngrăşăminte special formulate pentru a fi administrate odată cu sămânța sau
cu aplicarea localizată de îngrășăminte complexe.
Îngrăşămintele special formulate pentru a fi administrate odată cu
sămânța sunt microgranulate și determină un efect starter ca urmare a unei
asimilări rapide a elementelor nutritive de către aparatul radicular al
plantelor în formare. Aceste îngrășăminte au o solubilitatea foarte bună și nu
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prezintă niciun risc de fitotoxicitate, acestea fiind formulate cu un conținut
scăzut de săruri care determină efecte toxice atunci când sunt aplicate lângă
semințe. Dintre îngrășămintele microgranulate existente pe piață care pot fi
folosite la culturile de floarea-soarelui pot fi menționate următoarele:
- Agromaster Start Mini (12-44-0 + 5SO3) - 25-30 kg/ha;
- Biostart Top (10-40-0 + 1%Zn + 5,35% acizi humici) - 20-25 kg/ha;
- Expert Start NP (10-46-0 + 5%S + 0,6%Mn + 0,5%Zn + stimulator
biologic) - 20-40 kg/ha;
- FertiBoost (12-43-0 + 2%MgO +11%SO3 + 0,7%Zn) - 30 kg/ha;
- FertiGrow Starter B&Z (11,5-32,5-11,3 + 3,4%S + 1%B +1%Zn) 15-40 kg/ha;
- FertiGrow Starter NP MicroMix (12-40-0 + 2%MgO + 3%S + 2%Zn +
0,3%B + 0,2%Mn) - 15-25 kg/ha;
- Pinkstart Boron (3-28-5 + 3%CaO + 20%SO3 + 0,3%B) - 20-30 kg/ha;
- PlanStart (10-46-0 + 0,6%Mn + 0,5%Zn) - 20 kg/ha;
- Seed Sprint H1 (12-43-0 + 5%SO3 + 0,5%Zn + 1% acizi humici) 25-30 kg/ha;
- Seed Sprint H5 (12-43-0 + 5%SO3 + 0,8%Zn + 5% acizi humici) 25-30 kg/ha;
- StartMax EPE (12-43-0 + 9%SO3 + 0,8%Zn) - 15-20 kg/ha;
- Sumistart P (12-50-0 + 4,9%S + 2%Zn) - 20-30 kg/ha;
- SuperStart NP (10-40-0 +12%SO3+1%Zn) - 25-50 kg/ha;
- Turbostart (8-41-0 + 0,5%Cu + 0,8%Zn + 5% acid humic) 25-50 kg/ha.
Aplicarea localizată a îngrășămintelor complexe la semănat se face cu
ajutorul echipamentelor de fertilizare montate pe semănătoare, iar aplicarea
îngrășămintelor microgranulate se face cu ajutorul microgranulatoarelor
montate pe semănătoare.
Fertilizarea foliară. Floarea-soarelui reacţionează bine la aplicarea
îngrăşămintelor foliare, efectuându-se două aplicări, şi anume: prima
aplicare când plantele de floarea-soarelui au 4-8 frunze şi a doua după 2
săptămâni.
Pentru floarea-soarelui sunt recomandate îngrășămintele foliare cu un
conținut mai mare de fosfor sau cu un raport egal N:P, iar în lipsa acestora
pot fi utilizate și alte îngrășăminte foliare. Dintre îngrășămintele foliare
existente pe piață care pot fi folosite la culturile de floarea-soarelui pot fi
menționate următoarele:
- Agrisol 20-20-20 + 0,35S + Me (3 kg/ha);
- Agrofeed 23-7-23 + Me (5-10 kg/ha);
- Agrofeed 19-19-19 + Me (5-10 kg/ha);
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Agrofeed 14-14-28 + Mg + Me (2-3 kg/ha);
Agroleaf Power High K 15-10-31 + Me + Biostimulator (2-5 kg/ha);
Agroleaf Power High N 31-11-11 + Me + Biostimulator (2-5 kg/ha);
Agroleaf Power Total 20-20-20 + Me + Biostimulator (3 kg/ha);
Corona K 9-11-39 + Me (3-5 kg/ha);
Elite 20-20-20 + 2,2MgO + 4,5SO3 (2,5-3 kg/ha);
FertiCig Microelemente 20-0-0 + 2MgO + Me (2,5 l/ha);
FertiCig Start 12-52-5 + Me (2,5 kg/ha);
Foliar Extra 12,1-8,1-6 + 2,5%MgO + Me (2-2,5 l/ha);
FoliMax Blue 20-20-20 + Me (0,2-0,5%);
FoliMax Caliter 13-05-19 + 2,5MgO + 9CaO + Me (0,2-0,5%);
FoliMax EcoSol 18-18-18 + 10SO3 + Me (0,2-0,5%);
FoliMax First N 25%N + 4%MgO (5-10 l/ha);
FoliMax Gold 27% N + 1,5%MgO +Me (2-4 l/ha, 2-3 tratamente);
FoliMax Green 27-14-14 + Me (0,2-0,5%);
FoliMax Liquid NPK 10,2-10,2-10,2 + Me (2-3 l/ha);
FoliMax Rose 8-17-41 + Me (0,2-0,5%);
FoliMax Silicium 2,3-3-11 + 14,7%SiO2 (0,5 l/ha, 2-3 tratamente);
Foliq Boron NP (8,03%N + 10%P2O5 + 9%B + Me) (1-1,5 l/ha);
L.A.T Supremo L 89 B+Mo+S+Ca (2-4 l/ha);
L.A.T Supremo W 8-17-41 + B+Cu+Fe+Mn+Zn (4-8 kg/ha);
Lebosol-Mix Rapiță și Floarea-soarelui SC - 9%CaO + 9,2%S +
4,1%B + 4,8%Mn + 0,5%Mo (1-2 l/ha);
Lebosol Nitromix - 7,7%N + 6,7%Cu + 1,2%Mn + 5,7%Zn + substanță
organică (1,5 l/ha);
Megafert Fol 5.10.5 + Fe, Mn, Zn, Cu, B (3-5 l/ha);
Megafert Fol 7.7.7 + Fe, Mn, Zn, Cu, B (3-5 l/ha);
Megafert Fol 10.5.10 + Fe, Mn, Zn, Cu, B (3-5 l/ha);
Megafert Fol 10.5.5 + Fe, Mn, Zn, Cu, B (3-5 l/ha);
Messis 20-20-20 + 1,56MgO + Me + 14,3ASFAC BCO-4 (2 l/ha);
Microfert U 9-3-3 + Me (2,5-5 l/ha);
NHDelta K 15-0-8,5 (5,0 l/ha);
Nutri Leaf 20-20-20 + Me (2,5 kg/ha);
Plantfert-I sau U (5-6 l/ha);
Polyfeed 19-19-19 + 1Mg + Me (5-7 kg/ha);
Solfert 20-20-20 + Me (4 kg/ha);
Topcrop (0,5-1 l/ha);
YaraVita Brassitrel 4,6-0-0 + 8,7 MgO + 4,9 Ca + Me (2-4 l/ha);
YaraVita Kombiphos 297 g/l P2O5+K+Ca+Mg+Mn (5 l/ha).
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Pentru asigurarea unei bune aprovizionări cu fosfor, în special în
perioadele umede și cu temperaturi scăzute sub valorile normale, se pot
folosi îngrășăminte foliare cu un conținut ridicat de fosfor, de tipul:
 Agroleaf Power High P 12-52-05 + Me + Biostimulator (2-5 kg/ha);
 FoliMax Orange 15-45-10 + Me (0,2-0,5%);
 L.A.T Supremo W 10-50-10 + B+Cu+Fe+Mn+Zn (4-8 kg/ha);
 Hi-Phos Turbo 0-44-7,4 + 8%MgO (3-5 l/ha).
Pentru prevenirea carenţei de magneziu se pot utiliza îngrășăminte
foliare precum:
o AminoQuelant Mg 8-0-0 + 10MgO + 6% aminoacizi (2,0-3,0 l/ha);
o FoliMax Mag 500 SC - 34%Mg total (2-4 l/ha);
o FoliMax MagneziuS - 7%MgO + 14%SO3 (4-7 l/ha);
o Magnisal 11-0-0 + 16%MgO (2 kg/ha).
Pentru prevenirea carenţei de sulf se pot utiliza îngrășăminte foliare
precum:
 Agrofol Sulf+Bor - 215 g/l N + 150 g/l SO3 + 12 g/l B (10-15 l/ha);
 FoliMax Oleo 12-4-24 + 2MgO + 36SO3 + Me (0,2-0,5%);
 FoliMax Sulf-IQ - 11%N total + 65%SO3 + 2%MgO + 0,02%Cu +
0,011%Mn (3-5 l/ha în faza de 4-6 frunze);
 Nutrileaf KS - 360 g/l K2O + 630 g/l SO3 (3-5 l/ha);
 Sulfomax Fluid - 30 g/l N + 1000 g/l SO3 + 30 g/l MgO + 3 g/l Mo + 27
g/l B (3 l/ha în faza de 6-12 frunze);
 YaraVita Thiotrac - 200 g/l N + 750 g/l SO3 (5 l/ha).
Pentru prevenirea şi tratarea carenţei de bor se pot utiliza produse care
se administrează în faza de alungire a internodurilor, precum:
 Aminoquelant B 3-0-0 + 8%B + 5% aminoacizi liberi + 35% materie
organică (2,0 l/ha);
 Bo-La - 150 g/l B + 7,5 g/l Mo (1-2 l/ha);
 FertiCig BORON 6,5-0-0 + 15%B (2,0 l/ha);
 Folicare B 17-9-33 + Me (3-5 kg/ha);
 FoliMax Bor 21 FS - 21%B (2-3 kg/ha);
 FoliMax BorON 150 - 15%B (3-5 l/ha);
 FoliMax BorON Plus - 7,3-2,4-0 + 8%MgO + 16,5%SO3 + 7,65%B +
1,5%Mn + 0,04%Mo + 0,1%Zn (1 kg/ha, maximum 4 kg/ha anual);
 FoliMax BMol - 11%B + 0,5%Mo (1-1,25 l/ha, 1-2 tratamente);
 FoliMax MoB Plus - 6%N + 1,7%MgO + 9,8%SO3 + 11%B + 3%Mo
+ 0,1%Zn (1 kg/ha, maximum 3 kg/ha anual);
 FoliMax MoliBor - 6%N + 5%MgO + 16,4%SO3 + 8%B + 3%Mo +
1,5%Mn + 0,1%Zn (1 kg/ha, maximum 4 kg/ha anual);
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Foliq Boron - 150 g/l B (1,0 l/ha, când se efectuează 2 tratamente;
1,5 l/ha în condiții de carență vizibilă, când se efectuează 2-3
tratamente);
 Foliq Oleo (Foliq X-Boron) - 60 g/l N + 120 g/l B + 1,2 g/l Mn + 6,0
g/l Mo (1,0-3,0 l/ha);
 FoliMax Proteus SC - 4,8%N + 8%MgO + 4,9%B + 10%Zn (1-2 l/ha);
 L.A.T Supremo L 150 B (2-4 l/ha);
 L.A.T Supremo L 101 B+Ca (2-4 l/ha);
 Lebosol - Bor - 150 g/l B - 11%B (2-3 l/ha);
 Messis Bor 0,85-0-0,153 + 0,804MgO + Me + 15ASFAC BCO-4
(2,0 l/ha);
 YaraVita Bortrac 6,5-0-0 + 10,9%B (2,0 l/ha);
 Wuxal Boron 8-10-0 + 7%B + Me (1,0-2,0 l/ha).
Pentru prevenirea carenţei de mangan se pot utiliza îngrășăminte
foliare precum:
 FoliMax Mn 13% EDTA - 13% Mn solubil în apă, 13% Mn chelat cu
EDTA (0,6-1,2 kg/ha, în faza de 4-6 frunze).
Pentru prevenirea carenţei de zinc se pot utiliza îngrășăminte foliare
precum:
o FoliMax Zn 27 - 27,2% ZnSO4x4H2O (0,8-1,6 kg/ha, 2 aplicări până la
înflorit).
Fertilizarea foliară trebuie asociată cu combaterea chimică a
buruienilor sau cu eventualele tratamente de combatere a bolilor.
În situația în care nu a fost asigurat azotul necesar la începtul
vegetației prin fertilizarea la înființarea culturii, se pot utiliza şi
îngrăşăminte foliare numai cu azot, precum:
- Azofluid (30% N s.a.) - 7-15 l/ha;
- YaraVita LAST N (250 g/l N) - 10-15 l/ha, cu aplicare în faza de 4-6
frunze, tratamentul repetându-se după 10-14 zile.
Trebuie subliniat faptul că fertilizarea foliară nu înlocuieşte
fertilizarea de bază, ci doar o completează sau corectează atât cu
macroelemente, cât mai ales cu microelemente. De asemenea, fertilizarea
foliară ajută (stimulează) plantele să se refacă după eventuale perioade de
stres (de exemplu, după o grindină).
Aplicarea îngrăşămintelor organice. Comparativ cu alte plante de
cultură, floarea-soarelui reacţionează mai slab la îngrăşămintele organice.
Totuși, sporurile de producţie sunt mari (de 700-800 kg/ha) pe solurile
carbonatate şi pe cele podzolite (Vrânceanu, 1974; Bîlteanu, 1974).
Aplicarea îngrăşămintelor organice determină atât obținerea de sporuri de
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producție, cât și creșterea conținutului de ulei din semințe (Oshundiya și
colab., 2014).
Dintre îngrășămintele organice, gunoiul de grajd dă cele mai mari
sporuri de producție în toate zonele de cultură a florii-soarelui, în special în
zonele și în anii de cultură cu rezerve mari de apă în sol (Vrânceanu, 2000).
Gunoiul de grajd trebuie să fie semifermentat, floarea-soarelui reacționând
negativ la aplicarea gunoiului de grajd proaspăt. Doza de gunoi de grajd este
de 15-20 t/ha, aceasta nejustificându-se a fi mai mare de 20 t/ha.
Pe solele unde s-a aplicat gunoi de grajd, dozele de îngrășăminte
chimice se reduc pentru fiecare tonă de gunoi de grajd aplicat direct culturii
de floarea-soarelui cu 2 kg N, 1,5 kg P2O5 și 2,5 kg K2O.
Floarea-soarelui valorifică bine efectul remanent al gunoiului de grajd
aplicat la planta premergătoare. Atunci când floarea-soarelui urmează după
porumb, este de preferat ca gunoiul de grajd să fie administrat la porumb. În
această situație, dozele de îngrășăminte chimice se reduc pentru fiecare tonă
de gunoi de grajd aplicat plantei premergătoare cu câte 1 kg N, 1 kg P2O5 și
1 kg K2O. Dacă gunoiul de grajd a fost aplicat plantei antepremergătoare,
atunci dozele de îngrășăminte chimice se reduc pentru fiecare tonă de gunoi
de grajd cu câte 0,5 kg N și 0,5 kg P2O5.
Îngrăşămintele verzi (mazărea, măzărichea, lupinul, sulfina) au un
efect asemănător gunoiului de grajd, floarea-soarelui reacționând favorabil
la acestea.
Aplicarea amendamentelor. Amendamentele calcaroase sunt
recomandate pe solurile cu pH mai mic de 6, floarea-soarelui fiind foarte
sensibilă la aciditatea solului.
2.12.3. Lucrările solului
Lucrările solului se efectuează în mod diferit, în funcţie de planta
premergătoare (momentul când eliberează terenul şi cantitatea de resturi
vegetale pe care o lasă după recoltare), umiditatea solului în momentul când
este lucrat şi gradul de compactare a solului. Prin tipul de lucrări ale solului,
numărul de lucrări, adâncimea de lucru și momentul efectuării se urmărește
afânarea solului, combaterea buruienilor, limitarea atacului de boli și
dăunători și crearea de condiții pentru un semănat de calitate, pentru
răsărirea în condiții optime și o bună creștere și dezvoltare a plantelor de
floarea-soarelui.
Lucrarea de dezmiriştit este necesară atunci când efectuarea arăturii
imediat după recoltarea plantei premergătoare nu este posibilă din diferite
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motive: sol uscat, probleme organizatorice, lipsa utilajelor disponibile, sau
atunci când lucrarea de arat nu se efectuează în condiţii bune din cauza
resturilor vegetale care nu se încorporează corespunzător şi care determină
înfundarea plugului. Lucrarea de dezmiriştit se efectuează cât mai repede
posibil după recoltarea plantei premergătoare (dacă este posibil, este de dorit
să se lucreze în spatele combinei) cu ajutorul unei grape cu discuri sau
cultivator, de dorit perpendicular pe direcţia rândurilor de la planta
premergătoare.
Prin lucrarea de dezmiriştit se realizează:
- mărunţirea resturilor vegetale şi amestecarea lor cu stratul superficial de
sol, ceea ce duce la o mai rapidă descompunere a lor de către
microorganismele solului;
- distrugerea eventualelor buruieni existente;
- crearea de condiţii pentru germinarea seminţelor de buruieni aflate în
sol şi a seminţelor plantei de cultură care s-au scuturat la recoltare,
buruienile şi samulastra apărută fiind distruse prin lucrările ulterioare
ale solului sau pe cale chimică, cu ajutorul erbicidelor totale;
- afânarea stratului superficial de sol, distrugându-se astfel spaţiile
capilare de la suprafaţa solului, ceea ce împiedică pierderea apei din sol
prin procesul de evaporaţie, aceasta fiind mai bine conservată în sol;
- apa din precipitațiile ulterioare se înfiltrează mai ușor, fiind mai bine
înmagazinată și conservată în sol.
Arătura care se efectuează după lucrarea de dezmiriștit va fi de calitate
superioară.
Lucrarea de arat se efectuează cât mai repede cu putinţă, după
lucrarea de dezmiriștit, atunci când este posibil din punct de vedere
organizatoric sau atunci când umiditatea solului permite efectuarea arăturii
în bune condiții, de obicei după ploi. Dacă umiditatea solului permite,
resturile vegetale nu pun probleme la încorporare și lucrarea este posibil de
efectuat din punct de vedere organizatoric, atunci arătura se poate efectua
fără lucrarea de dezmiriștit, imediat după recoltarea plantei premergătoare.
Arătura se efectuează la adâncimea de 20-25 cm. Pe terenurile cu o
stare culturală bună, o adâncime mai mare a arăturii (peste 25 cm) nu
contribuie la obținerea de sporuri de producție la floarea-soarelui.
Cercetările efectuate pe diferite tipuri de soluri au arătat că producțiile medii
obținute în condiții de arătură efectuată la diferite adâncimi nu au fost
diferite semnificativ (Vrânceanu și colab., 2004). Practic, adâncimea arăturii
se stabileşte în funcţie de starea terenului, urmărindu-se încorporarea
resturilor vegetale şi a buruienilor, precum şi să nu se scoată bulgări. Astfel,
adâncimea mai mare este recomandată pe terenurile îmburuienate, pe cele
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cu cantităţi mai mari de resturi vegetale şi pe solurile compactate. Este de
dorit ca plugul să lucreze în agregat cu o grapă (de exemplu, grapa inelară
pentru plugul reversibil).
Umiditatea optimă a solului pentru efectuarea arăturii este cuprinsă
între 50 și 70% din capacitatea de câmp, ceea ce înseamnă un conținut de
apă raportat la greutatea solului de 2-4% pe solurile nisipoase, cu mai puțin
de 5% argilă, și 16-22% pe solurile argiloase, cu peste 45% argilă (Hera și
colab., 1989).
Floarea-soarelui reacţionează pozitiv la arătura efectuată vara după
cerealele păioase. Neefectuarea lucrării de dezmiriştit şi a arăturii până în
toamnă face ca terenul să se îmburuieneze, apa din sol să se piardă prin
procesul de evaporaţie şi prin consumul de către buruieni, iar apa din
precipitaţii să nu se înmagazineze în sol. De asemenea, activitatea
microorganismelor solului este diminuată, fiind afectat procesul de
descompunere a materiei organice și de acumulare a elementelor minerale.
Pe terenurile în pantă, indiferent de planta premergătoare, arăturile se
execută numai de-a lungul curbelor de nivel.
Lucrările de întreţinere a arăturii până în toamnă urmăresc
menţinerea terenului curat de buruieni şi afânat prin lucrări superficiale ale
solului. Cel mai adesea, arătura se întreţine cu grapa cu discuri, grapa
rotativă sau cultivatorul, în funcţie de starea arăturii (gradul de nivelare şi de
mărunţire a bulgărilor) şi de îmburuienarea terenului (buruienile trebuie să
fie în primele faze de vegetaţie, de dorit abia răsărite, pentru a putea fi
distruse). Lucrările de întreţinere a arăturii se efectuează de obicei după ploi.
Se recomandă ca lucrările de întreţinere a arăturii să fie efectuate
perpendicular sau oblig pe direcţia arăturii, pentru o bună nivelare a
terenului.
Lucrările solului în primăvară se efectuează în funcție de starea
terenului. Astfel, dacă arătura a fost efectuată în condiţii bune, iar terenul se
prezintă în primăvară nivelat, neîmburuienat şi fără resturi vegetale la
suprafaţă, solul rămâne nelucrat până în preziua sau ziua semănatului, când
se va pregăti patul germinativ cu ajutorul unui combinator sau cultivator.
Atunci când la desprimăvărare terenul este denivelat şi îmburuienat,
imediat după zvântare se execută o lucrare cu grapa cu discuri (se evită
folosirea grapelor cu discuri grele), grapa rotativă sau un cultivator, după
care se face pregătirea patului germinativ în preziua sau ziua semănatului,
cu ajutorul unui combinator.
Ultima lucrare de pregătire a patului germinativ se recomandă a fi
efectuată perpendicular pe direcţia de semănat.
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În primăvară, numărul de lucrări ale solului trebuie să fie cât mai
redus, iar adâncimea de lucru trebuie să fie cât mai mică pentru a se evita
pierderea apei din sol prin procesul de evaporare. De asemenea, trebuie avut
în vederea ca lucrările solului să se facă numai pe terenurile zvântate, astfel
încât să fie evitată tasarea solului.
Patul germinativ trebuie să fie mărunţit şi afânat pe adâncimea de
semănat şi „aşezat" în profunzime, pentru a se favoriza ascensiunea apei
către bobul de floarea-soarelui.
Lucrările de afânare adâncă (scarificare), efectuate la 50-80 cm
adâncime, sunt necesare pe solurile grele, compacte, cu exces temporar de
umiditate, şi au ca scop îmbunătăţirea regimului aero-hidric al solului.
Lucrarea de scarificare la 60 cm aduce sporuri de producţie de până la 28%
(Croitoru, citat de Bîrnaure, 1991). Lucrarea de scarificare urmată de arătură
determină obținerea de sporuri de producție semnificativ mai mari
comparativ numai cu lucrarea de scarificare, fără să fie urmată de arătură
(Degianski și Pârșan, 2018).
Lucrarea de scarificare se impune ca urmarea a faptului că floareasoarelui este sensibilă la compactarea solului, manifestată prin creşterea
densităţii aparente şi reducerea porozităţii solului, ceea ce determină
sporirea rezistenţei la penetrare a rădăcinilor.
Lucrarea de scarificare trebuie efectuată periodic pe aceeași parcelă, la
un interval de 4-5 ani. Arătura se va efectua perpendicular pe direcția de
efectuare a lucrării de scarificare.
Lucrările minime (minimum tillage) la floarea-soarelui presupun
lucrarea solului cu o grapă cu discuri, cultivator, cizel sau paraplow. Prin
sistemul de lucrări minime ale solului se reduce numărul de treceri cu
utilajele, evitându-se tasarea şi distrugerea structurii solului şi reducându-se
cheltuielile ocazionate de lucrările solului, având în vedere că lucrarea de
arat solicită 25-30% din consumul de combustibil pe întreaga tehnologie. De
asemenea, se reduce gradul de eroziune în cazul solurilor expuse acestui
proces.
Lucrarea solului prin afânarea cu cizelul a asigurat producții
asemănătoare celor obținute în varianta cu arătură, dar cu un consum de
combustibil mai redus cu 20-30% (Hera și colab., 1989; Vrânceanu și
colab., 2004). Înlocuirea arăturii prin lucrarea solului cu cizelul sau
paraplowul se recomandă mai ales pe solurile sărăturate, pentru evitarea
înrăutățirii însușirilor solului, și pe solurile nisipoase, pentru o protecție mai
bună împotriva eroziunii eoliene.
Înlocuirea arăturii prin lucrarea cu grapa cu discuri la 10-12 cm, timp
de 1-2 ani, nu influenţează nivelul producţiei la floarea-soarelui. Dar,
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renunţarea la arătură şi lucrarea superficială a solului în fiecare an determină
scăderea producţiei în mod semnificativ, ca urmare a compactării solului şi a
dezvoltării buruienilor perene. Ca atare, mai ales pe terenurile mai grele, se
recomandă ca la 3 - 4 ani să se efectueze lucrarea de arat.
Înlocuirea arăturii printr-o lucrare superficială a solului este
recomandată atunci când terenul a rămas nearat până în primăvară. În acest
caz, este de dorit ca la planta premergătoare să fi fost efectuată lucrarea de
arat.
Lucrarea solului în benzi (strip-till) prezintă avantajul lucrării solului
pe o fâșie de 20-25 cm și pe o adâncime de cca. 20 cm în cazul floriisoarelui, ceea ce asigură un timp de lucru și costuri mai reduse, precum și o
bună conservare a apei în sol și o bună protecție a suprafeței solului.
Lucrarea solului în benzi prezintă interes la floarea-soarelui în special în
zonele în pantă, unde există riscul eroziunii hidrice, și pe solurile mai
ușoare, unde există riscul eroziunii eoliene.
Lucrarea solului în benzi se poate face în partea a doua a verii sau
toamna, în funcție de planta premergătoare, iar pe terenurile ușoare se poate
face și în primăvară, înainte de semănat. Distanța dintre benzi este
determinată de distanța dintre rânduri, semănatul efectuându-se pe benzile
lucrate (brăzdarul semănătorii trebuie să lucreze pe mijlocul benzii lucrate).
Ca atare, semănatul trebuie să fie efectuat cu o semănătoare de precizie
dotată cu sistem de ghidare prin satelit, care să realizeze plasarea semințelor
exact în mijlocul benzilor lucrate.
Semănatul direct (no tillage) presupune semănatul florii-soarelui
direct în miriştea plantei premergătoare, în teren nelucrat. Semănatul direct
este de interes atunci când floarea-soarelui se seamănă în cultură succesivă
și, eventual, în situațiile când din diferite motive terenul a rămas nelucrat
până în primăvară.
2.12.4. Sămânţa şi semănatul
Calitatea seminţei folosită la semănat. Sămânţa folosită la semănat
trebuie să aparţină unui hibrid recomandat pentru zona de cultură şi să fie
certificată. Pentru a îndeplini cerinţele de calitate pentru semănat, respectiv
pentru a fi certificată, sămânţa de floarea-soarelui trebuie să aibă puritatea
fizică de peste 98%, germinaţia de peste 85%, să conțină maximum 5
semințe din alte specii de plante în probă, să fie liberă de seminte de Avena
fatua, Avena sterilis și Cuscuta spp., să conțină maximum 10 scleroţi sau
fragmente de scleroţi de Sclerotinia sclerotiorum în probă și să conțină
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maximum 5% (ca număr) semințe contaminate cu Botrytis spp. (cf. Ordin
150/2010). De asemenea, sămânţa de floarea-soarelui folosită la semănat
trebuie să fie fără spărturi şi fisuri, precum și fără semințe seci.
O cerință de calitate importantă pentru sămânța de floarea-soarelui
folosită la semănat este ca aceasta să fie cât mai uniformă, ceea ce asigură
un semănat de calitate, fără dubluri (semănatul a câte două semințe în
același loc).
Tratarea seminţelor (achenelor) înainte de semănat împotriva
bolilor şi dăunătorilor este obligatorie la floarea-soarelui.
Prevenirea atacului de mană, mai ales în cazul hibrizilor sensibili la
atacul de mană, se face prin tratarea semințelor de floarea-soarelui cu
produse fungicide ce conțin următoarea substanță activă omologată la
nivelul anului 2020 în România:
 Metalaxil-M (mefenoxam), care intră în formularea fungicidului:
o Apron XL 350 FS (metalaxil-M (mefenoxam) 350 g/l) - 3,0 l/t.
Prevenirea atacului de putregai alb și putregai cenuşiu se face prin
tratarea seminţelor de floarea-soarelui cu produse fungicide ce conțin
următoarele substanțe active omologate la nivelul anului 2020 în România:
 Fludioxonil, care intră în formularea fungicidului:
o Maxim 025 FS (fludioxonil 25 g/l) - 6,0 l/t.
 Tiofanat-metil, care intră în formularea fungicidului:
o Topsin 500 SC (tiofanat-metil 500 g/l ) - 2,0 l/t (are efect și împotriva
pătării brune și frângerii tulpinii).
Prevenirea atacului de viermi sârmă (Agriotes sp.) se face prin
tratarea seminţele de floarea-soarelui cu produse insecticide ce conțin ca
substanță activă omologată la nivelul anului 2020 în România:
 Cipermetrin, care intră în formularea insecticidului:
o Signal 300 ES / Langis cea de-a doua denumire comercială
(cipermetrin 300 g/l) - 2,0 l/t.
Prevenirea atacului de gărgăriţa frunzelor de porumb (Tanymecus
dilaticollis) s-a făcut cu o eficacitate ridicată prin tratarea seminţelor cu
produse insecticide ce conțin substanțe active din grupa neonicotinoide
(clotianidin, imidacloprid, tiametoxam), produse care sunt interzise în
prezent în UE1. În ciuda faptului că tratamentul la sămânță este esențial în
controlul atacului de gărgăriţa frunzelor de porumb, în prezent nu sunt
1

Produsele insecticide din categoria neonicotinoide au fost interzise în UE prin Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 485/2013 al Comisiei din 24 mai 2013 de modificare a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, precum și prin Regulamentele de punere în aplicare (UE)
783/2018, 784/2018 și 785/2018 ale Comisie din 29 mai 2018 de modificare a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanțelor active
imidacloprid, clotianidin și tiametoxam.
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omologate substanțe active pentru tratarea semințelor care să controleze
într-un mod eficace acest atac.
Tratarea seminţelor se poate face și cu produse care stimulează
germinația, creşterea şi dezvoltarea plantelor de floarea-soarelui în primele
faze de vegetaţie (efect de fortificare şi de "start-up"), precum:
- Kerafol (5,7%N + 3,1%K2O + 28% aminoacizi + 14% carbon organic) 1,5-2,0 l/t;
- Take-off ST (5-oxopirolidina-2-acid carboxilic - PGA) - 1,0 l/t;
- YaraVita Teprosyn NP+Zn (90 g/l N + 150 g/l P2O5 + 180 g/l Zn) 8-10 l/t.
Perioada de semănat. Semănatul florii-soarelui se poate începe
atunci când la adâncimea de 7 cm în sol şi la ora 7 dimineaţa se
înregistrează temperatura de 7oC timp de 3 zile consecutive (regula celor ”3
de 7”)1, iar tendința vremii este de încălzire.
Calendaristic, perioada optimă de semănat a florii-soarelui se
încadrează între 25 martie şi 15 aprilie. În zonele mai răcoroase, semănatul
se întârzie cu 7-10 zile. În zonele de cultură din sudul țării, mai ales în
Dobrogea și Bărăgan, în anii cu desprimăvărare timpurie, condițiile pentru
începerea semănatului se realizează mai devreme, chiar din cea de-a doua
decadă a lunii martie.
În primăverile mai secetoase, semănatul trebuie efectuat la începutul
perioadei optime (semănatul nu trebuie întârziat), în timp ce în primăverile
mai umede şi reci semănatul se poate face mai târziu în cadrul perioadei
optime. În general, durata optimă de semănat într-o campanie de semănat
este de 5-6 zile.
Semănatul prea timpuriu nu este indicat deoarece duce la
prelungirea perioadei semănat-răsărire, care poate ajunge până la 20 de zile,
perioadă în care terenul se poate îmburuiena, iar seminţele de floareasoarelui mucegăiesc în sol, lucru favorizat şi de conţinutul ridicat de ulei. În
final, se realizează un răsărit neuniform şi cu o densitate mică, iar plantele
răsărite au o sensibilitate ridicată la boli, ca urmare a debilitării acestora din
cauza duratei mari a perioadei de la semănat până la răsărit şi a parcurgerii
în ritm lent a primelor faze de vegetaţie.
Întârzierea semănatului faţă de perioada optimă are ca efect pierderea
apei din stratul superficial de sol, ceea ce duce la răsărirea neuniformă a
plantelor de floarea-soarelui, și derularea fazei de înflorire în luna iulie,
când de obicei se manifestă fenomenul de secetă însoțit de arșiță. Ca atare,
prin întârzierea semănatului se înregistrează pierderi de producție însoțite de
Terres Inovia (2018) recomandă semănatul florii-soarelui în Franța atunci când la adâncimea de
5 cm în sol se realizează temperatura de 8oC.
1

148

creşterea procentului de coji, creşterea conţinutului de proteine şi reducerea
conţinutului de ulei din seminţe. Totuși, sunt şi ani în care producţia de
seminţe este ridicată şi la perioadele târzii de semănat, atunci când solul are
un conținut de umiditate ce permite realizarea în condiții optime a
proceselor de germinare a seminţelor şi de răsărire a plantelor, iar în
perioada de vegetaţie este asigurat factorul apă pentru o bună vegetaţie a
plantelor.
Comparativ cu alte plante de cultură, floarea-soarelui se caracterizează
printr-o durată mai mare a perioadei în care se poate efectua semănatul fără
modificarea semnificativă a producţiei, din următoarele motive: pe măsură
ce creşte temperatura se scurtează durata de la semănat la răsărire, cu
condiţia asigurării umidităţii optime pentru germinarea semințelor şi
răsărirea plantelor; planta este neutră la fotoperioadă; planta reacţionează
pozitiv la o durată mai mare de strălucire a soarelui; floarea-soarelui are o
comportare bună în condiții de temperaturi mai ridicate.
Semănatul prea devreme prezintă riscuri mai ridicate în zonele cu
regim termic deficitar, iar întârzierea semănatului prezintă riscuri mai
ridicate în zona de sud a ţării, ca urmare a faptului că sămânţa se
încorporează de regulă în sol uscat, ceea ce întârzie răsărirea plantelor,
răsăritul este neuniform, iar densitatea plantelor este redusă.
Densitatea de semănat. Densitatea se stabilește în funcție de
particularitățile morfologice și fiziologice ale hibridului cultivat, de
aprovizionarea cu apă (rezerva de apă a solului în momentul înființării
culturii, regimul precipitațiilor din zona de cultură și posibilitățile de irigare)
și de aprovizionarea cu elemente nutritive (fertilitatea solului și regimul de
fertilizare).
Densitatea optimă este cuprinsă între 45 şi 65 mii plante
recoltabile/ha, în funcție de hibridul cultivat și de condițiile de vegetație.
Limita superioară a densităţii este pentru hibrizii cu talia mai redusă şi în
condiţii bune de aprovizionare cu apă (condiţii de irigat) și cu elemente
nutritive. De asemenea, limita superioară a densității prezintă avantajul unui
conținut mai ridicat în ulei și o uscare mai rapidă și mai uniformă a
calatidiilor.
În urma experiențelor efectuate în condițiile de la Fundulea și Moara
Domnească în perioada anilor 2013-2016, cu densități de 50.000, 60.000 și
70.000 plante/ha, s-a constatat că deși creşterea densităţii a dus la
diminuarea valorii elementelor productivității calatidiului (diametrul
calatidiului, numărul de boabe pe calatidiu, masa boabelor pe calatidiu şi
MMB), producția de boabe a crescut odată cu creșterea densității, dar numai
atunci când condițiile de vegetație au fost favorabile.
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Atunci când condiţiile de vegetaţie nu sunt corespunzătoare, creşterea
densităţii devine un factor limitativ al producţiei, chiar de reducere a
producţiei (Ion, 2017), aceasta datorându-se intensificării competiției dintre
plantele de floarea-soarelui pentru resursele de vegetație.
La densități mai mari se înregistrează o maturizare și respectiv o
uscare mai uniformă a boabelor, ca urmare a reducerii dimensiunilor
calatidiilor. Totuși, trebuie avut în vedere faptul că odată cu creșterea
densității crește procentul de cădere a plantelor, consecinţă a intensificării
atacului de boli ale tulpinii și a creşterii taliei plantelor care se asociază cu o
reducere a grosimii tulpinii.
La densități mai mici, deși calatidiul are dimensiuni mai mari,
producția este scăzută ca urmare a incapacității plantelor de a susține
formarea boabelor în zona centrală a calatidiului și ca urmare a
vascularizării slabe a acestei zone. Ca urmare, mărimea calatidiului nu
compensează decât parțial densitatea mai scăzută a plantelor.
Cu privire la tipul de floarea-soarelui, trebuie avut în vedere faptul că
în cazul hibrizilor pentru semințe de spart, densitatea trebuie să fie mai
mică.
Între densitatea la semănat și cea a plantelor recoltabile există, în
general, o diferență de 4-13% (Hera și colab., 1989; Vrânceanu și colab.,
2004), care este determinată de atacul de dăunători și de distrugerea
plantelor în timpul efectuării lucrărilor mecanice de întreţinere (efectuării
praşilelor). Ca urmare, pentru realizarea densităţii la recoltare este necesară
stabilirea unei densităţi la semănat exprimată în boabe germinabile cu cca.
5-10% mai mare.
Densitatea la semănat se calculează după următoarea formulă:

unde: D = densitatea la semănat, exprimată în boabe germinabile/ha;
Pl = densitatea exprimată în plante recoltabile/ha;
p = procentul de pierderi.
O importanţă deosebită o are distribuţia uniformă a boabelor pe rând,
care să ducă la obţinerea unor rânduri de plante fără goluri, cu plante
uniform distribuite pe rând, care se dezvoltă uniform și care asigură
valorificarea eficientă a radiaţiei solare, a apei şi a elementelor nutritive din
sol (fig. 2.51). La semănatul florii-soarelui trebuie acordată o atenție
deosebită evitării apariției dublurilor, respectiv distribuirea a două boabe în
același loc ca urmare a prinderii a două boabe la același orificiu de pe discul
distribuitor al semănătorii (fig. 2.51). Pentru realizarea unei distribuții
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uniforme și fără dubluri a boabelor pe rând, este importantă folosirea
semănătorilor de precizie reglate și exploatate corect, precum și folosirea la
semănat de boabe calibrate, uniforme ca mărime și formă.
În cazul culturilor de floarea-soarelui cu densitate redusă din diferite
motive, întoarcerea culturii intră în discuție la o densitate mai mică de
30.000 plante/ha.

a)

b)

c)

Fig. 2.51. Plante de floarea-soarelui rezultate dintr-o distribuţie uniformă a
boabelor pe rând (a), rezultate dintr-o distribuţie neuniformă a boabelor pe rând (b)
și dublură rezultată din distribuirea a două boabe în același loc (c)

Norma de semănat. Cantitatea de sămânţă la hectar (norma de
semănat) depinde de densitatea de semănat, masa a 1.000 de boabe (MMB),
puritate fizică și germinaţia seminţelor. Norma de semănat se calculează
după următoarea formulă:
C

D x MMB
P x G x 100

unde: C = norma de semănat, exprimată în kg/ha;
D = densitatea de semănat, exprimată în boabe germinabile/ha;
MMB = masa a 1000 de boabe, exprimată în grame;
P = puritatea fizică a seminţelor, exprimată în %;
G = germinaţia seminţelor, exprimată în %.
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Norma de semănat variază, de obicei, între 3 şi 5 kg/ha. În prezent, se
extinde comercializarea seminţei de floarea-soarelui destinată semănatului
în saci cu 80.000 sau 150.000 de boabe.
Distanţa dintre rânduri. Floarea-soarelui se poate semăna la distanțe
între rânduri cuprinse între 40 și 100 cm (Robinson, 1978). Terres Inovia
(2018) recomandă în Franța distanțe între rânduri de 40-60 cm, care asigură
un spor de producție de 1-4 q/ha comparativ cu distanțele între rânduri de
75-80 cm.
La noi în țară, distanţa obișnuită între rânduri este de 70 cm. În ultimii
ani, floarea-soarelui s-a semănat și la 75 cm între rânduri ca urmare a
utilizării de către fermieri a unor semănători cu secțiile de semănat dispuse
la 75 cm.
În urma experiențelor efectuate în condițiile de la Fundulea și Moara
Domnească în perioada anilor 2013-2016, cu distanțe între rânduri de
70 cm, 50 cm și în benzi de 75/45 sau 70/40 cm, s-a constatat că în condiţii
mai favorabile de vegetaţie, la distanţa mai mică între rânduri tendinţa a fost
ca producţia de boabe să se diminueze, în timp ce în condiţii mai puţin
favorabile de vegetaţie, la distanţa mai mică între rânduri tendinţa a fost ca
producția de boabe să fie mai mare (Ion, 2017).
Unele experiențe efectuate în cultură irigată, cu un număr mare de
hibrizi, au arătat că semănatul la distanțe între rânduri de 40, 60 și 80 cm a
influențat puțin nivelul recoltei, interacțiunea hibrid x distanță între rânduri
nefiind semnificativă (Vrânceanu și colab., 2004).
În ultimii ani, în țara noastră sunt fermieri care au început să semene
culturile de floarea-soarelui la distanța între rânduri de 50 cm.
Dacă se are în vedere irigarea pe brazde, distanţa între rânduri este de
80 cm.
În general, la distanțe mai mari între rânduri, ceea ce de obicei se
asociază cu o distanță mai mică între plante pe rând, plantele sunt mai înalte
și mai subțiri și se înregistrează un procent de cădere mai mare.
Orientarea rândurilor pe direcția nord-sud este de preferat.
Rândurile cu orientare pe direcția est-vest se pare că determină un procent
mai mare de cădere (Robinson, 1978). De asemenea, ca urmare a orientării
calatidiilor la începutul înfloritului către est, o orientare pe direcția est-vest
face ca fiecare plantă să aibă calatidiul orientat către planta vecină de pe
același rând, ceea ce determină un procent mai ridicat de scuturare a
boabelor ca urmare a lovirii calatidiilor între ele în condiții de vânt și în
timpul recoltării. O orientare a rândurilor pe direcția nord-sud face ca fiecare
plantă să aibă calatidiul orientat către rândul vecin (de la est), calatidiile
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fiind astfel mai protejate împotriva lovirilor între ele și, ca atare, împotriva
scuturării.
Adâncimea de semănat. Adâncimea de semănat este cuprinsă între 4
şi 6 cm, în funcţie de textura și umiditatea solului. Semănatul la 4-5 cm se
face pe solurile mai grele şi pe cele cu umiditate suficientă, iar semănatul la
5-6 cm se face pe solurile mai uşoare şi pe cele uscate la suprafață.
Semănatul la o adâncime uniformă și plasarea semințelor în zona
umedă a solului, asigură un răsărit rapid și uniform. Este de dorit ca
semințele să fie plasate în sol astfel încât să fie acoperite cu un strat de sol
de cel puțin 1,5-2 cm cu umezeală, pentru a se asigura o germinare rapidă și
o răsărire rapidă și uniformă.
Semănatul la o adâncime mai mică (4 cm) duce la obţinerea unei
răsăriri rapide şi uniforme a plantelor, dar aceasta necesită o bună pregătire
a patului germinativ pentru realizarea unui teren cât mai nivelat şi
conservarea apei în sol, ceea ce asigură uniformitatea adâncimii de semănat
şi o răsărire rapidă a plantelor.
Parametrii semănatului, respectiv perioada de semănat, densitatea,
distanța dintre rânduri și adâncimea de semănat, trebuie gestionați în funcție
de condițiile concrete de cultivare la nivel de parcelă.
Semănatul florii-soarelui se efectuează cu ajutorul semănătorilor de
precizie. Viteza optimă de semănat, la care se asigură o încorporare
uniformă a semințelor, este de 5-6 km/h, modelele mai noi de semănători
putând asigura un semănat de calitate chiar și la viteze de lucru mai mari.
Reglarea semănătorilor se face pe baza densității exprimată în
boabe/ha, aceasta calculându-se după următoarea formulă:

unde: B = densitatea exprimată în boabe/ha;
D = densitatea exprimată în boabe germinabile/ha;
P = puritatea fizică a seminţelor, exprimată în %;
G = germinaţia seminţelor, exprimată în %.
După reglarea semănătorii, aceasta trebuie verificată pe o suprafață
plană (de obicei, pe un teren plan nelucrat) unde se va determina distanța
medie dintre boabe pe rând, care trebuie să fie corespunzătoare cu cea
rezultată din calcul, folosindu-se următoarea formulă:

unde: db = distanța medie dintre boabe pe rând (cm);
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dr = distanța dintre rânduri (m);
B = densitatea exprimată în boabe/ha.
2.12.5. Lucrările de îngrijire
Principalele lucrări de îngrijire la cultura de floarea-soarelui constau
în:
-

distrugerea crustei;
combaterea buruienilor;
combaterea bolilor;
combaterea lupoaiei;
combaterea dăunătorilor;
aplicarea biostimulatorilor;
irigarea;
polenizarea suplimentară.
Distrugerea crustei. Atunci când după semănatul florii-soarelui cad
cantități mari de precipitații, mai ales pe solurile cu un conținut mai mare de
argilă și mai bine mărunțite se formează crustă. În această situație, imediat
ce se poate intra pe teren trebuie să fie distrusă crusta printr-o lucrare cu o
grapă cu colți (la care colții sunt întorși înapoi față de direcția de înaintare)
sau o grapă stelată, lucrare prin care se favorizează răsărirea plăntuțelor de
floarea-soarelui. De asemenea, cu această ocazie sunt distruse și eventualele
buruieni în curs de răsărire. Dar, lucrarea trebuie să fie efectuată atunci când
cotiledoanele semințelor de floarea-soarelui sunt în sol la o adâncime de cel
puțin 3 cm, iar adâncimea de lucru trebuie să fie de cca. 3 cm.
Combaterea buruienilor. Floarea-soarelui are un ritm mai lent de
creştere a tulpinii până în faza de apariţie a butonului floral, timp de
30-40 zile de la răsărit. În această perioadă există pericolul îmburuienării
culturii, plantele de floarea-soarelui fiind puternic afectate de competiția
pentru factorii de vegetație cu buruienile (fig. 2.52). După această perioadă,
atunci când plantele de floarea-soarelui au înălțimea de 80-100 cm, pericolul
de îmburuienare dispare ca urmare a faptului că plantele acoperă (umbresc)
foarte bine solul, împiedicând răsărirea buruienilor.
Buruienile produc pagube de producţie la floarea-soarelui cuprinse
între 15 şi 55% (Şarpe, 1976), dar care pot ajunge la 60-80% (Hera și colab.,
1989). Buruienile produc pagube prin consumul de apă și elemente nutritive
în defavoarea plantelor de floarea-soarelui, precum și prin competiția cu
plantele de floarea-soarelui pentru lumină și spațiu.
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a)

b)

Fig. 2.52. Cultură de floarea-soarelui îmburuienată a) și cultură de floarea-soarelui
la care s-a efectuat combaterea buruienilor prin erbicidare (b)

Speciile de buruieni frecvent întâlnite în culturile de floarea-soarelui
sunt:
- specii dicotiledonate anuale: Abutilon theophrasti Medik. (teişor),
Amaranthus spp. (ştir), Atriplex patula L. (lobodă), Capsella bursapastoris (L.) Medik. (traista ciobanului), Centaurea cyanus L. (cicoare),
Chenopodium album L. (căpriţă, lobodă sălbatică), Datura stramonium
L. (ciumăfoaie), Erigeron canadensis L. (bătrâniş), Galeopsis tetrahit
L. (lingurică), Galinsoga parviflora Cav. (busuioc sălbatic), Galium
aparine L. (turiță), Hibiscus trionum L. (zămoşiţă), Polygonum
aviculare L. (troscot), Polygonum convolvulus L. (hrişcă urcătoare),
Polygonum persicaria L. (iarbă roşie), Raphanus raphanistrum L.
(ridiche sălbatică), Sinapis arvensis L. (muştar sălbatic), Solanum
nigrum L. (zârnă), Thlaspi arvense L. (punguliţă), Xanthium
strumarium L. (corneţi);
- specii dicotiledonate perene: Cirsium arvense (L.) Scop. (pălămidă),
Convolvulus arvensis L. (volbură), Lathyrus tuberosus L. (sângele
voinicului), Rubus caesius L. (rug), Sonchus arvensis L. (susai);
- specii monocotiledonate anuale: Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
(meişor), Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv (iarbă bărboasă, mohor
lat), Setaria spp. (mohor);
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- specii monocotiledonate perene: Cynodon dactylon (L.) Pers. (pir gros),
Elymus repens (L.) Gould - sin Agropyron repens (L.) P. Beauv. (pir
târâtor), Sorghum halepense (L.) Pers. (costrei).
Combaterea buruienilor din culturile de floarea-soarelui se poate
realiza prin efectuarea de lucrări de prășit, prin aplicarea de erbicide sau
combinat, prin efectuarea de lucrări de prășit şi aplicarea de erbicide.
Prin lucrarea de prăşit se urmăreşte combaterea buruienilor,
îmbunătăţindu-se în acelaşi timp şi permeabilitatea solului, aerisirea şi
regimul termic al solului, ceea ce are ca efect o mai bună dezvoltare a
plantelor de floarea-soarelui.
Prima praşilă mecanică se execută foarte devreme, atunci când se văd
bine rândurile de plante, respectiv atunci când plantele de floarea-soarelui
au format prima pereche de frunze. Această prașilă are rolul de a distruge
buruienile în curs de răsărire sau abia răsărite, precum și să creeze un
microclimat mai cald, favorabil creșterii și dezvoltării plăntuțelor de floareasoarelui. Întârzierea primei prașile are drept consecințe încetinirea ritmului
de creştere al plantelor de floarea-soarelui și dezvoltarea buruienilor. Ca
atare, plantele de floarea-soarelui capătă o culoarea verde-gălbuie şi se refac
greu şi numai parţial după prăşit. Pierderile de producţie cauzate de
întârzierea efectuării primei prașile pot ajunge până la 27% (Bîrnaure,
1983).
A doua praşilă mecanică se efectuează la 8-12 zile de la prima praşilă,
imediat ce apar buruienile. Această prașilă are rolul de a distruge buruienile,
motiv pentru care se poate renunța la efectuarea acesteia dacă nu este
necesară combaterea buruienilor, în situația folosirii erbicidelor sau atunci
când terenul este curat de buruieni.
A treia praşilă mecanică se efectuează la cca. 15 zile de la praşila a
doua, respectiv la înălţimea plantelor de 40-50 cm. Această lucrare de prășit
se efectuează după ce s-a ridicat roua de dimineață, când plantele de floareasoarelui sunt mai flexibile. Nu se întârzie efectuarea celei de-a treia prașile
mecanice, când plantele de floarea-soarelui depășesc înălțimea de 50 cm,
pentru că acestea devin foarte sensibile la rupere. Rolul acestei prașile este
de a combate buruienile apărute în zona dintre rânduri, de a înăbuși
buruienile apărute pe zona rândului de plante și de a diminua pierderea apei
prin procesul de evaporare.
La efectuarea praşilelor mecanice trebuie avuți în vedere următorii
parametri:
- adâncimea de efectuare a praşilelor, care trebuie să asigure distrugerea
buruienilor, dar fără o mobilizare prea adâncă a solului, care să
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favorizeze pierderea apei din sol şi tăierea rădăcinilor plantelor de
floarea-soarelui; de obicei, adâncimea praşilelor este de 4-6 cm;
- zona de protecţie a plantelor, de o parte şi alta a rândurilor, care este de
10 cm la prima praşilă, aceasta mărindu-se la 15 cm la următoarele
praşile;
- viteza de deplasare a agregatului de prăşit, care trebuie să fie mică la
prima praşilă, de 3-5 km/h, pentru evitarea acoperirii plăntuţelor de
floarea-soarelui cu pământ sau vătămarea lor, iar la celelalte praşile,
viteza de deplasare se poate mări până la 6-8 km/h;
- organele active ale cultivatorului, care sunt cuțite unilaterale la prima
prașilă, când se utilizează și discuri de protecție a plantelor, iar la
următoarele prașile sunt folosite cuțite săgeată.
Atunci când nu se folosesc erbicide, la cultura florii-soarelui trebuie
efectuate 2-3 praşile mecanice. În fermele în care există forța de muncă
necesară, este de dorit ca prașilele mecanice să fie însoțite și de efectuarea a
1-2 praşile manuale pe rândul de plante.
Praşilele manuale se execută după prima şi a doua praşilă mecanică,
cu atenţie pentru a nu se tăia sau vătăma plantele de floarea-soarelui.
Cercetările efectuate de Pintilie şi colab. în 1986 (citat de Ştefan,
2008) privind contribuţia praşilelor la reducerea îmburuienării şi sporirea
producţiei arată că numai praşilele mecanice, fără aplicarea erbicidelor,
sporesc producţia de floarea-soarelui cu 470-800 kg/ha, o praşilă manuală
aduce în continuare un spor de încă 430-470 kg/ha, iar a doua praşilă
manuală o creştere suplimentară de încă 200-370 kg/ha.
Erbicidele omologate pentru cultura de floarea-soarelui pot combate
următoarele categorii de buruieni:
- buruieni monocotiledonate şi unele buruieni dicotiledonate anuale;
- buruieni dicotiledonate şi unele buruieni monocotiledonate anuale;
- buruieni dicotiledonate anuale;
- buruieni dicotiledonate (anuale și perene);
- buruieni monocotiledonate (anuale și perene);
- buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate (anuale și perene).
De asemenea, erbicidele omologate pentru cultura de floarea-soarelui
pot fi aplicate astfel:
- înainte de pregătirea patului germinativ (ppi);
- preemergent, după semănat;
- postemergent timpuriu;
- postemergent.
Strategia de combatere chimică a buruienilor la cultura de floareasoarelui se bazează pe aplicarea următoarelor erbicide:
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1. Erbicide care se aplică înainte de pregătirea patului germinativ sau
preemergent, imediat după semănat, momentul aplicării fiind stabilit
astfel: aplicarea se face înainte de pregătirea patului germinativ, mai
ales în zonele secetoase şi pe solurile cu un conţinut scăzut de umiditate
în momentul semănatului, urmând a fi încorporate odată cu lucrarea de
pregătire a patului germinativ, sau aplicarea se face preemergent,
imediat după semănat, mai ales în zonele umede şi pe solurile cu un
conţinut ridicat de umiditate în momentul semănatului. Erbicidele din
această categorie se folosesc pentru combaterea următoarelor tipuri de
buruieni:
 Buruieni monocotiledonate şi unele buruieni dicotiledonate anuale,
pentru combaterea acestora fiind folosite produse erbicide ce conțin
următoarele substanțe active omologate la nivelul anului 2020 în
România:
o Benfluralin, care intră în formularea erbicidului:
- Benflunova 600 (benfluralin 600 g/l) - 2,5 kg/ha (se aplică
înainte de semănat cu încorporare).
o Dimetenamid-P, care intră în formularea erbicidului:
- Frontier Forte / Spectrum cea de-a doua denumire comercială
(dimetenamid-P 720 g/l) - 0,8-1,4 l/ha.
o Petoxamid, care intră în formularea erbicidului:
- Successor Pro (petoxamid 600 g/l) - 1,5-2,0 l/ha.
o Petoxamid + Terbutilazin, care intră în formularea erbicidului:
- Successor Tx (petoxamid 300 g/l + terbutilazin 187,5 g/l) 3,0-4,0 l/ha.
o S-metolaclor, care intră în formularea erbicidului:
- Dual Gold 960 EC / Tender cea de-a doua denumire
comercială (S-metolaclor 960 g/l) - 1,0-1,5 l/ha.
2. Erbicide care se aplică preemergent, după semănat, și care se folosesc
pentru combaterea următoarelor tipuri de buruieni:
 Buruieni monocotiledonate şi unele buruieni dicotiledonate anuale,
pentru combaterea acestora fiind folosite produse erbicide ce conțin
următoarele substanțe active omologate la nivelul anului 2020 în
România:
o Metobromuron, care intră în formularea erbicidului:
- Proman / Soleto cea de-a doua denumire comercială
(metobromuron 500 g/l) - 2,0-3,0 l/ha.
o Pendimetalin, care intră în formularea erbicidelor:
- Sharpen 33 EC / Penditim 33 EC cea de-a doua denumire
comercială (pendimetalin 330 g/l) - 6,0 l/ha;
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- Sharpen 40 SC / Pendisol 40 SC cea de-a doua denumire
comercială (pendimetalin 400 g/l) - 5,0 l/ha;
- Stomp Aqua / Prowl Aqua cea de-a doua denumire comercială
(pendimetalin 455 g/l) - 2,0-4,0 l/ha.
o Pendimetalin + Dimetenamid-P, care intră în formularea
erbicidului:
- Wing P (pendimetalin 250 g/l + dimetenamid-P 212,5 g/l) 3,5-4,0 l/ha.
o S-metolaclor + Terbutilazin, care intră în formularea erbicidelor:
- Gardoprim Plus Gold 500 SC / Silba cea de-a doua denumire
comercială (S-metolaclor 312,5 g/l + terbutilazin 187,5 g/l) 3,5-4,0 l/ha (nu combate Xanthium strumarium - corneți,
Solanum nigrum - zârnă, Sinapis arvensis - muștar sălbatic).
 Buruieni dicotiledonate şi unele buruieni monocotiledonate anuale,
pentru combaterea acestora fiind folosite produse erbicide ce conțin
următoarele substanțe active omologate la nivelul anului 2020 în
România:
o Aclonifen, care intră în formularea erbicidului:
- Challenge 600 SC (aclonifen 600g/l) - 4,0 l/ha.
o Bifenox, care intră în formularea erbicidului:
- Modown 4 F (bifenox 480 g/l) - 1,5-2,0 l/ha.
 Buruieni dicotiledonate anuale, pentru combaterea acestora fiind
folosite produse erbicide ce conțin următoarele substanțe active
omologate la nivelul anului 2020 în România:
o Diflufenican, care intră în formularea erbicidului:
- Pelican 500 SC (diflufenican 500 g/l) - 0,25 l/ha.
o Flumioxazin, care intră în formularea erbicidului:
- Pledge 50 WP (flumioxazin 50%) - 90-120 g/ha.
o Fluorocloridon, care intră în formularea erbicidului:
- Racer 25 EC (fluorocloridon 250 g/l) - 2,0-3,0 l/ha.
o Oxifluorfen, care intră în formularea erbicidelor:
- Galigan 240 EC (oxifluorfen 240 g/l) - 1,0 l/ha (combate și
buruienile dicotiledonate perene);
- Goal 4 F (oxifluorfen 480 g/l) - 0,5 l/ha (nu combate Xanthium
strumarium - corneți).
3. Erbicide care se aplică postemergent timpuriu și care se folosesc pentru
combaterea următoarelor tipuri de buruieni:
 Buruieni dicotiledonate anuale, pentru combaterea acestora fiind
folosite produse erbicide ce conțin următoarele substanțe active
omologate la nivelul anului 2020 în România:
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o Bifenox, care intră în formularea erbicidului:
- Modown 4 F (bifenox 480 g/l) - 1,0-1,5 l/ha.
o Flumioxazin, care intră în formularea erbicidului:
- Pledge 50 WP (flumioxazin 50%) - 80 g/ha.
4. Erbicide care se aplică postemergent și care se folosesc pentru
combaterea următoarelor tipuri de buruieni:
 Buruieni dicotiledonate (anuale și perene), pentru combaterea
acestora fiind folosite produse erbicide ce conțin următoarele
substanțe active omologate la nivelul anului 2020 în România:
o Tribenuron-metil, care se aplică numai la hibrizii de floareasoarelui rezistenţi (hibrizi SU sau E) la acțiunea erbicidelor
sulfonil-ureice, ce conțin tribenuron-metil, și anume:
- Express 50 SC / Fluence cea de-a doua denumire comercială
(tribenuron-metil 50%) - 30 g/ha + 250 ml/ha Trend 90.
Erbicidul combate și speciile de Abutilon theophrasti (teișor),
Cirsium arvense (pălămidă), Datura stramonium (ciumăfoaie),
Xanthium strumarium (corneți), dar nu combate speciile de
Convolvulus arvensis (volbura) şi Fumaria officinalis
(fumăriţa). Erbicidul se aplică atunci când plantele de floareasoarelui au 4-8 frunze, buruienile dicotiledonate anuale sunt în
faza de 2-4 frunze, iar buruienile dicotiledonate perene sunt în
faza de rozetă.
o Tribenuron-metil + Tifensulfuron-metil, care se aplică numai la
hibrizii de floarea-soarelui rezistenţi la acțiunea erbicidelor
sulfonil-ureice, ce conțin tribenuron-metil + tifensulfuron-metil, și
anume:
- Evorel Express (tribenuron-metil 375 g/l + tifensulfuron-metil
125 g/l) - 48-60 g/ha + 250 ml/ha Trend 90 pentru o aplicare și
30 g/l + 30g/l + 250 ml/ha Trend 90 pentru 2 aplicări.
Erbicidul combate și speciile Cirsium arvense (pălămidă),
Datura stramonium (ciumăfoaie), Xanthium strumarium
(corneți). Erbicidul se aplică atunci când plantele de floareasoarelui au 2-8 frunze, buruienile dicotiledonate anuale sunt în
faza de 2-4 frunze, iar buruienile dicotiledonate perene sunt în
faza de rozetă.
 Buruieni monocotiledonate (anuale și perene), inclusiv Sorghum
halepense din rizomi, pentru combaterea acestora fiind folosite
produse erbicide ce conțin următoarele substanțe active omologate la
nivelul anului 2020 în România:
o Cicloxidim, care intră în formularea erbicidului:
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- Stratos Ultra (cicloxidim 100 g/l) - 2,0 l/ha + 2 l/ha adjuvant
Dash pentru combaterea monocotiledonatelor anuale şi perene.
o Cletodim, care intră în formularea erbicidului:
- Select Super / Centurion Plus cea de-a doua denumire
comercială (cletodim 120 g/l) - 0,6-1,0 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor anuale şi 1,5-2,0 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor perene.
o Fluazifop-p-butil, care intră în formularea erbicidelor:
- Dipol (fluazifop-p-butil 125 g/l) - 1,25 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor anuale;
- Fusilade Forte 150 EC (fluazifop-p-butil 150 g/l) - 0,8 l/ha
pentru combaterea monocotiledonatelor anuale şi 1,0-1,3 l/ha
pentru combaterea monocotiledonatelor perene;
- Fusilade Max / Matador Max cea de-a doua denumire
comercială (fluazifop-p-butil 125 g/l) - 0,75-2,0 l/ha cu
aplicare până înainte de formarea celei de-a 12-a frunze;
- Tiger P (fluazifop-p-butil 150 g/l) - 0,8 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor anuale şi 1,0-1,3 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor perene.
o Haloxifop-P, care intră în formularea erbicidului:
- Gallant Super (haloxifop-P 104 g/l) - 0,5 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor anuale și perene și 1,0 l/ha
pentru combaterea pirului târâtor.
o Propaquizafop, care intră în formularea erbicidului:
- Agil 100 EC (propaquizafop 100 g/l) - 0,8 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor anuale şi 1,0-1,5 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor perene.
o Quizalofop-p-etil, care intră în formularea erbicidelor:
- Buster 100 EC / Jenot Plus 100 EC cea de-a doua denumire
comercială (quizalofop-p-etil 100 g/l) - 0,4-0,5 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor anuale şi 1,0-1,5 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor perene;
- Elegant 05 EC / Ghepard 5 EC cea de-a doua denumire
comercială (quizalofop-p-etil 50 g/l) - 0,75 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor anuale şi 1,5-1,75 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor perene;
- Gramin 5 EC / Nervure cea de-a doua denumire comercială
(quizalofop-p-etil 50 g/l) - 0,75 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor anuale şi 1,5-1,75 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor perene;
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- Killer Super 5 EC / Quick 5 EC cea de-a doua denumire
comercială (quizalofop-p-etil 50 g/l) - 0,75 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor anuale şi 1,5-1,75 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor perene;
- Leopard 5 EC / Erbistar cea de-a doua denumire comercială
(quizalofop-p-etil 50 g/l) - 0,75 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor anuale şi 1,5-1,75 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor perene;
- Pilot 10 EC (quizalofop-p-etil 100 g/l) - 0,4 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor anuale şi 0,75-0,9 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor perene;
- Reset 5 CE / Element 5 CE cea de-a doua denumire comercială
(quizalofop-p-etil 50 g/l) - 0,75 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor anuale şi 1,5-1,75 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor perene;
- Targa Max / Gramin Max cea de-a doua denumire comercială
(quizalofop-p-etil 100 g/l) - 0,4-0,5 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor anuale şi 0,5-0,6 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor perene;
- Targa Super 5 EC (quizalofop-p-etil 50 g/l) - 0,7 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor anuale şi 1,5 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor perene;
- Wish Top / Quick Forte cea de-a doua denumire comercială
(quizalofop-p-etil 120 g/l) - 0,83-1,25 l/ha.
o Quizalofop-p-tefuril, care intră în formularea erbicidelor:
- Pantera 40 EC / Rango cea de-a doua denumire comercială
(quizalofop-p-tefuril 40 g/l) - 0,75 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor anuale şi 1,5-1,75 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor perene.
Erbicidele pentru combaterea buruienilor monocotiledonate se aplică
atunci când plantele de floarea-soarelui au 4-6 frunze, buruienile
monocotiledonate anuale sunt până în faza de înfrăţire, iar buruienile
monocotiledonate perene au 15-25 cm înălţime.
 Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate (anuale și perene),
pentru combaterea cărora strategia de combatere se bazează pe
semănatul de hibrizi de floarea-soarelui:
o Clearfield (hibrizi CL, IR, IT sau IMI) şi aplicarea erbicidelor
imidazolinonice ce conțin substanța activă omologată imazamox:
- Pulsar 40 / Listego cea de-a doua denumire comercială
(imazamox 40 g/l) - 1,2 l/ha;
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- Mox 4 SL / Vitoriomox 4 SL cea de-a doua denumire
comercială (imazamox 40 g/l) - 1,25 l/ha;
- Maza 4 SL / Clarimi 4 SL cea de-a doua denumire comercială
(imazamox 40 g/l) - 1,25 l/ha.
Erbicidele omologate pentru tehnologia Clearfield se aplică atunci
când plantele de floarea-soarelui au 4-8 frunze, buruienile dicotiledonate
anuale au 2-4 frunze, iar buruienile monocotiledonate anuale sunt în faza de
1-3 frunze până la înfrăţire. Buruienile monocotiledonate perene (Sorghum
halepense - costrei, Agropyron repens - pir gros) şi cele dicotiledonate
perene (Cirsium arvense - pălămidă, Convolvulus arvensis - volbură) sunt
stopate din creştere. După aplicarea acestor erbicide trebuie avut în vedere
faptul că se pot semăna toate culturile, cu condiția să se respecte intervalul
de pauză dintre erbicidare și înființarea următoarei culturi, și anume: 4 luni
pentru înființarea culturilor de grâu, orz sau ovăz; 9 luni pentru înființarea
culturilor de porumb, legume sau cartof; 18 luni pentru înființarea culturilor
de rapiță convențională sau sfeclă pentru zahăr.
o Clearfield Plus (hibrizi CL Plus, CLP, CP sau P) şi aplicarea
erbicidelor imidazolinonice ce conțin substanța activă omologată
imazamox:
- Pulsar Plus / Listego Plus cea de-a doua denumire comercială
(imazamox 25 g/l) - 1,2 - 2,0 l/ha;
- Pulsar 40 (imazamox 40 g/l) + Dash HC - 1,2 + 1,2 l/ha.
Erbicidele omologate pentru tehnologia Clearfield Plus se aplică
atunci când plantele de floarea-soarelui au 2-8 frunze, iar buruienile sunt în
faza 2-4 frunze.
Erbicidele omologate pentru tehnologiile Clearfield și Clerfield Plus
pot fi aplicate și fracționat, și anume: prima aplicare cu jumătate din doză
atunci când plantele de floarea-soarelui sunt în faza de 3-4 frunze, iar cea
de-a doua aplicare cu cealaltă jumătate din normă după 8-10 zile (Terres
Inovia, 2018).
Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor totale s-a extins în
ultimii ani. Erbicidele totale se utilizează pentru combaterea buruienilor şi a
samulastrei apărute după lucrarea de dezmiriştit sau lucrarea de arat care se
efectuează după plante premergătoare cu recoltare timpurie. Prin aceste
tratamente se înlocuiesc lucrările mecanice de combatere a buruienilor,
tratamentele fiind obligatorii în cazul practicării sistemelor de lucrări
minime ale solului sau în cazul semănatului direct. De asemenea, cu ajutorul
erbicidelor totale se pot combate şi buruienile înainte de răsărirea floriisoarelui, situaţie în care trebuie acordată o atenţie deosebită plăntuţelor de
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floarea-soarelui care nu trebuie să ajungă la suprafaţa solului şi să vină în
contact cu erbicidul.
În culturile succesive de floarea-soarelui, o problemă care trebuie
avută în vedere o constituie combaterea samulastrei de la planta
premergătoare. De asemenea, la aceste culturi trebuie avut în vedere faptul
că erbicidele sulfonilureice (pe bază de clorsulfuron, metsulfuron,
prosulfuron, tifensulfuron) aplicate la planta premergătoare (cereală păioase)
pot determina probleme la floarea-soarelui ca urmare a efectului lor
rezidual, mai ales în condiții de precipitații reduse și de pH ridicat.
La amplasarea culturilor de floarea-soarelui trebuie avut în vedere
faptul că plantele de floarea-soarelui sunt sensibile la driftul rezultat de la
aplicarea erbicedelor hormonale la culturile vecine (2,4D, dicamba), dar și
la driftul de MCPA, bromoxinil, bentazon și glifosat.
Combaterea bolilor. Floarea-soarelui este cunoscută ca având peste
30 de boli, majoritatea produse de ciuperci, a căror importanță variază de la
un an la altul, în funcție de hibridul cultivat, condițiile climatice și
tehnologia aplicată (Zimmer și Hoes, 1978; Leite, 2014). Deşi prin procesul
de ameliorare s-au obţinut rezultate deosebite în ceea ce priveşte toleranţa la
principalele boli, floarea-soarelui rămâne totuşi o plantă de cultură la care
producţia este mult afectată de atacul agenţilor patogeni. Ca atare, bolile la
floarea-soarelui au fost și rămân unul din cei mai importanți factori
limitativi ai producției la nivel mondial (Maširević, 2016).
Principalele boli care afectează cultura de floarea-soarelui sunt:
- mana (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & de Toni - sin. Plasmopara
helianthi Novot.);
- putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary);
- putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea Pers.);
- pătarea brună şi frângerea tulpinilor sau pătarea brună-cenușie a tulpinii
(Diaporthe helianthi Munt. Cvet., Mihalj. & Petrov - sin. Phomopsis
helianthi Munt. Cvet.);
- pătarea neagră a tulpinilor sau pătarea neagră a florii-soarelui
(Plenodomus lindquistii (Frezzi) Gruyter, Aveskamp & Verkley - sin.
Phoma macdonaldi Boerema; Leptosphaeria lindquistii Frezzi);
- putregaiul cărbunos sau putrezirea cărbunoasă a rădăcinilor şi tulpinilor
(Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. - sin. Sclerotium bataticola
Taub.);
- veștejirea și uscarea plantelor sau ofilirea verticiliană (Verticillium
albo-atrum Reinke et Bert.);
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pătarea brună-neagră sau alternarioza florii-soarelui (Alternaria
helianthi (Hansf.) Tub. & Nish. - sin. Helminthosporium helianthi
Hansf.);
- pătarea cenuşie a frunzelor sau septorioza florii-soarelui (Septoria
helianthi Ell. & Kell.);
- rugina florii-soarelui sau rugina neagră (Puccinia helianthi Schw.).
Mana (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & de Toni - sin.
Plasmopara helianthi Novot.) este cea mai veche1 și, uneori, cea mai
devastatoare boală la floarea-soarelui.
Până în prezent sunt raportate cca. 38 de rase de mană la nivel
mondial (Maširević, 2016), în România fiind identificate rasele 100, 300,
310, 314, 330, 703, 710 şi 714.
În România, mana este răspândită în toate zonele de cultură a floriisoarelui, dar în special în zonele de cultură din sud şi sud-est. Mana este
foarte periculoasă mai ales în anii ploioşi și răcoroși. Agentul patogen atacă
în toate fazele de vegetaţie, dar cel mai periculos este atacul timpuriu
(fig. 2.53).
Transmiterea agentului patogen de la un an la altul se face prin
intermediul resturilor vegetale infectate rămase în sol, precum şi prin
sămânţa infectată.
Măsurile preventive constau în cultivarea de hibrizi rezistenţi, tratarea
seminţelor (obligatorie în cazul hibrizilor sensibili), respectarea rotaţiei,
distrugerea samulastrei de floarea-soarelui și combaterea buruienilor gazdă
pentru agentul patogen (Ambrosia artemisiifolia, Artemisia sp., Centaurea
cyanus, Xanthium sp.).
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary) este
considerat unul dintre principalii factori limitativi ai producţiei la floareasoarelui la nivel mondial. Putregaiul alb atacă toate organele plantei, dar
atacul cel mai păgubitor este cel de la baza plantei (la colet și la baza
tulpinii), de la mijlocul tulpinii şi cel de pe inflorescenţă (fig. 2.54).
Pagubele pe care le poate produce putregaiul alb la floarea-soarelui
variază de la nesemnificative la compromiterea culturii, în funcție de faza de
vegetație când se manifestă atacul și de condițiile climatice.
Putregaiul alb este răspândit în toate zonele de cultură ale floriisoarelui din țara noastră, dar mai ales în zonele din sud-estul țării, în special
în culturile irigate. Atacul este favorizat de vremea răcoroasă (sub 18oC) și
umedă.
-

Mana florii-soarelui a fost semnalată pentru prima dată în anul 1876 de către Halsted, în
Massachusetts, pe Eupatorium purpureum, iar în România a fost semnalată de Rădulescu (1947), pe
samulastra de floarea-soarelui la începutul anilor 1970 (Vrânceanu, 2000).
1
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Fig. 2.53. Plante de floarea-soarelui atacate de mană (infecție primară)

a)

b)

c)

Fig. 2.54. Plante de floarea-soarelui atacate de putregai alb: atac la baza plantei (a);
atac la mijlocul tulpinii (b); atac la inflorescenţă (c)
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Transmiterea agentului patogen de la un an la altul se face prin
intermediul scleroţilor din sol sau din masa de seminţe destinată
semănatului, precum şi prin fragmentele miceliene care se găsesc pe
resturile vegetale din sol sau în semințe.
Măsurile preventive constau în respectarea rotaţiei culturilor (pe un
teren infectat cu scleroţi, floarea-soarelui trebuie să revină după 6-8 ani),
evitarea plantelor premergătoare atacate intens de putregaiul alb (soia,
rapiță, muștar, fasole, in, șofrănel, cartof, sfecla pentru zahăr, lucernă,
trifoi), evitarea terenurilor argiloase umede, fertilizarea echilibrată și fără
doze mari de azot, aplicarea îngrăşămintelor organice la planta
premergătoare, tratarea seminţelor, cultivarea de hibrizi rezistenți, evitarea
densităților mari și evitarea irigării în timpul înfloritului.
Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea Pers.) atacă toate organele
plantei, dar atacul cel mai frecvent și mai periculos este cel pe calatidiu,
motiv pentru care se mai numește și putregaiul cenușiu al calatidiilor.
Simptomele atacului la calatidiu devin vizibile la sfârșitul înfloritului și în
faza de îngălbenire a receptaculului.
Putregaiul cenușiu este răspândit în toate zonele de cultură a floriisoarelui din țara noastră. Acesta este favorizat de condițiile de umezeală și
temperaturile de 17-27oC (GRDC, 2017). Practic, putregaiul cenușiu atacă
frecvent în condiţii de umiditate, fiind cunoscut ca fiind o boală a verilor
ploioase.
Transmiterea agentului patogen de la un an la altul se face prin
intermediul resturilor vegetale infectate rămase în sol, precum şi prin
sămânţa infectată.
Măsurile preventive constau în respectarea verigilor tehnologice şi
tratarea seminţelor.
Pătarea brună şi frângerea tulpinilor sau pătarea brună-cenușie a
tulpinii (Diaporthe helianthi Munt. Cvet., Mihalj. & Petrov - sin. Phomopsis
helianthi Munt. Cvet.) a devenit unul dintre cei mai importanți factori
limitativi ai producției la floarea-soalreui la nivel mondial (Maširević,
2016). Aceasta atacă tulpina (fig. 2.55), frunzele şi peţiolul frunzelor
începând cu faza formării butonului floral până la înflorit. După datele
Terres Inovia (2017), un procent de 10% plante care prezintă o pată
specifică atacului care înconjoară tulpina determină o pierdere de producție
de 1-3 q/ha și o reducere a conținutului de ulei cu 1%.
Pătarea brună şi frângerea tulpinilor este semnalată în toate județele
cultivatoare de floarea-soarelui din țara noastră (Iacob., 2010) și este
favorizată de temperaturile ridicate (peste 23oC) și de prezența
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precipitațiilor. Agentul patogen devine activ la temperatura de 14oC și își
încetează activitatea la temperatura de 32oC (Iliescu și colab., 1985).

Fig. 2.55. Plante de floarea-soarelui atacate de pătarea brună şi frângerea tulpinilor

Transmiterea agentului patogen de la un an la altul se face prin
intermediul resturilor vegetale infectate rămase în sol.
Măsurile preventive constau în cultivarea de hibrizi rezistenţi,
respectarea rotaţiei, distrugerea samulastrei, fertilizare echilibrată și fără
doze mari de azot, evitarea densităților mari și încorporarea resturilor
vegetale infectate. Semănatul timpuriu cauzează de obicei cele mai severe
infecții, în timp ce semănatul târziu reduce severitatea bolii (Vrânceanu,
2000). Condițiile de secetă din lunile iunie și iulie diminuează atacul de
pătare brună şi frângerea tulpinilor.
Pătarea neagră a tulpinilor sau pătarea neagră a florii-soarelui,
cunoscută și sub numele de fomoză (Plenodomus lindquistii (Frezzi)
Gruyter, Aveskamp & Verkley - sin. Phoma macdonaldi Boerema;
Leptosphaeria lindquistii Frezzi) atacă toate organele aeriene ale plantei de
floarea-soarelui, dar atacul cel mai frecvent este pe tulpini (fig. 2.56),
începând cu faza formării butonului floral până la înflorit. Atacul la colet în
condiții de o bună aprovizionare cu azot și stres hidric determină uscarea
precoce a plantelor, cu 2-3 săptămâni înainte de recoltare, ceea ce duce la
pierderi de producție care sunt estimate de Terres Inovia (2017) la peste
50%.
Pătarea neagră a tulpinilor este prezentă în toate zonele de cultură a
florii-soarelui din țara noastră și este favorizată de temperaturile ridicate
(25oC) și de prezența apei din precipitații sau irigații.
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Fig. 2.56. Plante de floarea-soarelui atacate de pătarea neagră a tulpinilor

Transmiterea agentului patogen de la un an la altul se face prin
intermediul resturilor vegetale infectate rămase în sol.
Măsurile preventive constau în respectarea rotaţiei, încorporarea
resturilor vegetale infectate și irigarea la sfârșitul înfloritului prin care se
limitează uscarea precoce a plantelor.
Putregaiul cărbunos sau putrezirea cărbunoasă a rădăcinilor şi
tulpinilor (Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. - sin. Sclerotium
bataticola Taub.) este o boală a plantelor debilitate care se manifestă mai
puternic în culturile afectate de stres hidric după înflorire și în condiții de
temperaturi ridicate (peste 32oC), în culturile fertilizate cu doze mari de azot
și cu o densitate mare. Putregaiul cărbunos este mai frecvent în zonele de
cultură din sudul și sud-estul țării, precum și în Moldova.
Transmiterea agentului patogen de la un an la altul se face prin
intermediul microscleroţilor din sol sau din masa de seminţe destinată
semănatului.
Măsurile preventive constau în respectarea rotației și evitarea plantelor
premergătoare atacate de putregaiul cărbunos (porumb, sorg, mazăre, fasole,
soia, năut, rapiță, șofrănel, bumbac, cartof, lucernă), fertilizarea echilibrată,
semănatul la densitatea optimă. De asemenea, trebuie evitat stresul hidric
prin măsuri agrotehnice (controlul buruienilor, lucrări ale solului
conservative) și irigare.
Veștejirea și uscarea plantelor sau ofilirea verticiliană (Verticillium
albo-atrum Reinke et Bert.) poate ataca plantele de floarea-soarelui în toate
fazele de vegetație, dar atacul cel mai caracteristic și mai evident este pe
frunze și tulpini în preajma înfloritului.
Veștejirea și uscarea plantelor este favorizată de umezeală și căldură,
respectiv de temperaturile de cca. 25oC.
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Transmiterea agentului patogen de la un an la altul se face prin
intermediul microscleroţilor din sol și din pericarpul boabelor, precum și
prin intermediul miceliului din resturile vegetale infectate rămase în sol.
Măsurile preventive constau în respectarea rotației și evitarea plantelor
premergătoare atacate de ofilirea verticiliană (cartof, tutun)
Pătarea brună-neagră sau alternarioza florii-soarelui (Alternaria
helianthi (Hansf.) Tub. & Nish. - sin. Helminthosporium helianthi Hansf.)
atacă toate organele aeriene ale plantei, respectiv frunzele (limbul foliar și
pețiolul), tulpina și calatidiul (receptaculul și bracteele involucrale)
(fig. 2.57). Deși boala se poate manifesta și în primele faze de vegetație, de
obicei primele simptome ale bolii apar în timpul înfloritului.

a)

b)

c)

Fig. 2.57. Plante de floarea-soarelui atacate de pătarea brună-neagră: a- atac pe
frunză; b- atac pe tulpină; c- atac pe calatidiu

Pătarea brună-neagră este prezentă în toate zonele de cultură ale floriisoarelui din țara noastră, atacul fiind mai frecvent în anumiți ani în zonele
din sudul și sud-estul țării (Jinga, 1994). Aceasta este favorizată de
umezeală (precipitații timp de câteva zile) și căldură (26-30oC), mai ales de
alternanţa perioadelor calde şi umede cu perioade uscate.
Transmiterea agentului patogen de la un an la altul se face prin
sămânță, dar mai ales prin intermediul resturilor vegetale infectate rămase în
sol.
Măsurile preventive constau în respectarea rotației, încorporarea
resturilor vegetale, distrugerea samulastrei, fertilizare echilibrată, fără exces
de azot, semănatul la densitatea optimă, folosirea de hibrizi rezistenţi și
tratarea seminţelor.
Pătarea cenuşie a frunzelor sau septorioza florii-soarelui (Septoria
helianthi Ell. & Kell.) atacă numai frunzele (inclusiv cotiledoanele),
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începând cu cele de la baza plantei (fig. 2.58). Plantele pot fi infectate în
toate fazele de vegetație.

Fig. 2.58. Plantă de floarea-soarelui atacată de pătarea cenuşie a frunzelor

Pătarea cenuşie a frunzelor este prezentă în toate zonele de cultură a
florii-soarelui din țara noastră și este favorizată de condițiile de umiditate,
temperaturile de 22-25oC, densitatea mare a plantelor și un interval scurt de
revenire a florii-soarelui pe același teren.
Transmiterea agentului patogen de la un an la altul se face prin
intermediul resturilor vegetale infectate rămase în sol.
Măsurile preventive constau în respectarea rotaţiei, încorporarea
resturilor vegetale şi distrugerea samulastrei.
Rugina florii-soarelui sau rugina neagră (Puccinia helianthi Schw.)
se manifestă primăvara devreme, pe cotiledoane și pe frunzele bazale, dar
mai ales spre sfârşitul perioadei de vegetaţie, pe partea inferioară a
frunzelor. Până în prezent, au fost identificate 15 rase de rugină (Maširević,
2016). Atacul se manifestă mai ales în cazul culturilor de floarea-soarelui
semănate târziu și a celor semănate în cultură succesivă. În general,
pagubele produse sunt mici, deși atacul este destul de frecvent.
Rugina florii-soarelui este favorizată de temperaturile cuprinse între
18 și 25oC și de prezența picăturilor de apă pe suprafața frunzelor (GRDC,
2017).
Transmiterea agentului patogen de la un an la altul se face prin
intermediul resturilor vegetale infectate rămase în sol, precum şi prin
sămânţa infectată.
Măsurile preventive constau în cultivarea de hibrizi rezistenți,
respectarea verigilor tehnologice, în special evitarea densităților mari și a
dozelor mari de azot, cultivarea de hibrizi rezistenți şi tratarea seminţelor.
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Alte boli care pot apărea la floarea-soarelui sunt:
- făinarea florii-soarelui (Golovinomyces cichoracearum (DC.) V.P.
Heluta - sin. Erysiphe cichoracearum DC f.s. helinthi Jacz.) este
favorizată de umiditatea crescută, se manifestă pe frunzele inferioare în
special după înfloritul plantelor, iar transmiterea de la un an la altul se
face prin organele de fructificare ale ciupercii din sol;
- rugina albă (Albugo tragopogonis (DC) S.F. Gray - sin. Cystopus
tragopogonis (Pers.) Schroet.), care atacă toate organele aeriene ale
plantei, dar cu simptomele principale care se manifestă pe frunze;
- putregaiul plăntuțelor (Pythium spp.), care este favorizat de umiditatea
ridicată din sol și care atacă plantele de floarea-soarelui din faza de
răsărire și până în faza de câteva perechi de frunze;
- fuzarioza (Fusarium spp.), care este favorizată de umezeală și care
provoacă putrezirea rădăcinii și tulpinii plantelor de floarea-soarelui;
- putregaiul uscat al calatidiului (Rhizopus spp.), care este favorizat de
vremea caldă și umedă, infecția fiind făcută prin intermediul rădăcinilor
și al rănilor produse de grindină, păsări și insecte;
- putrezirea bacteriană a tulpinii (Pectobacterium carotovorum (Jones)
Waldee emend. Portier et al. - sin. Erwinia carotovora (Jones) Holl.),
care se manifestă pe tulpini sau pe partea dorsală a calatidiilor, infecția
fiind făcută prin intermediul rănilor produse de grindină, păsări și
insecte;
- pătarea sau arsura bacteriană (Pseudomonas syringae pv. helianthi
(Kawamura) Young, Dye & Wilkie - sin. Pseudomonas helianthi
(Kawamura) Săvulescu), care se manifestă pe frunzele tinere.
Combaterea putregaiului alb, putregaiului cenuşiu, pătării brune şi
frângerii tulpinilor și a alternariozei se realizează prin efectuarea a 1-2
tratamente în vegetaţie. Primul tratament se efectuează atunci când plantele
de floarea-soarelui sunt în faza de 6-10 frunze, când începe faza de formare
a butonului inflorescenţei, iar al doilea tratament se efectuează înainte de
înflorire. În cazul atacului de putregai alb şi putregai cenuşiu se impune şi
un tratament la 10-15 zile după sfârşitul înfloririi. Tratamentele în fazele
avansate de vegetaţie se efectuează fie cu echipamente de stropit
autodeplasabile cu lumină mare la sol, fie cu mijloace avio, de preferat cu
elicopterul. Se utilizează produse fungicide ce conțin următoarele substanțe
active omologate la nivelul anului 2020 în România:
 Azoxistrobin + Difenoconazol, care intră în formularea fungicidului:
o Amistar Gold (azoxistrobin 125 g/l + difenoconazol 125 g/l) 1,0 l/ha.
 Azoxistrobin + Ciproconazol, care intră în formularea fungicidului:
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o Zakeo Xtra / Mirador Xtra a doua denumire comercială (azoxistrobin
200 g/l + ciproconazol 80 g/l) - 0,75 l/ha.
 Ciproconazol + Trifloxistrobin, care intră în formularea fungicidului:
o Sfera 535 SC (ciproconazol 160 g/l + trifloxistrobin 375 g/l) 0,4 l/ha.
 Dimoxistrobin + Boscalid, care intră în formularea fungicidului:
o Pictor / Filan SC - a doua denumire comercială (dimoxistrobin
200 g/l + boscalid 200 g/l) - 0,5 l/ha.
 Famoxadon + Cimoxanil, care intră în formularea fungicidului:
o Tanos 50 WG (famoxadon 250 g/l + cimoxanil 250 g/l) - 0,4 kg/ha.
 Fluopiram + Protioconazol, care intră în formularea fungicidului:
o Propulse 250 SE (fluopiram 125 g/l + protioconazol 125 g/l) 0,8-1,0 l/ha.
 Flutriafol, care combate pătarea brună şi frângerea tulpinilor și care
intră în formularea fungicidelor:
o Impact 125 / Topguard 125 SC a doua denumire comercială
(flutriafol 125 g/l) - 1,5 l/ha;
o Impact 25 SC / Topguard 25 SC a doua denumire comercială
(flutriafol 250 g/l) - 0,75 l/ha.
 Piraclostrobin, care intră în formularea fungicidului:
o Retengo / Comet a doua denumire comercială (piraclostrobin 200 g/l)
- 0,5-1,0 l/ha.
 Pirimetanil, care combate putregaiul cenuşiu și care intră în formularea
fungicidului:
o Pyrus 400 SC / Papyrus 400 SC a doua denumire comercială
(pirimetanil 400 g/l) - 2,25 l/ha (se efectuează 2 tratamente în
vegetație).
 Procloraz, care intră în formularea fungicidului:
o Mirage 45 EC (procloraz 45 %) - 1,0 l/ha.
 Tebuconazol + Procloraz, care intră în formularea fungicidului:
o Zamir 40 EW / Ampera a doua denumire comercială (tebuconazol
133 g/l + procloraz 267 g/l) - 1,0 l/ha.
 Tiofanat-metil, care intră în formularea fungicidelor:
o Topsin 500 SC (tiofanat-metil 500 g/l) - 1,4 l/ha;
o Topsin 70 WDG (tiofanat-metil 70%) - 1,0 kg/ha.
Controlul putregaiului alb se poate realiza și prin utilizarea de produse
biologice, așa cum este produsul omologat la nivelul anului 2020 în
România cu numele Xilon GR ce conțin Trichoderma asperellum - tulpina
T34 (1%) și care se aplică în doză de 10 kg/ha odată cu semănatul, în
brazde.
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De asemenea, putregaiul alb poate fi controlat biologic și cu ajutorul
ciupercii parazite Coniothyrium minitans (produsul comercial Contans WG),
care distruge o parte din scleroții de Sclerotinia sclerotiorum într-un interval
de timp de câteva săptămâni. Aplicarea se poate face fie înainte de
pregătirea patului germinativ, în doză de 2 kg/ha ca primă utilizare și 1
kg/ha ca utilizare repetată în cadrul rotației. De asemenea, aplicarea se poate
face și pe resturile vegetale contaminate în doză de 1-2 kg/ha (Terres Inovia,
2018).
Combaterea lupoaiei. Lupoaia (Orobanche cumana Wallr.),
denumită și verigel, este o plantă fanerogamă parazită din familia
Orobanchaceae care parazitează pe rădăcinile plantelor de floarea-soarelui
(fig. 2.59). Floarea-soarelui este singura plantă de cultură parazitată de
Orobanche cumana. Din flora spontană, sunt atacate și specii sălbatice de
asteracee, în principal Artemisia spp.

Fig. 2.59. Plante de lupoaie (Orobanche cumana)
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Rezistența plantelor de floarea-soarelui la acest parazit este verticală,
fiind determinată de gene dominante unice, ceea ce face ca rezistența să fie
totală, dar pe de altă parte determină apariția de noi rase fiziologice ale
parazitului (Velasco și colab., 2016). Ca atare, în momentul de faţă există 8
rase de lupoaie: A, B, C, D, E, F, G, H (Kaya, 2014; Păcureanu-Joița și
Pérez-Vich, 2014; Păcureanu-Joița, 2016).
Lupoaia se transmite de la un an la altul prin seminţe, care pot rezista
în sol cel puțin 10-12 ani (chiar 15-20 de ani). De asemenea, seminţele de
lupoaie se pot găsi şi în amestec cu sămânţa de floarea-soarelui destinată
semănatului.
Semințele de lupoaie germinează la temperaturi de 15-20oC (GRDC,
2017).
Pe rădăcinile unei plante de floarea-soarelui se pot dezvolta chiar și
peste 125 de plante de lupoaie (Penescu și Ciontu, 2001), iar o plantă de
lupoaie poate produce peste 100.000 de semințe (Duca şi colab., 2019).
Lupoaia este mai des întâlnită în Bărăgan, Dobrogea şi partea sudică a
Moldovei (fig. 2.60). Aceasta poate produce pagube de până la 70-80% din
producţia de floarea-soarelui.

Fig. 2.60. Răspândirea lupoaiei în România (Duca şi colab., 2019)

Prevenirea atacului de lupoaie se realizează prin cultivarea de hibrizi
rezistenţi, iar strategia de combatere se bazează pe semănatul de hibrizi de
floarea-soarelui Clearfield sau Clearfield Plus şi aplicarea de erbicide pe
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bază de imazamox atunci când plantele de floarea-soarelui sunt în faza de
6-8 frunze.
Combaterea dăunătorilor. Culturile de floarea-soarelui din România
sunt atacate de cca. 20 de specii de insecte dăunătoare de importanță
economică majoră sau medie (Vrânceanu, 2000).
Dăunătorii cei mai importanți pentru culturile de floarea-soarelui sunt:
 gărgăriţa frunzelor de porumb sau rățișoara porumbului (Tanymecus
dilaticollis Gyll.);
 viermii sârmă (Agriotes spp.);
 gândacii pământii sau falșii viermi sârmă (gândacul pământiu Opatrum sabulosum L.; gândăcelul pământiu - Gonocephalum pusillum
F.; gândacul negru al plăntuțelor - Pedinus femoralis L.);
 viermii albi (cărăbuşul de mai - Melolontha melolontha L.; cărăbuşul de
stepă - Anoxia villosa F.);
 buha semănăturilor (Agrotis segetum Den. & Schiff. - sin. Scotia
segetum Den. & Schiff.);
 omizile defoliatoare (buha verzei - Mamestra brassicae L.; omida de
câmp - Loxostege sticticalis L.; omida păroasă a dudului - Hyphantria
cunea Drury);
 afidele (păduchele negru al frunzelor - Aphis fabae Scop.; păduchele
prunului - Brachycaudus helichrysi Kalt.);
 sfredelitorul tulpinilor sau gândacul cu coadă (Mordellistena parvula
Gyll.);
 molia florii-soarelui (Homoeosoma nebulella Hb.);
 ploșnițele (Lygus pratensis L.; Lygus rugulipennis Popp.; Dolycoris
baccarum L.; Adelphocoris lineolatus Goeze).
Gărgăriţa frunzelor de porumb sau rățișoara porumbului (Tanymecus
dilaticollis Gyll.) provoacă pagube prin atacul adulților și constituie cel mai
important dăunător al florii-soarelui din România. Gărgăriţa frunzelor de
porumb atacă plantele de floarea-soarelui în momentul răsăririi și în
perioada imediat următoare, determinând reducerea densităţii şi chiar
compromiterea culturii, în cazul atacurilor puternice. Adulții sunt prezenți în
stratul superficial de sol atunci când temperatura medie a acestuia ajunge la
9oC, iar aceștia sunt foarte activi, determinând înregistrarea de pagube
importante la temperaturi de peste 20oC.
Atacul de gărgăriţa frunzelor de porumb este mai accentuat atunci
când floarea-soarelui urmează după porumb, sau în primăverile calde şi
secetoase. Planta care favorizează cel mai mult dăunătorul este porumbul,
iar planta care este cea mai puțin favorabilă dăunătorului este mazărea. Până
la apariția plantelor de floarea-soarelui, gărgăriţa frunzelor de porumb se
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hrănește cu plante din flora spontană, aceasta fiind o specie polifagă,
preferând totuși frunzele de pălămidă (Cirsium arvense L.). Gărgăriţa
frunzelor de porumb poate produce pagube mari în culturile de floareasoarelui în zonele de cultură din sudul, sud-estul și estul țării.
Dacă apare necesară combaterea în primele faze de vegetaţie a
gărgăriței frunzelor de porumb, la depăşirea PED-ului de 5 dăunători/m2, se
pot folosi produse insecticide ce conțin următoarele substanțe active
omologate la nivelul anului 2020 în România:
 Deltametrin, care intră în formularea insecticidului:
o Deltagri / Faster Delta cea de-a doua denumire comercială
(deltametrin 25 g/l) - 0,3 l/ha.
 Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Karate Zeon / Ninja cea de-a doua denumire comercială (lambdacihalotrin 50 g/l) - 0,15 l/ha;
o Lamdex Extra (lambda-cihalotrin 25 g/kg) - 0,3 kg/ha.
Prevenirea atacului de gărgăriţa frunzelor de porumb se poate realiza
prin folosirea de produse insecticide microgranulate ce conțin următoarea
substanță activă omologată la nivelul anului 2020 în România:
 Cipermetrin, care intră în formularea insecticidului:
o Belem 0,8 MG / Picador 0,8 MG cea de-a doua denumire comercială
(cipermetrin 8 g/kg) ce se aplică în doză de 12 kg/ha prin încorporare
odată cu semănatul, după care se repetă tratamentul la 7 zile de la
semănat în doză de 12 kg/ha, cu aplicare la suprafața solului pe o
bandă cu lățimea de 15 cm de-a lungul rândurilor semănate.
Floarea-soarelui poate fi atacată și de rățișoara sfeclei (Tanymecus
palliatus F.).
Viermii sârmă1 (Agriotes lineatus L., Agriotes obscurus L., Agriotes
ustulatus Schäller) provoacă pagube prin atacul larvelor și reprezintă al
doilea dăunător ca importanță pentru culturile de floarea-soarelui, după
gărgărița frunzelor de porumb. Larvele atacă plantele de floarea-soarelui la
începutul vegetaţiei, chiar din faza de plantulă, ceea ce determină o răsărire
neuniformă a culturii, cu goluri care sunt dispuse de-a lungul rândurilor sau
în vetre.
Atacul de viermi sârmă este mai accentuat atunci când floarea-soarelui
urmează după cereale păioase, în general după culturi dese, care mențin
umiditatea în stratul superficial al solului. De asemenea, atacul este favorizat
de umiditatea din sol și din aer și temperaturile moderate. Rotaţia,
tratamentele efectuate la sămânţa destinată semănatului și cele efectuate
1

Adulții speciilor de Agriotes sunt numiți gândaci pocnitori.
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odată cu semănatul cu insecticide microgranulate înlătură în mare măsură
riscul atacului acestui dăunător.
Prevenirea atacului de viermi sârmă se poare realiza prin folosirea de
produse insecticide microgranulate cu aplicare prin încorporare odată cu
semănatul ce conțin următoarele substanțe active omologate la nivelul
anului 2020 în România:
 Cipermetrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Belem 0,8 MG / Picador 0,8 MG cea de-a doua denumire comercială
(cipermetrin 8 g/kg) - 12 kg/ha;
o Columbo 0,8 MG (cipermetrin 8 g/kg) - 12 kg/ha.
 Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Ercole (lambda-cihalotrin 4 g/kg) - 10-15 kg/ha;
o Trika Expert (lambda-cihalotrin 4 g/kg) - 10-15 kg/ha; produsul
înglobează în microgranulele sale și substanțe organice humice care
asigură un efect starter printr-o dezvoltare mai rapidă și mai viguroasă
a sistemului radicular.
 Teflutrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Lebron 0,5 G (teflutrin 5 g/kg) - 12-15 kg/ha;
o Force Super (teflutrin 15 g/kg) - 10 kg/ha;
o Microsed GEO (teflutrin 5 g/kg) - 12-15 kg/ha.
Gândacii pământii sau falșii viermi sârmă (gândacul pământiu Opatrum sabulosum L., gândăcelul pământiu - Gonocephalum pusillum F.,
gândacul negru al plăntuțelor - Pedinus femoralis L.) provoacă pagube prin
atacul larvelor și adulților și sunt răspândiți în zonele de câmpie din sudul,
sud-estul și nord-estul țării, precum și în zonele colinare din estul țării.
Aceștia preferă solurile de tip cernoziom și terenurile însorite, uscate.
Larvele atacă boabele după semănat, în timpul procesului de
germinație, și plantele de floarea-soarelui la începutul vegetaţiei, asemănător
viermilor sârmă, de unde și denumirea de falși viermi sârmă. Adulții rod
butonul terminat și cotiledoanele la punctul lor de inserție sau marginal,
precum și hipocotilul, ceea ce duce la uscarea plăntuțelor, pagubele fiind
mari în anii secetoși.
Viermii albi (cărăbuşul de mai - Melolontha melolontha L. şi
cărăbuşul de stepă - Anoxia villosa F.) provoacă pagube prin atacul larvelor
la răsăritul plantelor și în următoarele 15-20 de zile. Larvele rod sau retează
ramificațiile rădăcinilor, ceea ce face ca plantele tinere să se ofilească, după
care se veștejesc și apoi se usucă. Plantele mai avansate în vegetație nu
prezintă simptome vizibile, dar înregistrează o întârziere în creștere și o
debilitare.
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Cărăbușul de mai produce pagube în zonele colinare din România, în
timp ce cărăbușul de stepă produce pagube în zonele de stepă din sud-estul
țării. Arăturile mai adânci pot contribui la reducerea rezervei de viermi albi.
Prevenirea atacului de viermi albi se poare realiza prin folosirea de
produse insecticide microgranulate cu aplicare prin încorporare odată cu
semănatul ce conțin următoarele substanțe active omologate la nivelul
anului 2020 în România:
 Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Ercole (lambda-cihalotrin 4 g/kg) - 10-15 kg/ha;
o Trika Expert (lambda-cihalotrin 4 g/kg) - 10-15 kg/ha; produsul
înglobează în microgranulele sale și substanțe organice humice care
asigură un efect starter printr-o dezvoltare mai rapidă și mai viguroasă
a sistemului radicular.
 Teflutrin, care intră în formularea insecticidului:
o Force Super (teflutrin 15 g/kg) - 10 kg/ha.
Buha semănăturilor (Agrotis segetum Den. & Schiff. - sin. Scotia
segetum Den. & Schiff.) provoacă pagube prin atacul larvelor care rod
plantele tinere în zona coletului, după răsărire până la înălţimea de
10-15 cm. Atacul poate fi periculos în cazul culturilor semănate târziu, la
care răsăritul are lor spre sfârșitul lunii mai. Plantele atacate fie sunt culcate
la pământ, ca urmare a retezării sub nivelul solului, fie se ofilesc treptat, deși
își mențin poziția verticală. Dăunătorul este prezent în toate zonele din
România, dar zonele favorabile înmulțirii și atacului sunt reprezentate de
solurile umede, aluviale din Lunca Dunării, Moldova și Banat (Roșca și
Istrate, 2009).
Prevenirea atacului de buha semănăturilor se poate realiza prin
folosirea de produse insecticide microgranulate cu aplicare prin încorporare
odată cu semănatul ce conțin următoarele substanțe active omologate la
nivelul anului 2020 în România:
 Cipermetrin, care intră în formularea insecticidului:
o Columbo 0,8 MG (cipermetrin 8 g/kg) - 12 kg/ha.
 Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Ercole (lambda-cihalotrin 4 g/kg) - 10-15 kg/ha;
o Trika Expert (lambda-cihalotrin 4 g/kg) - 10-15 kg/ha; produsul
înglobează în microgranulele sale și substanțe organice humice care
asigură un efect starter printr-o dezvoltare mai rapidă și mai viguroasă
a sistemului radicular.
 Teflutrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Lebron 0,5 G (teflutrin 5 g/kg) - 12-15 kg/ha;
o Microsed GEO (teflutrin 5 g/kg) - 12-15 kg/ha.
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Omizile defoliatoare (buha verzei - Mamestra brassicae L.; omida de
câmp - Loxostege sticticalis L.; omida păroasă a dudului - Hyphantria cunea
Drury) provoacă pagube prin atacul larvelor care consumă parțial sau total
aparatul foliar în perioada premergătoare și în timpul înfloritului.
Buha verzei provoacă pagube mai mari în zonele de șes din Moldova,
Muntenia și Banat. Larvele de buha verzei atacă frunzele de floarea-soarelui
în timpul nopții, ceea ce face dificilă depistarea acestora.
Omida de stepă atacă atât frunzele de floarea-soarelui cât și tulpinile și
inflorescențele.
Pentru combaterea omizii păroase a dudului este omologat insecticidul
biologic BactoSpeine DF pe bază de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
(tulpina ABTS-351) sub formă de granule dispersabile în apă, care se aplică
în doză de 0,6-1,0 kg/ha la ecloziune și în primele stadii larvare.
Afidele (păduchele negru al frunzelor - Aphis fabae Scop. și păduchele
prunului - Brachycaudus helichrysi Kalt.) atacă în special frunzele tinere din
partea superioară a plantelor, producând gofrarea acestora (fig. 2.61).
Semănatul timpuriu al florii-soarelui face ca faza de butonizare, care este
cea mai sensibilă, să se realizeze înainte de apariţia zborului maxim al
dăunătorilor.

Fig. 2.61. Frunze de floarea-soarelui gofrate ca urmare a atacului de afide

Păduchele prunului este prezent în toate zonele de cultură a floriisoarelui, fiind mai frecvent în Moldova. Este prezent mai ales în zonele
unde există plantaţii de prun şi piersic, floarea-soarelui fiind o plantă gazdă
secundară.
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Combaterea afidelor se impune atunci când peste 10% dintre plante
sunt atacate în perioada de la răsărit la formarea butonului floral. În faze mai
avansate de vegetație, atacul nu mai este periculos.
Pentru combaterea afidelor se pot folosi insecticide ce conțin
următoarele substanțe active omologate la nivelul anului 2020 în România:
 Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidului:
o Karate Zeon / Ninja cea de-a doua denumire comercială (lambdacihalotrin 50 g/l) - 0,15 l/ha.
 Tau-fluvalinat, care intră în formularea insecticidului:
o Mavrik 2 F / Evure cea de-a doua denumire comercială (taufluvalinat 240 g/l) - 0,2 l/ha.
Sfredelitorul tulpinilor sau gândacul cu coadă (Mordellistena parvula
Gyll.) provoacă pagube prin atacul larvelor sale care sapă galerii în măduva
tulpinii, orientându-se în jos. De asemenea, la pătrunderea în tulpină, larvele
distrug vasele libero-lemnoase din zona respectivă. La atacuri puternice, pe
lângă diminuarea producției, în condiții de vânt intens se produce frângerea
și căderea plantelor. La atacul timpuriu, plantele rămân pitice. Femelele
depun 2-3 ouă pe o plantă de floarea-soarelui, la baza pețiolului frunzelor,
începând cu stadiul de șase perechi de frunze. Dăunătorul este frecvent în
Ucraina, de unde a migrat în zonele de cultură din Moldova.
Molia florii-soarelui (Homoeosoma nebulella Hb.), cunoscută și sub
numele de molia europeană a florii-soarelui, provoacă pagube prin atacul
larvelor celei de-a doua generaţii, care rod organele florale şi seminţele de
floarea-soarelui în formare. În cazul atacului în timpul înfloritului, pe florile
roase se poate observa un păienjeniș și excrementele omizilor. Molia floriisoarelui este mai frecventă în culturile de floarea-soarelui din Câmpia
Română şi Moldova. Atacul este periculos mai ales în anii cu veri ploioase.
Căldura și seceta limitează atacul larvelor celei de-a doua generații care
rămân în diapauză.
Controlul dăunătorului se poate face prin combaterea buruienilor din
familia Asteraceae pe care se înmulţeşte, în special a speciilor de Carduus
pe care sunt depuse ouăle primei generații, şi prin efectuarea de arături mai
adânci prin care sunt distruge larvele şi pupele din sol. De asemenea, o
măsură eficace de prevenire a atacului de molie o constituie cultivarea de
hibrizi rezistenţi, care au un strat carbonogen dens şi tare în structura
pericarpului, care nu poate fi perforat de larve. PED-ul este realizat atunci
când 0,1% dintre achene sunt parazitate de larve.
Ploșnițele (Lygus pratensis L.; Lygus rugulipennis Popp.; Dolycoris
baccarum L.; Adelphocoris lineolatus Goeze) atacă boabele imature, ceea ce
determină diminuarea producției și reducerea conținutului de ulei.
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Alți dăunători care pot ataca floarea-soarelui sunt:
- coropișnița (Gryllotalpa gryllotalpa L.), care retează rădăcina floriisoarelui de la răsărit până în faza de trei perechi de frunze, ceea ce face
ca plantele să se ofilească, apoi să se usuce; dăunătorul este prezent în
toate zonele de cultură ale florii-soarelui din țara noastră, dar mai ales
pe solurile cu textură ușoară și pe terenurile fertilizate cu gunoi de
grajd;
- forfecarul (Lethrus apterus Laxm.), care atacă culturile de floareasoarelui în vetre, la sfârșit de aprilie și început de mai, distrugând
vârfurile de creștere ale plantelor tinere, iar mai târziu frunzele
plantelor;
- cosașul (Tettigonia caudata Charp.), ale cărui larve de primă vârstă
perforează frunzele, iar cele de vârsta a doua și a treia consumă complet
plăntuțele.
Protejarea culturii de floarea-soarelui împotriva păsărilor.
Păsările care produc pagube mai mari la floarea-soarelui (fig. 2.62) sunt
vrabia (Passer domesticus L.) și cioara (cioara de semănătură - Corvus
frugilegus L.; cioara grivă sau cioara vânătă - Corvus cornix L.; cioara
neagră - Corvus corone L.; stăncuţa - Corvus monedula L.). Pagube mai
mici produc și porumbelul (Columba livia Gmelin), guguștiucul
(Streptopelia decaocto Frivaldszky) și graurul (Sturnus vulgaris L.).

Fig. 2.62. Calatidii de floarea-soarelui atacate de păsări

Protejarea culturii de floarea-soarelui împotriva păsărilor se impune
mai ales în cazul parcelelor din apropierea localităţilor sau din apropierea
zonelor cu vegetaţie lemnoasă (unde cuibăresc păsările). În acest sens, se
pot folosi diferite dispozitive ce produc zgomote pentru sperierea păsărilor
(mecanisme automate de explodare sau instrumente electronice care imită
diferite sunete pentru sperierea păsărilor), a căror poziție în cultură trebuie
schimbată la 2-3 zile, pentru ca păsările să nu se obișnuiască cu ele
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(fig. 2.63). De asemenea, trebuie avută în vedere şi cultivarea de hibrizi mai
rezistenţi la atacul păsărilor, cu bractee involucrate lungi, calatidii concave
și cu fața orientată către suprafața solului (calatidiu orizontal, cu faţa în jos 180o). În anumite țări, se folosesc și produse repelente pentru păsări care se
pot aplica fie cu mijloace avio fie cu mijloace terestre care pot intra în
culturile de floarea-soarelui. Totuși, s-a dovedit că produsele repelente au o
eficacitate limitată.

Fig. 2.63. Instrument de făcut zgomot pentru sperierea păsărilor

În apropierea zonelor care constituie habitate pentru dezvoltarea
păsărilor, floarea-soarelui se poate semăna după o bandă tampon de cel
puțin 100 m înființată cu plante de cultură care nu sunt consumate de păsări
(Besser, 1978).
În zonele în care apare frecvent atacul de păsări, floarea-soarelui se
poate semăna la o densitate mai mică, ceea ce determină formarea de
calatidii mai mari, care s-au dovedit a fi mai puțin afectate de atacul de
păsări. De asemenea, trebuie urmărită o uniformitate cât mai bună a culturii,
astfel încât perioada de formare și maturizare a boabelor să fie cât mai
scurtă (păsările preferă semințele aflate la maturitatea în ceară) și să se
recolteze cât mai repede, lucru care se poate realiza și prin folosirea
desicanților. Recoltarea trebuie să înceapă cu partea parcelei din imediata
apropiere a habitatelor unde se dezvoltă păsările, iar în această zonă nu se
lucrează solul până la terminarea recoltării florii-soarelui; miriștea nelucrată
constituie o zonă de hrănire a păsărilor cu insecte și diferite alte semințe,
inclusiv semințe de buruieni (Besser, 1978).
Iepurii și căprioarele pot produce pagube prin consumarea plantelor.
Iepurii atacă la începutul perioadei de vegetație, până la înălțimea
plantelor de 20-25 cm, fiind roasă tulpina la nivelul suprafeței solului
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(fig. 2.64). Atacul este frecvent pe marginea parcelei, iepurii consumând
plantele la rând pe o anumită lungime de rând.
Căprioarele atacă după ce plantele au 20-25 cm, fiind consumate
frunzele și mugurele terminal. Plantele la care tulpinile au fost roase de
iepuri sau la care mugurele terminal a fost consumat de căprioare vor lăstări
ulterior.

Fig. 2.64. Plante de floarea-soarelui roase de iepure

Aplicarea biostimulatorilor. Aplicarea biostimulatorilor are rolul de
a stimula creșterea și dezvoltarea plantelor de-a lungul perioadei de
vegetație, o mai bună valorificare a elementelor nutritive din sol și un
conținut mai ridicat de clorofilă în plante, ca premize pentru creșterea
producției. Aplicarea biostimulatorilor ajută plantele să depășească cu bine
perioadele de stres biotic și abiotic.
Biostimulatorii se aplică prin tratamente foliare din stadiul de 2-3
perechi de frunze până la apariția primilor butoni florali, folosindu-se
produse precum:
- Algamax Complex NPK (6% N total, 4,54% P2O5, 7,2% K2O și 16%
extract de alge marine Ascophyllum nodosum), în concentrație de
0,5-1%, efectuându-se 2 tratamente la un inteval de 10-14 zile;
- Atonik (orto-nitrofenolat de sodiu 0,2% + para-nitrofenolat de sodiu
0,3% + 5-nitro-guaiacolat de sodiu 0,1%), care este cel mai vechi
biostimulator de creștere și fructificare din lume (din 1945) ce se
utilizează în doză de 0,6 l/ha în stadiul de buton floral;
- Bio-Activate, care este un biostimulator natural derivat din culturi
microbiene ce conține un amestec de citochinine și auxine care
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favorizează creșterea și fructificarea plantelor, aplicându-se în doză de
0,5-0,7 l/ha de 2 ori, în faza 6-7 frunze și la începutul înfloritului;
Comcat, produs pe bază de extracte de plante din flora spontană care se
utilizează în doză de 100 g/ha, primul tratament efectuându-se în faza
de 3-6 frunze, iar al doilea tratament atunci când inflorescența este
vizibilă doar între cele mai tinere frunze;
CropMax, care este un biostimulator ce conține microelemente,
aminoacizi, vitamine și polizaharide, care se aplică în doză de
0,5-1,0 l/ha;
Embryo (2,38-0-0 + Me + 15ASFAC BCO-4 + 15% aminoacizi + 15%
materie organică), care se aplică în doză de 2,0 l/ha pentru stimularea
dezvoltării plantelor, atât a sistemului radicular cât și a părții epigee a
plantei, primul tratament efectuându-se în faza de 4-6 frunze, iar cel
de-al doilea când planta are 8-10 frunze;
Fertiactyl Starter (13-5-8 + Fertiactyl) - 3,0 l/ha;
Fertileader Gold - 3,0 l/ha;
Kerafol (5,7% N + 3,1% K2O + 28% aminoacizi + 14% carbon
organic), care este un activator de creștere cu rol antistres și cicatrizant
ce se utilizează în doză de 1,5-5,0 l/ha;
Kerafol Evo (5,4% N + 27% aminoacizi) - 1,5-3,0 l/ha;
Multoleo (9,9% bor și GA 142 - extract de alge marine Ascophyllum
nodosum), care este un biostimulant pentru culturile oleaginoase ce
influențează asimilarea nutrienților și creșterea activității unor enzime
esențiale, aplicându-se în doză de 2,0 l/ha de la 3 perechi de frunze până
la apariția primilor butoni florali;
Razormin (4-4-3 + 7% aminoacizi liberi + 3% polizaharide + Me), care
este un stimulator de înrădăcinare ce se aplică în doză de 0,3-0,6 l/ha;
Siapton 10 L (9,1% N + 25,6% C organic + 54,4% aminoacizi), care
reglează activitatea hormonală în plantă și oferă un echilibru nutrițional,
activează mecanismele de protecție a plantei în condiții de stres, fiind
aplicat în doză de 1,0 l/ha începând din faza de 2-4 frunze până la 6
frunze, efectuându-se 1-2 tratamente;
Terra-Sorb Complex, care este un biostimulator pe bază de aminoacizi
esențiali liberi (20%) și o serie de elemente nutritive, atât
macroelemente (N, Mg) cât și microelemente (B, Fe, Mn, Zn, Mo),
aplicându-se în doză de 1,5 l/ha după 3-4 zile de la aplicarea erbicidelor
sau odată cu aplicarea fungicidelor și a insecticidelor;
TopCrop (5,12 mg/l substanțe humice, 577 mg/l aminoacizi organici,
Mg, Ca și microelemente: Fe, B, Mn, Z, Cu, Mo), care se aplică în doză
de 0,5-1,0 l/ha, efectuându-se 1-2 tratamente.
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Înainte de semănat, se poate aplica și biostimulatorul Blackjak (min.
20% acid humic, acid ulmic și acid fulvic + min. 28% materie organică), cu
rol în refacerea fertilității solului și înrădăcinarea accelerată a plantelor, în
doză de 4,0 l/ha.
Irigarea. Floarea-soarelui este considerată ca fiind o plantă rezistentă
la secetă, dar irigarea contribuie la creşterea producţiei şi a calităţii recoltei.
În condițile din sudul României, cerințele florii-soarelui pentru apă sunt
acoperite în proporție de 55-80% din rezerva de apă a solului existentă în
momentul înființării culturii și din precipitațiile care cad de-a lungul
perioadei de vegetație (Vrânceanu și colab., 2004; Vrânceanu, 2000).
Se consideră că irigarea cu 100 mm apă asigură un spor de producție
la floarea-soarelui de 5-15 q/ha, în funcție de sol și de condițiile climatice
(Champolivier și colab., 2011). În condiții de secetă și sol cu o rezervă de
apă limitată, Terres Inovia (2018) menționează un spor de producție pentru
100 mm apă aplicată prin irigare de 8-12 q/ha și o creștere a conținutului de
ulei de 2-4%. În SUA, în experiențele efectuate în perioada 1975-1994 la
Carrington Research Extension Center din Dakota de Nord pe soluri cu
textură lutoasă și nisipo-lutoasă, fiecare mm de apă aplicat prin irigare a
adus un spor mediu de producție de 8,3 kg/ha (Scherer, 2014).
În primăverile secetoase, poate fi necesară efectuarea unei udări de
răsărire cu o normă de 200-250 m3/ha, pentru realizarea unui răsărit bun
(uniform și rapid) şi pentru activarea eventualelor erbicide aplicate la sol.
Perioada critică pentru apă se înregistrează în perioada de formare a
calatidiului, înflorire şi formare a boabelor, respectiv în perioada cuprinsă
între 20 de zile înainte de înflorire şi până la 15-20 de zile după înflorire.
Calendaristic, în ţara noastră această perioadă este cuprinsă între 25-30 mai
şi 20-30 iulie, perioadă în care se impune aplicarea a 1-4 udări cu norma de
udare de 300-400 m3/ha.
Strategia de irigare trebuie să vizeze formarea unui indice al suprafeței
foliare (ISF) de 2,5-3 în perioada de înflorire, care se poate asigura cu o
cantitate de apă disponibilă de la răsărire până la începutul înfloritului de
cca. 160 mm, apă care rezultă din rezerva de apă a solului la înființarea
culturii și din precipitațiile căzute după semănat.
Atunci când după faza de buton floral de 2 cm există riscul ca apa
disponibilă plantelor de floarea-soarelui până la începutul înfloritului să fie
mai mică de 160 mm (de exemplu, dacă este prognozată secetă), plantele de
floarea-soarelui sunt slab dezvoltate, iar frunzele de la baza plantei încep să
se îngălbenească, atunci se aplică o udare, iar în situații de secetă accentuată
chiar și a doua udare înainte de începerea înfloritului (fig. 2.65).
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Atunci când până la începutul înfloritului este asigurată cantitatea de
apă disponibilă de cca. 160 mm, nu este necesară irigarea înaintea înfloririi,
decât eventual dacă este prognozată o perioadă secetoasă în timpul
înfloritului, situație în care poate fi aplicată o udare înainte de începerea
înfloritului (fig. 2.65). Dacă plantele de floarea-soarelui sunt bine
dezvoltate, iar aprovizionarea cu apă este bună, atunci nu se irigă înainte de
înflorit.
Indiferent de cantitatea de apă disponibilă până la începutul
înfloritului, după terminarea înfloritului se pot aplica două udări, cu
precizarea că sporul de producție asigurat de acestea, respectiv efectul lor
economic este cu atât mai mare cu cât deficitul hidric este mai accentuat
(fig. 2.65). Prima udare se aplică imediat după terminarea înfloritului, iar
cea de-a doua la un interval de cca. 10 zile. Dacă după prima udare intervin
precipitații, momentul aplicării celei de-a doua udări se decalează cu o zi
pentru fiecare 5 mm precipitații, aplicarea udării oprindu-se atunci când
partea inferioară a calatidiului începe să se îngălbenească (Champolivies și
colab., 2011).

Fig. 2.65. Strategia de irigare în funcție de indicele suprafeței foliare (ISF) și apa
disponibilă în perioada de la răsărire până la începutul înfloritului
1- răsărire; 2- buton floral de 2 cm; 3- începutul înfloritului; 4- sfârșitul înfloritului;
5- maturitatea fiziologică; N- neirigat; I- irigat) (Merrien și Grandin, 1990)

Udările aplicate după terminarea înfloritului au un rol important în
menținerea suprafeței foliare active pe o perioadă mai mare de timp, care
asigură un număr mai mare de boabe pline în calatidiu și o masă a 1000 de
boabe (MMB) mai mare, respectiv o producție mai mare și un conținut mai
ridicat în ulei al boabelor. Se consideră ca fiind optim pentru producția de
boabe și conținutul de ulei menținerea după înflorit a unui ISF de 2 pe o
durată de cca. 45 de zile (Merrien, 1992).
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Se evită aplicarea udărilor la floarea-soarelui înaintea apariţiei
butonului floral, pentru a nu se favoriza formarea unei suprafeţe de
asimilaţie luxuriante. De asemenea, se evită aplicarea udărilor pe toată
perioada înfloritului, pentru a nu se favoriza atacul de putregai alb
(Sclerotinia sclerotiorum) şi pentru a nu se împiedica activitatea insectelor
polenizatoare.
Intensitatea ploii la irigarea prin aspersiune este diferită, în funcție de
textura solului, și anume: 10-20 mm/oră/ha pe solurile cu textură ușoară;
6-12 mm/oră/ha pe solurile cu textură mijlocie; 5 mm/oră/ha pe solurile cu
textură grea (Vrânceanu și colab., 2004).
În cazul irigării pe brazde, lungimea brazdelor este cuprinsă între 100
şi 200 m, iar norma de udare este de 1.000-1.200 m3/ha la prima udare şi de
800-1.000 m3/ha la următoarele udări.
Atunci când floarea-soarelui este cultivată în condiții de irigare, pentru
maximizarea efectului irigării fermierul trebuie să aibă în vedere înființarea
culturii la densității mai mari, aplicarea unor doze mai mari și fracționate de
azot, alegerea de hibrizi cu o rezistență bună la boli, în special la putregaiul
alb (Sclerotinia sclerotiorum) și pătarea brună şi frângerea tulpinilor
(Diaporthe helianthi), precum și aplicarea de fungicide pentru asigurarea
unei bune protecții a culturii împotriva atacului de boli care găsesc condiții
mai favorabile de dezvoltare în condiții de irigare.
Polenizarea suplimentară. La 40 de hibrizi de floarea-soarelui
studiaţi în perioada 2002-2008 în condiţiile din sudul ţării, sporul mediu de
producţie obţinut prin aportul insectelor la polenizare a fost cuprins între 70
și 910 kg/ha, în funcţie de condiţiile climatice ale anului de cultură şi de
hibridul cultivat (Ion şi colab., 2010.a). Sporul maxim de producție obținut
prin aportul insectelor la polenizare a fost de 1390 kg/ha (Ion și colab.,
2009). Aceste date scot în evidență importanța deosebită a insectelor în
realizarea polenizării la floarea-soarelui.
Dintre insectele polenizatoare, rolul cel mai important îl au albinele
melifere (Apis mellifera L.), care au o pondere medie de 82% în rândul
insectelor care vizitează calatidiile de floarea-soarelui. Ca atare, pentru
fiecare hectar de floarea-soarelui trebuie avută în vedere aducerea în
apropierea lanului a câte 2 familii de albine, în momentul în care apar
primele flori în cultură (în momentul în care înfloresc primele calatidii).
Polenizarea suplimentară cu ajutorul albinelor melifere trebuie avută
în vedere chiar şi la hibrizii de floarea-soarelui cu un procent ridicat de
autofertilitate, pentru eliminarea dependenţei de condiţiile climatice, care
pot influenţa procentul de autofertilitate şi pentru siguranţa unor recolte
mari.
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2.12.6. Recoltarea
Momentul optim de recoltare este atunci când umiditatea boabelor
este cuprinsă între 9 şi 11%. Din punct de vedere fenologic, acest moment
se realizează atunci când majoritatea plantelor au calatidiul cu marginea
brunificată și partea dorsală parțial brunificată (partea dorsală trece de la
culoarea galbenă la brunificare), frunzele sunt complet uscate, eventual la
unele plante frunzele superioare, de sub calatidiu sunt parțial uscate, iar
tulpinile sunt brun-deschise sau încep să se brunifice.
Umiditatea boabelor se determină în câmp, cu ajutorul unui
umidometru portabil, colectând boabele de la mai multe calatidii și repetând
determinarea în diferite puncte ale parcelei. Când rezultatele determinărilor
de umiditate sunt corespunzătoare începerii recoltării, se face o probă a
combinei, determinându-se umiditatea la boabele recoltate. Dacă și la
această probă umiditatea este corespunzătoare, atunci se continuă recoltarea.
Proba combinei este necesară ca urmare a faptului că pot fi diferențe între
umiditatea rezultată la analiza calatidiilor și cea a masei de boabe din
buncărul combinei.
În perioada de maturizare (coacere), boabele pierd 1-2% umiditate pe
zi, în condiţii de timp frumos (Perny, 1986). Ca atare, după o determinare a
umidității boabelor în câmp, se poate calcula momentul în care umiditatea
este cea corespunzătoare recoltării.
Recoltarea se poate începe la umiditatea boabelor de 12-14% (chiar
15%). La umidități ale boabelor cuprinse între 12 și 14% se realizează o
separare bună a boabelor din calatidiu în aparatul de treier al combinei.
Totuși, recoltarea timpurie a florii-soarelui determină obţinerea unei mase
de boabe cu o umiditate ridicată şi cu un procent ridicat de impurităţi
(resturi de tulpini şi calatidii), care au o umiditate superioară boabelor și pe
care o transferă acestora. Ca atare, imediat după recoltare trebuie luate
măsuri de curăţire a masei de boabe, pentru eliminarea impurităţilor, şi de
uscare, operaţii care implică costuri suplimentare.
Este de dorit ca recoltarea florii-soarelui să se încheie înainte ca
umiditatea boabelor să coboare sub 9%. Recoltarea la umidităţi mai mici
poate duce la consecințe precum:
- scuturarea boabelor, ca urmare a faptului că acestea nu mai sunt fixate
bine în alveole şi se desprind cu uşurinţă;
- căderea plantelor, care prin uscare devin slab rezistente la frângere;
- instalarea de boli pe plantă (putregaiuri);
- atacul de păsări;
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-

decojirea boabelor în timpul recoltării, pericarpul boabelor uscate
spărgându-se cu uşurinţă în timpul treieratului;
- creșterea procentului de impurități din masa de boabe, ca urmare a
faptului că bracteele și calatidiile uscate devin friabile și se sparg în
fragmente greu de separat din masa de boabe.
Toate aceste consecințe ale întârzierii recoltatului determină pierderi
însemnate de producţie şi diminuarea calităţii recoltei (procent mare de
impurități și boabe decojite, precum și creșterea acidității uleiului).
Pierderile de recoltă prin întârzierea recoltatului pot ajunge până la
1.000 kg/ha (Roman, 2006). Ca atare, este de preferat ca recoltarea să fie
mai timpurie și eventual să se efectueze uscarea recoltei decât să se întârzie
recoltarea, pierderile de recoltă fiind mai mari decât costurile ocazionate de
eventuala uscare. În situația în care s-a întârziat recoltarea, iar umiditatea
boabelor a scăzut la valori sub 9%, este de preferat ca recoltarea să fie
făcută dimineața și seara, chiar în timpul nopții.
În condiţiile din ţara noastră și pentru culturile semănate în perioada
optimă, recoltatul florii-soarelui se efectuează în perioada cuprinsă între
mijlocul lunii august și mijlocul lunii septembrie, cu diferenţe în funcţie de
zona de cultură, condiţiile climatice ale anului de cultură și precocitatea
hibridului cultivat.
Recoltarea poate fi efectuată mai timpuriu dacă se grăbeşte şi se
uniformizează coacerea prin aplicarea de desicanţi (defolianţi). Aplicarea
desicanţilor se face după ce floarea-soarelui a ajuns la maturitatea
fiziologică, respectiv atunci când umiditatea boabelor este de cca. 30%, ceea
ce se traduce prin calatidii galbene cu vârful bracteelor involucrale
brunificate. Recoltarea trebuie efectuată la 8-10 zile de la aplicarea
desicanților. Prin folosirea desicanţilor se realizează o recoltare mai timpurie
cu 1-2 săptămâni, lucru deosebit de important dacă după floarea-soarelui
urmează să se semene o cereală de toamnă.
Recoltarea mecanizată se efectuează cu combinele la care se montează
hederul pentru recoltat floarea-soarelui (fig. 2.66). De asemenea, se poate
folosi hederul de cereale păioase, care se adaptează prin montarea unor
talere speciale în locul degetelor de la aparatul de tăiere, cu lungimea de
1,4-1,7 m, cu vârful ascuțit și cu marginile ridicate în sus pentru colectarea
eventualelor boabe care se scutură (fig. 2.66). Rabatorul se pregătește prin
scoaterea a câte unui rând de dinți din două, iar în locul celor rămași pot fi
montate plăci pline sau din plasă. Recoltarea florii-soarelui se poate face și
cu hederul pentru recoltarea porumbului la care se montează kitul pentru
recoltat floarea-soarelui.
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b)

c)

d)

Fig. 2.66. Hedere folosite la recoltatul florii-soarelui (a- hederului de cereale
păioase pregătit pentru recoltatul florii-soarelui; b,c,d- hedere speciale pentru
recoltat floarea-soarelui)

Viteza optimă de lucru, la care se înregistrează pierderile minime prin
scuturare, este de 5-8 km/h, aceasta stabilindu-se în funcție de umiditatea
boabelor astfel: la o umiditatea redusă a boabelor se reduce viteza de
deplasare pentru a se evita scuturarea boabelor din calatidiu în timpul
contactului cu hederul combinei, în timp ce la o umiditate de 12-15% se
poate merge cu o viteză de deplasare mai mare (Robinson, 1978; Hofman,
2014).
La combină se efectuează următoarele reglaje specifice:
- înălţimea de tăiere a plantelor este cuprinsă între 50-90 cm, în funcţie
de înălţimea plantelor şi gradul de cădere; la un procent de peste 15%
plante culcate, înălţimea de tăiere se reduce la 20-30 cm, iar intrarea
combinei în lan se face în sens invers înclinării plantelor;
- turaţia bătătorului este redusă pentru a nu se decortica boabele, fiind
cuprinsă între 400 și 600 rotaţii/minut, turaţia mai mică fiind folosită la
culturile cu umiditatea boabelor scăzută şi cu plante uniform ajunse la
maturitate;
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distanţa dintre bătător şi contrabătător este de 25-30 mm la intrare şi
12-18 mm la ieşire, valorile mai mari fiind folosite atunci când
umiditatea boabelor este scăzută;
- contrabătătorul trebuie să fie pentru seminţe mari, cu spaţii duble între
vergele;
- postbătătorul trebuie să aibă palete din cauciuc sau se păstrează cele
metalice, dar se demontează jumătate dintre ele;
- sitele trebuie alese şi reglate corespunzător mărimii boabelor;
- curentul de aer al ventilatorului trebuie atent reglat astfel încât să fie
eliminate boabele seci şi resturile de inflorescenţă şi frunze, dar fără a fi
antrenate în pleavă şi boabele pline; curentul de aer trebuie să fie dirijat
în partea din faţă a sitelor.
Obiectivul care trebuie avut în vedere la recoltare este ca hederul să
colecteze cât mai multe calatidii (ideal ar fi toate) cu cât mai puține pierderi
prin scuturare și cu o porțiune de tulpină cât mai mică, precum și de a treiera
calatidiile cu cât mai puține pierderi, cu un procent cât mai mic de impurități
și cu un procent cât mai mic de boabe sparte și boabe decojite. Ca atare,
combina se reglează pentru fiecare parcelă în parte, iar reglajele se modifică
zilnic şi chiar în cadrul zilei (dimineaţa, la prânz şi seara), în funcție de
strarea plantelor și condițiile atmosferice.
La un treierat corespunzător, calatidiile batozate din spatele combinei
trebuie să rămână întregi sau fragmentate în câteva bucăţi mari, iar acestea
nu trebuie să aibă boabe în alveole (fig. 2.67). O fragmentare prea mare a
calatidiilor înseamnă o distanţă prea mică între bătător şi contrabătător, ceea
ce poate duce la spargerea şi decojirea boabelor, iar prin acţiunea agresivă
asupra receptacului se eliberează umiditatea acestuia care se transmite
boabelor. Calatidiile întregi cu boabe încă în alveole înseamnă pierdere, ca
urmare a unei distanţe prea mari între bătător şi contrabătător sau a unei
turaţii prea mici a bătătorului. În general, pentru o batozare completă a
calatidiilor este de preferat o distanță mai mică între bătător și contrabătător
decât o turație mai mare a bătătorului.
Combinele cu aparat de treier axial sunt preferate pentru recoltatul
florii-soarelui, acestea având o acţiune mai ”blândă” asupra boabelor
(Perny, 1986).
La recoltarea mecanizată a florii-soarelui trebuie ca pierderile de
boabe să nu fie mai mari de 2%, procentul de boabe sparte să nu depăşească
5%, iar puritatea boabelor să fie mai mare de 97%.
-
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Fig. 2.67. Calatidiile batozate din spatele combinei la un treierat corespunzător

Pe suprafeţe mici sau în cazul parcelelor experimentale ale
agricultorilor recoltarea se face manual, atunci când umiditatea boabelor
este de 16-18%. Recoltarea manuală se face prin tăierea calatidiilor cu
secera şi strângerea lor în grămezi unde se lasă câteva zile la uscat, după
care se treieră cu combina la staţionar. Pentru evitarea pierderilor prin
scuturare, calatidiile tăiate nu se aruncă de la distanţă în grămadă, ci se
strâng în coşuri sau saci care se transportă la grămada de calatidii.
Transportul boabelor de floarea-soarelui trebuie să se facă cu
mijloace de transport (remorci, camioane) curăţate în prealabil şi
etanşeizate, pentru prevenirea pierderilor de boabe prin scurgere.
Ţinând cont de faptul că boabele de floarea-soarelui au o masă
specifică mai mică, trebuie acordată o atenţie deosebită vitezei de transport,
care dacă este prea mare face ca o parte din boabele din mijlocul de
transport respectiv (în special cele mai uşoare) să fie luate de vânt şi
aruncate de-a lungul drumului. Pentru a se evita pierderile de boabe prin
spulberare, fie se circulă cu o viteză mai mică, fie se acoperă remorcile cu
prelate.
Trebuie avut grijă ca recolta de floarea-soarelui high-oleică să nu fie
impurificată cu floarea-soarelui linoleică, ceea ce ar putea duce la
imposibilitatea valorificării acesteia ca floarea-soarelui high-oleică. În acest
sens, atât combina cât și mijloacele de transport trebuie curățăte bine înainte
de recoltarea florii-soarelui high-oleice, iar dacă se impune depozitarea
recoltei, acest lucru trebuie făcut astfel încât să nu existe riscul impurificării
recoltei high-oleice cu semințe de floarea-soarelui linoleică.
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De asemenea, în cazul valorificării recoltei de floarea-soarelui
linoleică pentru obținerea de ulei destinat fabricării margarinei, trebuie avut
grijă ca recolta să nu fie impurificată cu floarea-soarelui high-oleică, având
în vedere că pentru obținerea de margarină uleiul trebuie să aibă un conținut
de acid linoleic de peste 60% și un conținut de acid oleic de 28-30%.
Normele de comercializare a recoltei de floarea-soarelui în țara
noastră sunt de 9% umiditate, 2% conținutul de impurități și 40 kg masa
hectolitrică. În general, masa hectolitrică (MH) la floarea-soarelui este
cuprinsă între 30 şi 50 kg, fiind de dorit să fie mai mare de 40 kg.
Cerințele pentru boabele de floarea-soarelui folosite pentru fabricarea
uleiului conform SR ISO 5512/2001 sunt următoarele:
- max. 2% impurități totale, inclusiv pietre și particule metalice care trec
prin site cu deschidere nominală de 1 mm;
- max. 9% umiditate și conținut de materii volatile la recepționarea
materiei prime cu un conținut de ulei mai mic de 45%;
- max. 8% umiditate și conținut de materii volatile la recepționarea
materiei prime cu un conținut de ulei mai mare de 45% (pentru
seminţele care sunt procesate în scurt timp, respectiv de trei luni de la
recoltare, este acceptată valoarea maximă de 9%);
- min. 6% umiditate și conținut de materii volatile la recepționarea
materiei prime;
- min. 40% conținut în ulei la recepționarea materiei prime, exprimat în
corelare cu umiditatea și conținutul în materii volatile de 9%;
- max. 2% aciditatea uleiurilor extractibile, exprimată prin conținut de
acid oleic;
- boabele de floarea-soarelui trebuie să fie întregi, coapte, fără miros
străin (produse fitofarmaceutice etc.) sau orice alt miros care să indice o
schimbare (mucegăire, putrezire, ardere etc.).
În Franța, normele de comercializare a recoltei de floarea-soarelui sunt
de 9% umiditate, 2% conținutul de impurități, 44% conținutul de ulei și
max. 2% aciditatea oleică.
În Australia, normele de comercializare a recoltei de floarea-soarelui
sunt de 9% umiditate, 40% conținutul de ulei cu un bonus/penalitate la preț
de 1,5% pentru fiecare procent în plus sau în minus față de 40%, masa
hectolitrică de 40 kg cu o valoare minimă acceptată de 32 kg, conținutul de
impurități de până la 4% cu refuzarea recoltei sau impunerea de penalități la
valori mai mari (GRDC, 2017).
Conservarea seminţelor de floarea-soarelui pe timp îndelungat se
face numai la umidităţi mai mici de 9%, de dorit între 7 și 8%, motiv pentru
care recolta obţinută este supusă condiţionării şi uscării cât mai repede
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posibil, astfel încât umiditatea să fie adusă la cca. 9%. Seminţele cu
umiditatea mai mare de 10% nu se depozitează în straturi cu grosimea mai
mare de 10 cm, acestea trebuind lopătate pentru reducerea umidităţii. De
asemenea, umiditatea semințelor care sunt supuse diferitelor operații
(transport, condiționare) nu trebuie să fie mai mică de 6,5%, ca urmare a
faptului că acestea devin foarte sensibile la spargere și fisurare.
Floarea-soarelui pentru siloz se recoltează atunci când 50-65%
dintre plante sunt înflorite, prin tocarea acestora în fragmente de 2-4 cm.
Întârzierea recoltării duce la scăderea palatabilității. Trebuie avut în vedere
faptul că plantele de floarea-soarelui au o umiditate prea mare pentru
însilozare, motiv pentru care trebuie adăugate și furaje grosiere la însilozare,
care să preia din umiditatea mare a plantelor de floarea-soarelui.
Floarea-soarelui pentru biomasă energetică destinată obținerii de
biogaz se recoltează atunci când plantele au conţinutul optim de substanţă
uscată pentru însilozare, de cel puţin 28%, respectiv atunci când semințele
sunt în faza de lapte-ceară. Practic, pentru condițiile din România, recoltarea
se efectuează în luna august, fiind utilizate utilajele pentru recoltarea
furajelor.
Floarea-soarelui decorativă pentru flori tăiate se recoltează
dimineața, după ridicarea rouei, formele ramificate fiind tăiate atunci când
cca. 50% dintre flori sunt deschise, astfel încât la momentul comercializării
să fie deschise toate florile. Florile tăiate trebuie păstrate până la livrare și
comercializare într-un loc rece și uscat.
2.13. Particularități ale culturii succesive de floarea-soarelui
Floarea-soarelui în cultură succesivă trebuie amplasată după culturi cu
recoltare timpurie, cum este borceagul, orzul, grâul.
Fertilizarea trebuie să vizeze aplicarea de bor în doză de 300-500 g/ha,
sub formă de îngrășăminte foliare. De asemenea, trebuie avută în vedere
fertilizarea cu o doză redusă de azot, de cca. 40 kg s.a./ha, cu aplicare
înainte de o ploaie prognozată sau înainte de o udare.
Pregătirea terenului trebuie făcută cât mai repede cu putință după
recoltarea plantei premergătoare, fiind de preferat sistemele de lucrări
minime ale solului (minimum-tillage), lucrarea solului în benzi (strip-till)
sau chiar semănatul direct.
Semănatul florii-soarelui în cultură succesivă trebuie să se facă în
jumătatea a doua a lunii iunie, cel mai târziu în prima decadă a lunii iulie,
cât mai repede cu putință după recoltarea plantei premergătoare. Se
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consideră că o zi câștigată prin semănatul mai devreme corespunde cu 4 zile
câștigate la recoltare (Terres Inovia, 2018).
Pentru cultura succesivă de floarea-soarelui trebuie folosiți hibrizi
timpurii, iar sămânța trebuie comandată din timp. Trebuie avut în vedere
faptul că în cazul hibrizilor high-oleici, temperaturile scăzute după înflorit
diminuează conținutul de acid oleic în favoarea conținutului de acid linoleic,
ceea ce poate duce la imposibilitatea valorificării recoltei ca fiind higholeică ca urmare a conținutului scăzut de acid oleic.
Densitatea vizată la semănat este de 70.000 b.g./ha care să asigure
60.000-65.000 plante/ha. Densitatea mai ridicată favorizează o maturitate
mai rapidă a calatidiilor.
Ca urmare a faptului că de multe ori solul este uscat la suprafață în
momentul semănatului, este necesară o udare de răsărire cu o normă de
udare de 200-250 m3/ha. De asemenea, având în vedere să perioada de
vegetație se derulează în perioada iulie-octombrie, iar lunile iulie, august și
septembrie sunt luni în care frecvent se manifestă fenomenul de secetă și
arșiță, este importantă posibilitatea de a iriga.
Pentru o recoltarea mai timpurie în toamnă și pentru uscarea uniformă
a plantelor, de multe ori este necesară desicarea culturii.
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Capitolul 3
Rapiţa
3.1. Importanţa culturii
Rapiţa1 are utilizări în alimentaţia omului, în furajarea animalelor,
utilizări industriale şi energetice, precum şi utilizări specifice. Utilizarea
principală a rapiţei este pentru obţinerea de ulei care poate fi folosit în
diferite scopuri.
Utilizări în alimentaţia omului. În alimentaţia omului se utilizează
uleiul de rapiţă canola2 pentru prepararea de salate, maioneze și pentru gătit,
fiind utilizat în acest sens uleiul rafinat, dar și uleiul virgin (obținut prin
presare la rece).
Uleiul de rapiță high-oleic (cu un conținut ridicat de acid oleic) și cel
high-oleic-low-linolenic (cu un conținut ridicat de acid oleic și scăzut de
acid linolenic) sunt recomandate pentru prăjit, acestea având o bună
comportare la temperaturi ridicate (uleiul nu fumegă și nu se arde). Deși
uleiul obișnuit de rapiță (cu un conținut ridicat de acid linolenic) poate fi
utilizat pentru prăjire (Vigneron și colab., 2006), sub efectul temperaturilor
ridicate în timpul prăjirii acesta degajă un miros neplăcut (de pește), motiv
pentru care este recomandat a fi utilizat ca atare sau pentru gătit.
Uleiul de rapiță utilizat în alimentație nu interferă cu gustul produselor
preparate cu ajutorul acestuia (produse gătite sau prăjite), respectiv nu le
afectează gustul acestora.
Uleiul de rapiță este utilizat la fabricarea margarinei și a shorteningurilor, singur sau în amestec cu alte uleiuri.
Prin conţinutul scăzut în acizi graşi saturaţi (cel mai scăzut conţinut în
acizi graşi saturaţi dintre uleiurile alimentare) şi conţinutul ridicat în acizi
graşi mononesaturaţi (al treilea conţinut în acizi graşi mononesaturaţi după
uleiul de floarea-soarelui high-oleică și cel de măsline), uleiul de rapiţă are
Engleză - rapeseed, oilseed rape, oil rape, rape; franceză - colza; spaniolă - colza, nabo, nabo colza;
italiană - cavolo colza, napo oleifera; germană - raps, ölraps. Denumirea de ”rape” provine din
latinescul ”rapum”, care înseamnă ridiche, iar denumirea de ”colza” utilizată în majoritatea țărilor
mediteraneene provine din olandezul ”koolzaad”, care înseamnă semințe de varză (kool înseamnă
varză, iar zaad înseamnă semințe).
2 Termenul de „canola” a fost utilizat pentru prima dată în anul 1978 în Canada, de către Rapeseed
Association of Canada (devenită ulterior Canola Council of Canada) și reprezintă tipul de rapiţă cu
ulei comestibil, care are un conţinut mai mic de 2% acid erucic şi cu un conţinut de glucozinolaţi mai
mic de 30 moli/g de şrot liber de ulei. Trebuie avut în vedere faptul că toate formele de canola sunt
forme de rapiță, dar nu toate formele de rapiță sunt forme canola.
1
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un efect benefic în reducerea afecţiunilor coronariene și în reducerea valorii
colesterolului rău (LDL). În plus, uleiul de rapiță conține și omega-3 (acid
alfa-linolenic), are un raport omega-6:omega-3 de cca. 2:1 și un raport între
acizii grași mononesaturați și cei polinesaturați de cca. 2:1, ceea ce
corespunde cerințelor organismului uman. La acestea se adaugă și conținutul
ridicat în α-tocoferol (vitamina E) cu rol important antioxidant. Având în
vedere aceste considerente, uleiul de rapiță este considerat a fi unul dintre
cele mai echilibrate și mai corespunzătoare uleiuri pentru organismul uman1.
Utilizări în furajarea animalelor. În furajarea animalelor se
utilizează turtele și şroturile rămase după extragerea uleiului din rapița de tip
”00” (rapița de tip canola), care au un conţinut de proteină de 36-44%
(Barthet și Daun, 2011). Comparativ cu șroturile de soia, șroturile de rapiță
au un conținut mai scăzut de proteină și un conținut mai ridicat de fibre, care
determină o digestibilitate mai redusă, dar au un conținut mai ridicat în
minerale (P, K, Ca, Mg, S, Mn, Zn, Fe, Se) și în diferite vitamine (E, B3,
B5, B6, B2, B1) (Downey și Bell, 1990), la care se adaugă un conținut
echilibrat în aminoacizi și ridicat în aminoacizii care conțin sulf, respectiv
metionină și cisteină.
În ciuda avantajelor pe care le au șroturile de rapiță, datorită
conținutului mai scăzut în proteină și a conținutului mai ridicat în fibre,
acestea sunt evaluate la nivel mondial la un preț de 60-75% din prețul
șroturilor de soia (Arntfield și Hickling, 2011).
Şroturile constituie un furaj valoros în hrana animalelor rumegătoare,
în special a vacilor de lapte (ca urmare a palatabilității ridicate și a efectului
lactogen), dar și în alimentația păsărilor ouătoare, a porcilor, precum și în
hrana peștilor.
Rapiţa se poate folosi şi ca nutreţ verde, toamna târziu sau primăvara
timpuriu până la înflorit. În fermele mixte (cu sector vegetal și animal) din
Australia se practică culturile duale de rapiță, cu dublă destinație, respectiv
pentru pășunat în faza de 6-8 frunze, după care cultura este destinată
producerii de semințe.
Utilizări industriale. Utilizările industriale ale uleiului de rapiţă sunt
în industria lacurilor şi a vopselelor, industria săpunului, industria
materialelor plastice (pentru obținerea de plastic biodegradabil), industria
textilă, industria pielăriei, industria cernelei, industria detergenţilor etc.
Administrația pentru Alimente și Medicamente a SUA (FDA - Food and Drug Administration) a
caracterizat în 2006 uleiul de rapiță canola ca ”având un conținut ridicat de acizi grași nesaturați, iar
consumul a 1,5 linguri pe zi poate reduce riscul bolilor coronariene (Hanke și colab., 2012). Se
consideră că folosirea uleiului de rapiță poate reduce cu până la 70% riscul bolilor coronariene
(Buzdugan și Năstase, 2013).
1
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Uleiul de rapiţă cu un conținut ridicat de acid erucic are proprietăţi
foarte bune ca agent de ungere, agent de alunecare și agent hidraulic. Ca
atare, acesta se poate folosi ca ulei de transmisie, fluid pentru maşinile de
tăiat, surfactant, factor antispumant etc.
Utilizări energetice. Utilizările energetice ale uleiului de rapiţă sunt
sub formă de biocombustibil pentru motoarele diesel, fiind utilizat ca atare
sau sub formă de biodiesel. Biodieselul obținut din uleiul de rapiță are o
comportare superioară celui obținut din alte uleiuri vegetale la temperaturi
scăzute, ca urmare a conţinutului scăzut de acizi grași saturați. Comparativ
cu motorina, uleiul de rapiţă nu conţine sulf, ceea ce înseamnă că este mai
puţin poluant, iar în compoziţia sa se găseşte prezent şi oxigenul care
favorizează procesul de ardere.
Biodieselul obținut din uleiul de rapiță are o cotă de piață la nivel
mondial de 30% (Aukema și Campbell, 2011) și are o contribuție însemnată
la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, emisiile de astfel de gaze
fiind cu cca. 38% mai puține decât în cazul combustibililor fosili (Friedt și
colab., 2018).
Utilizări ca îngrășământ verde. Având o creștere rapidă în toamnă și
folosind în perioada de toamnă și primăvara devreme azotul, evitând astfel
levigarea lui, rapița este o valoroasă plantă folosită cu rol de îngrășământ
verde și de protecție. Ca atare, aceasta face parte din pachetul de culturi
verzi (alături de mazăre, măzăriche, sulfină, lupin și muștar) pentru care
fermieri primesc subvenții, dacă semnează un angajament cu APIA (Agenţia
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură) pe 5 ani în cadrul căruia respectă o
serie de reguli, printre care apare obligativitatea de a semăna aceste culturi
până la 30 septembrie și de a încorpora biomasa formată până la 31 martie,
precum și interdicția de a folosi îngrășăminte chimice la aceste culturi. După
încorporare, prin procesul de descompunere a biomasei, elementele minerale
stocate în biomasa plantei de rapiță sunt disponibilizate pentru cultura
următoare. De asemenea, prin sistemul radicular bine dezvoltat, rapița
asigură și o bună aerisire și structurare a solului.
Utilizări medicinale. În fitoterapie sunt utilizate rădăcinile și florile
plantelor de rapiță, atât în uz intern sub formă de infuzie sau decoct, pentru
tratamentul și ameliorarea anginelor, bolilor renale, bronșitelor, enteritelor,
gutei și a diverselor forme de cancer (mai ales cel mamar și de piele), cât și
în uz extern sub formă de comprese cu infuzie de plantă sau felii de rădăcină
proaspăt recoltată pentru degerături, furuncule, ulcer varicos
(Constantinescu și Sinulescu, 2014).
Importanţa meliferă. Ca plantă meliferă, rapiţa este considerată una
dintre cele mai importante plante melifere cultivate, asigurând primul mare
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cules de nectar și polen. De pe un hectar de rapiţă se poate obţine o
producţie de miere de peste 50 kg, iar în anii favorabili chiar peste 200 kg.
De asemenea, rapiţa are un rol foarte important în dezvoltarea
corespunzătoare a familiilor de albine în primăvară, ceea ce constituie o
premisă pentru o bună valorificare a culesului de la salcâm, care este
considerat ca fiind cel mai important cules melifer din ţara noastră.
Ca plantă premergătoare, rapiţa are un efect favorabil asupra
structurii şi fertilităţii solului. Rapiţa utilizează nitraţii din profunzimea
solului, iar după recoltare rămâne pe sol o cantitate de resturi vegetale
comparabilă cu cea care rămâne după cereale, contribuind la creşterea
conţinutului de materie organică a solului. În plus, glucozinolaţii din
resturile vegetale de rapiță sunt descompuşi în sol în compuşi cu efect
insecticid, nematocid şi fungicid.
Încorporarea resturilor vegetale după recoltarea rapiței determină un
efect alelopatic asupra buruienilor care răsar în timpul verii, pe care le
suprimă, astfel încât la cultura succesoare gradul de îmburuienare se reduce
cu cca. 44% (Morar, 2011).
Avantajele fitotehnice ale culturii de rapiţă sunt următoarele:
- tehnologica de cultivare este mecanizabilă în întregime, fără să necesite
mașini și utilaje agricole speciale;
- lucrările de semănat și de recoltat nu se suprapun cu perioadele agricole
aglomerate;
- reacţionează favorabil la fertilizare și valorifică bine efectul remanent al
îngrășămintelor aplicate la planta premergătoare;
- prin vegetația intensă în toamnă și acoperirea solului în timpul iernii,
limitează riscul spălării nitraţilor;
- valorifică foarte bine apa acumulată în sol în timpul sezonului rece;
- sămânţa se usucă repede (aceasta fiind mică), ajungând la 9-10%
umiditate în câmp, nefiind necesară uscarea artificială;
- se recoltează devreme (iunie - iulie), lăsând solul curat de buruieni şi cu
o bună fertilitate, fiind o premergătoare foarte bună pentru cerealele de
toamnă, chiar pentru culturile succesive în condiții de irigare;
- resturile vegetale care rămân după cultura de rapiţă nu pun probleme
deosebite pentru cultura postmergătoare, putându-se folosi lucrările
minime ale solului (minimum-tillage) sau semănatul direct, fără lucrări
ale solului (no-tillage);
- este o excelentă plantă antierozională, valorificând foarte bine terenurile
în pantă;
- are un coeficient de multiplicare mare, care poate depăși 1.000.
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Toleranța la salinitate permite utilizarea rapiței în sortimentul de
culturi de pe terenurile cu un conținut ridicat de săruri, iar capacitatea
plantei de a acumula metale grele permite utilizarea rapiței pentru
fitoremedierea solurilor poluate cu compușii acestora (Morar, 2011).
Dezavantajul culturii de rapiţă este reprezentat de nesiguranţa
producţiei1, care este datorată în principal următoarelor cauze:
- răsărirea defectuoasă în toamnă, din cauza secetei frecvente în perioada
semănatului;
- rezistenţa mai slabă la iernare comparativ cu cerealele de toamnă, mai
ales atunci când nu există strat acoperitor de zăpadă;
- numărul mare de dăunători greu de combătut;
- sensibilitatea la brumele din timpul înfloritului;
- rezistenţa mai slabă la scuturare.
Sunt anumiți ani când fermierii sunt nevoiți să întoarcă (să desființeze)
culturile de rapiță de pe anumite parcele, lucru care se întâmplă în
primăvară, uneori chiar și în toamnă. Totuși, prin hibrizii performanți
cultivați în prezent, cât și prin tehnologiile moderne de cultivare, cultura de
rapiță a devenit din ce în ce mai stabilă și mai sigură. În cazul accidentelor
climatice din toamnă (secetă) și iarnă (îngheț) care duc la compromiterea
culturii de rapiță, în general se consideră că sunt recuperate aproape integral
cheltuielile, prin înființarea unei culturi de primăvară, cu excepția
cheltuielilor aferente seminței de rapiță.
În general, rapița este o cultură care aduce profit fermierilor și care are
un rol important în cadrul asolamentului, dar care necesită aplicarea unei
tehnologii performante (intensive), cu inputuri consistente2. De altfel, în
majoritatea cazurilor, rapița se cultivă în fermele mari și mijlocii, acolo unde
fermierii stăpânesc foarte bine tehnologia de cultivare, dispunând de o
dotare tehnică și resurse materiale, financiare și umane corespunzătoare.

Cu privire la dezavantajele culturii, George Maior menționa în 1898 următoarele: ”rapița este o
plantă tare gingașă, delicată și expusă la multe pericole”.
2
Cu privire la importanța culturii, P.S. Aurelianu menționa în 1875 următoarele: ”pământul fiind
gras, clima fiindu-i destul de prielnică, această plantă s-a impus agricultorilor noștri prin beneficiile
pe care le prezintă: cultura rapiței a fost și este atât de profitabilă încât, în anii cei buni, mulți
agricultori s-au înstărit din vânzarea seminței”. Mai târziu, la mijlocul sec. al XX-lea, Nicolae
Săulescu (1947) menționa: ”rapița este apreciată și pentru că aduce primii bani în gospodărie și are
o piață sigură de desfacere, semințele ei constituind o marfă căutată și bine plătită”. Aceste aprecieri
sunt valabile și în prezent, rapița fiind caracterizată de Ștefan Marin (2012) ca fiind ”o excelentă
plantă de asolament care are o valoare comercială mare, realizând prin producțiile obținute și prețul
pe unitatea de produs, venituri importante pentru producătorii agricoli”.
1

212

3.2. Istoricul culturii
Istoricul rapiţei pe plan mondial. Datările cu carbon din excavările
de la Banpo din Xian, China, plasează începutul cultivării speciilor de
brasicacee cu cca. 7000 de ani în urmă (Daun, 2011), acestea fiind utilizate
inițial ca legume și condimente.
Rapița a început să fie cultivată pentru ulei în India, lucru care s-a
întâmplat în urmă cu cca. 3000-4000 de ani (Shahidi, 1990; Friedt și
Snowdon, 2009; Daun, 2011; McVetty și colab., 2016). În acest sens, sunt
de menționat referirile la rapița de ulei și la muștar din scrierile sanscrite
datând din perioada anilor 2000-1500 î.e.n. (Boulter, 1983; Gupta și Pratap,
2007). Probabil că specia de rapiță cultivată era Brassica rapa L., iar uleiul
de rapiță a fost utilizat inițial pentru iluminat (ulei de lampă)1, în ceremonii
religioase și în scopuri medicinale, mai târziu începând să fie utilizat și în
alimentație. Din India, rapița cultivată pentru ulei s-a extins în China și
Japonia în urmă cu cca. 2000-2500 de ani (Friedt și Snowdon, 2009;
McVetty și colab., 2016).
În Europa, deși speciile de brasicacee erau cultivate din timpul
Imperiului Roman, cultivarea rapiței pentru ulei se pare că a început în sec.
al XIII-lea, în zonele mai umede și răcoroase din nord, uleiul fiind utilizat
pentru iluminat și pentru obținerea de săpun. Primele înregistrări cu privire
la cultivarea rapiței sunt din anul 1421 în Olanda și din anul 1570 în
Germania (Daun, 2011). Deși în sec. al XVI-lea uleiul de rapiță ajunge să fie
cel mai important ulei de lampă (ulei de iluminat), totuși abia în sec. al
XVIII-lea rapița ajunge să fie cultivată pe suprafețe semnificative (Friedt și
Snowdon, 2009).
Apariția motoarelor cu abur în anii 1700 se asociază cu creșterea
cerințelor pentru uleiul de rapiță, acesta fiind utilizat ca ulei de ungere. În
perioada următoare, uleiul de rapiță începe să fie utilizat ca ulei de ungere
pentru motoarele cu abur ale navelor, acesta dovedindu-se a fi un lubrifiant
excelent, față de celelalte surse de ulei având cea mai bună aderență la
suprafața metalelor în condiții de temperaturi ridicate și abur (Boulter, 1983;
Michael Eskin, 2012). Apariția uleiul mineral în sec. al XIX-lea a înlocuit
uleiul de rapiță folosit ca ulei de ungere, ceea ce a avut ca impact
diminuarea suprafețelor cultivate cu rapiță în Europa, pentru ca în perioada
interbelică, odată cu creșterea cerințelor de ulei pe piața mondială suprafața
cultivată cu rapiță să crească.

Uleiul de rapiță a reprezentat principalul ulei utilizat pentru iluminat până când a fost înlocuit de
uleiul obținut din petrol.
1
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În Canada, primele plante de rapiță au fost cultivate în Saskatchewan
în anii 1930, de către imigrantul polonez Fred Solvoniuk, care a primit de la
rudele sale din Polonia un plic cu semințe de rapiță din specia Brassica
rapa, semințe pe care le-a semănat în grădina sa, plantele de rapiță
comportându-se foarte bine, motiv pentru care le-a cultivat și în anii
următori (Boulter, 1983; Khachatourians și colab., 2001; Michael Eskin,
2012). Având în vedere proveniența semințelor, rapița din specia Brassica
rapa a fost denumită rapiță poloneză. Producția comercială de rapiță a
început în Canada ca o consecință a crizei de ulei înregistrată în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, ca urmare a blocării surselor de ulei de rapiță
din Europa și Asia (Khachatourians și colab., 2001). Semințele de rapiță
care au fost cultivate au fost din specia Brassica napus și au provenit din
Argentina, de unde denumirea de rapiță argentiniană pentru această specie.
Ca urmarea a cerințelor mari de ulei în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, Guvernul Canadian a inițiat un program de dezvoltare a
culturii de rapiță în preriile din vestul țării. În cadrul acestui program au fost
folosite semințele deja existente în Canada din specia Brassica rapa care
proveneau din Polonia (rapiță poloneză), iar pentru că nu era posibil să fie
aduse alte semințe din Europa (din cauza războiului) au fost aduse semințe
din specia Brassia napus din Argentina (rapiță argentiniană). Practic,
cultivarea rapiței la scară comercială începe în Canada în anul 1942
(Appelqvist și Ohlson, 1972). În următoarele două decenii după cel ce-al
Doilea Război Mondial, rapița devine o cultură oleaginoasă majoră în
Canada, rapița argentiniană fiind cultivată în zonele de cultură din sudul
țării, iar rapița poloneză fiind cultivată în zonele de cultură din nord.
În Australia, rapița a fost introdusă în anul 1960 pentru ca producția
comercială de rapiță să înceapă în anul 1969 (Daun, 2011), ca urmare a
introducerii cotelor de producție la grâu (GRDC, 2017).
Deși în Asia, în țări ca India, China și Japonia, uleiul de rapiță era
utilizat în alimentația umană de multă vreme, fiind apreciat pentru gustul
său specific, utilizarea acestuia în alimentație în țările occidentale este mai
recentă, în special după cel de-al Doilea Război Mondial, fiind utilizat mai
ales de populația mai săracă și în perioadele de lipsă a uleiului obținut de la
speciile tradiționale. Utilizarea în alimentație a uleiului de rapiță în țările
occidentale a fost limitată ca urmare a preocupărilor cu privire la efectele
negative asupra sănătății consumatorilor determinate de conținutul ridicat de
acid erucic, care era de 24-50% din totalul acizilor grași din ulei
(Stefansson, 1983).
În Canada, odată cu dezvoltarea motoarelor diesel după cel de-al
Doilea Război Mondial, cerințele pentru ulei de rapiță ca ulei de ungere
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încep să scadă. Rapița fiind o cultură care începuse să se dezvolte, a fost
necesară găsirea de alternative de utilizare a uleiului de rapiță. Ca atare, în
1956-1957 începe să fie procesat pentru prima dată uleiul de rapiță pentru
utilizare alimentară (Appelqvist și Ohlson, 1972). În anul 1957, Keith
Downey preia responsabilitatea programului de ameliorare a rapiței la
Stațiunea de Cercetări Agricole din Saskatoon (Agriculture Research Station
in Saskatoon), descoperind controlul genetic al acidului erucic (Michael
Eskin, 2012). În paralel, Baldur Stefansson, profesor la Universitatea din
Manitoba, a identificat o mutație spontană în cadrul populației de plante din
soiul german de rapiță de primăvară pentru furaj Liho (Friedt și Snowdon,
2009; Michael Eskin, 2012), cu un conținut de acid erucic de 10%. Ca atare,
Stefansson trimite semințe din această populație la Stațiunea de Cercetări
Agricole din Saskatoon unde Downey reusește să transfere caracterul de
conținut scăzut de acid erucic la rapița Brassica napus, având ca rezultat
obținerea în anul 1968 a soiului Oro, care este primul soi cu un conținut
scăzut de acid erucic (primul soi de rapiță de tip “0”)1.
Obținerea primului soi cu un conținut scăzut de acid erucic a deschis
calea utilizării pe scară largă a uleiului de rapiță în alimentația umană. În
anul 1971, este obținut primul soi (Span) cu un conținut scăzut de acid
erucic și la specia Brassica rapa.
Șroturile care rezultau în urma extragerii uleiului de rapiță nu puteau fi
folosite în hrana animalelor ca urmare a conținutului ridicat de
glucozinolați. În Polonia, Jan Krzymanski crează în anul 1967 soiul
Bronowski, care este primul soi cu un conținut scăzut de glucozinolați.
Acest soi a servit ca material genetic pentru crearea în Canada, în anul 1974,
de către profesorul Baldur Stefansson de la Universitatea din Manitoba a
soiului Tower, care este primul soi de rapiță cu un conținut scăzut de acid
erucic și de glucozinolați (primul soi de rapiță de tip “00”2).
Crearea rapiței de tip ”00” marchează începutul dezvoltării culturii
rapiței în zonele temperate ale lumii. Deși primele soiuri, respectiv Oro de
tip ”0„ și Tower de tip ”00” aveau o capacitate de producție mai scăzută, în
anii care au urmat această deficiență a fost corectată, ceea ce a făcut ca

Keith Downey și Baldur Stefansson sunt considerați ”părinții rapiței canola”, aceștia făcând parte
din Canadian Agricultural Hall of Fame (Galeria Personalităților Agricole Canadiene), iar soiul Oro
este considerat ca fiind o realizare științifică deosebită, deși din punct de vedere agronomic acesta nu
a avut succes, fiind inferior soiurilor cu un conținut ridicat de acid erucic. Următorul soi cu un
conținut scăzut de acid erucic a fost Midas (1973).
2 ”00” reprezintă zero acid erucic și zero glucozinolați, nefiind vorba de lipsa totală a acestor
compuși, ci de un conținut foarte mic, apropiat de zero, astfel încât să nu creeze probleme în
alimentația omului (acidul erucic) și în furajarea animalelor (glucozinolații).
1
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rapița să devină o cultură de importanță majoră la nivel mondial, rolul de
lider mondial în acest sens avândul Canada (fig. 3.1).
În anul 1976, a fost creat de către Keith Downey și amelioratorul Sid
Pawlowski primul soi (Candle) de tip “00” şi la specia Brassica rapa, care
se caracteriza prin semințe cu tegument subțire și de culoare galbenă, având
un conținut scăzut de fibre, motiv pentru care a fost considerat și primul soi
de tip triplu-zero (”000”). Mai târziu, a fost creat primul soi de tip “00” şi la
specia Brassica juncea.

Fig. 3.1. Evoluția conținului mediu de acid erucic și de glucozinolați din soiurile de
rapiță canadiene (Daun, 2011)

Pentru a se face diferența între rapița obișnuită, cu un conținut ridicat
de acid erucic și de glucozinolați, și rapița dublu-zero (”00”), în Canada este
înregistrat în anul 1978 termenul de “canola”1. Prin rapița canola se
înțelegea rapița cu un conținut foarte scăzut de acid erucic în ulei, de
maximum 5%, și un conținut foarte scăzut de glucozinolaţi, de maximum
3 mg glucozinolaţi/g șrot liber de ulei.
Termenul de ”canola” a fost înregistrat în anul 1978 de către Western Canadian Oilseed Crushers
Association (Rapeseed Digest, 1978), care a transferat drepturile acestui termen către Rapeseed
Association of Canada ce a fost înființată în anul 1967 (Rapeseed Digest, 1967), aceasta schimbânduși numele în anul 1980 în Canola Council of Canada (Rapeseed Digest, 1980). Termenul ”canola”
reprezintă un acronim care asociază ”can” de la Canada, „o” de la oil (ulei), „l” de la low (scăzut) și
”a” de la acid (acid, cu referire la acidul erucic).
1
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În ianuarie 1985, Administrația pentru Alimente și Medicamente a
SUA (U.S. Food and Drug Administration - US-FDA) a acordat uleiului de
rapiţă canola statutul de GRAS (Generally Recognized as Safe - recunoscut
general ca fiind sigur) pentru consumul uman (Canola Digest, 1985).
Consecinţa a fost creşterea cererii de ulei de rapiţă, ceea ce a dus la creşterea
vânzărilor de ulei de rapiţă şi respectiv la creşterea suprafeţelor cultivate cu
rapiţă canola.
În anul 1986, Trade Marks Branch of Consumer and Corporate Affairs
impuse condițiile pentru rapiţa canola care definesc rapița cultivată în
prezent, și anule: conținutul de acid erucic de maximum 2%, iar conținutul
de glucozinolaţi de maximum 30 μmol/g de şrot liber de ulei. În ceea ce
privește conținutul de glucozinolaţi, obiectivul este ca acesta să fie sub
15 μmol/g de şrot liber de ulei (Gupta și Pratap, 2007).
În anul 1988, compania Pacific Seeds a creat în Australia primul
hibrid de rapiță din lume (Hyola 30), în 1991 fiind creat cel de-al doilea
hibrid (Hyola 42). În anul 1989, a fost creat primul hibrid la rapița canola
(Hyola 40) în Canada, care a fost urmat în 1991 de ce-l de-al doilea hibrid
(Hyola 401), fiind deschisă astfel epoca hibridă la rapiță1.
Primul soi de rapiță (OAC Triton) cu rezistență la erbicide triazine
(TT - Triazine-Tolerant) a fost creat în Canada la Departamentul de
Fitotehnie al Universității Guelph, acesta fiind înregistrat în anul 1984
(Beversdorf și Hume, 1984). În Australia, primul soi de rapiță (Siren) cu
rezistență la erbicidele triazine a fost comercializat în anul 1993 (GRDC,
2017).
În anul 1995, compania Cyanamid a înregistrat primul soi de rapiță
Clearfield (45A71), cu rezistentă la erbicide imidazolinone (IT Imidazolinone-Tolerant). În același an, au fost lansate pe piața din Canada
primele soiuri de rapiță modificată genetic cu rezistență la erbicide,
respectiv soiul Quest cu rezistență la glifosat (soi de tip RR - Roundup
Ready) și soiurile Innovator și Independence cu rezistență la glufosinat de
amoniu (soiuri de tip LL - Liberty Link).
În anul 1999, mai multe soiuri de rapiță cu rezistență la bromoxinil
(295 BX, Armor BX, Zodiac BX) au fost dezvoltate la Universitatea
Manitoba, Canada (Office of the Gene Technology Regulator, 2008).
În anul 2018, compania Pacific Seeds a înregistrat în Australia primul
hibrid de rapiță din lume (Hyola 580CT) de tip CT (Clearfield + TriazineTolerant), cu rezistență la erbicide imidazolinone și la erbicide triazine.

Androsterilitatea citoplasmatică la rapiță a fost raportată de Shiga și Baba în anul 1971 și de
Thompson în anul 1972 (Stefansson, 1983).
1
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În ceea ce privește promovarea și susținerea culturii rapiței, în anul
1967 a avut loc primul Congres Internațional al Rapiței organizat în Polonia,
congres care s-a desfășurat la un interval de 4 ani în ultimele decenii. Până
în prezent au avut lor 15 congrese, ultimul fiind organizat în anul 2019, la
Berlin, Germania. De asemenea, în anul 1977, s-a înființat la Paris GCIRC Grupul Consultativ Internațional de Cercetare a Rapiței (Groupe Consultatif
International de Recherche sur le Colza).
Un rol important în dezvoltarea culturii rapiței îl au și diferitele
organizații naționale sau internaționale dedicate culturii rapiței, așa cum sunt
Consiliul Rapiței Canola din Canada (Canola Council of Canada - CCC),
care a fost înființat în anul 1967 inițial sub numele de Asociația Rapiței din
Canada (Rapeseed Association of Canada), și Asociația Rapiței Canola din
SUA (U.S. Canola Association - USCA) înființată în anul 1989.
Istoricul rapiţei în România. Rapița a fost introdusă în cultură în țara
noastră în anii 1840-1850 din Anglia, în Moldova răspândindu-se mai mult
rapița colza (rapița mare), iar în Muntenia rapița naveta (rapița măruntă)
(Maior, 1898). Cultura rapiței s-a extins rapid în cultură în cea de-a doua
jumătate a secolului al XIX-lea. Totuși, aceasta era cultivată exclusiv de
către agricultorii mari (Aurelianu, 1875).
În ciuda interesului de care se bucura cultura de rapiță din partea
agriculturilor în partea a doua a sec. al XIX-lea, aceasta era cunoscută ca
fiind o cultură care nu reușește în toți anii. De asemenea, în ciuda faptului că
rapița a fost întotdeauna o cultură aducătoare de bani fermierilor care
reușesc să gestioneze în condiții bune cultivarea acesteia, aceasta a rămas și
în sec. XX o cultură definită de instabilitatea producțiilor, condițiile
climatice fiind definitorii în reușita culturii. Deși tehnologia de cultivare a
rapiței a evoluat foarte mult la începutul sec. al XXI-lea în contextul unui
progres genetic formidabil, ceea ce a asigurat o bună stabilitate a culturii și
creșterea semnificativă a producțiilor, la rapiță încă există o dependență
semnificativă de condițiile climatice.
După Primul Război Mondial, suprațele cultivate cu rapiță s-au redus
în principal ca urmare a pierderilor cauzate de ger și de atacul de dăunători
(atacul de gândacul roşu al rapiţei - Entomoscelis adonidis și viespea rapiţei
- Athalia rosae), dar și ca urmare a reformei agrare, care a fărâmițat marile
proprietăți, dispărând astfel exploatațiile mari care cultivau cele mai mari
suprafețe cu rapiță (Munteanu, 1929). De asemenea, în această perioadă au
scăzut cerințele de ulei de rapiță folosit pentru ungere, acesta fiind înlocuit
de uleiul mineral, și a crescut suprafețele cultivate cu floarea-soarelui care a
furnizat ulei de bună calitate, în special pentru utilizări alimentare.
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După cel de-al Doilea Război Mondial a continuat tendința de
reducere a suprafețelor cultivate cu rapiță până la un minimum de 100 ha în
anul 1963, pentru ca în anii ce au urmat aceasta să se cultive pe suprafețe ce
au variat de la câteva sute la câteva mii de hectare.
În anul 1980, în țara noastră a început ameliorarea rapiței, la Institutul
Agronomic ”Nicolae Bălcescu” din București, în cadrul unui contract cu
Institutul de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Fundule (ICCPT
Fundulea) (Diaconu și Mateiaș, 2004). De asemenea, în perioada anilor
1980, suprafața cultivată cu rapiță în România a crescut, pentru ca după
1990 să scadă din nou. Creșterea semnificativă a suprafețelor cultivate cu
rapiță în țara noastră s-a înregistrat după anul 1996.
Primul soi românesc de rapiță pentru ulei de tip ”0” (fără acid erucic,
dar cu un conținut ridicat de glucozinolaţi, de peste 30 µmoli/g de şrot liber
de ulei) a fost Triumf, acesta fiind omologat în anul 1992.
3.3. Suprafeţe și producţii
După datele FAO, la nivelul anului 2018 rapița se cultiva în 63 de ţări,
numărul țărilor cultivatoare de rapiță aproape dublându-se față de anul 1961,
când rapița se cultiva în 33 de țări.
Suprafețe și producții la nivel mondial. Suprafața cultivată cu rapiță
la nivel mondial se caracterizează prin diversitate a speciilor (Brassica
napus L. și Brassica rapa L., la care se adaugă speciile de muștar Brassica
juncea (L.) Czern. și Brassica carinata A. Braun) și formelor cultivate (de
toamnă și de primăvară), a cultivarelor folosite (soiuri sau hibrizi cu
caracteristici foarte diverse), a utilizării sau nu a organismelor modificate
genetic (GMO), a perioadelor de semănat și de recoltat, a duratei perioadei
de vegetație (tab. 3.1), a gradului de intensivizare a tehnologiilor de
cultivare folosite și a producțiilor obținute și a calității uleiului.
Cele mai importante zone de cultură ale rapiței sunt reprezentate de
zonele temperate din America de Nord, Europa, Asia și Australia. Cele mai
mari suprafețe sunt cultivate cu rapiță canola (fig. 3.2), cea mai mare
pondere având-o formele de toamnă din specia Brassica napus L. Practic,
aproape întreaga suprafață cultivată cu rapiță în Canada, Europa, Australia și
o parte însemnată din suprafața cultivată în China este cu rapiță canola
(Kumar și colab., 2015).
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Tabelul 3.1. Semănatul, recoltatul și durata perioadei de vegetație la rapiță în
diferite zone de pe glob (Kumar și colab., 2015)

Fig. 3.2. Zonele importante de cultivare a rapiței pe plan mondial (Daun, 2011)

Față de anul 1961, când pe glob se cultiva cu rapiță 6,27 milioane ha,
suprafața cultivată cu rapiță a crescut continuu, aceasta fiind în prezent de
peste 5,5 ori mai mare. De asemenea, producția medie mondială la rapiță a
crescut de la 536 kg/ha în anul 1963 la 2.195 kg/ha în 2017, practic aceasta
mărindu-se de cca. 4 ori într-o perioadă de 54 de ani (fig. 3.3).
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Fig. 3.3. Evoluția suprafețelor și a producțiilor la rapiță pe plan mondial
(după datele FAO)

După suprafaţa cultivată la nivel mondial, rapiţa este cea mai
importantă plantă oleaginoasă tipică (fără a lua în calcul soia), cu o
suprafaţă recoltată la nivelul anului 2018 de 37,5 mil. ha (tab. 3.2).
Cele mai mari ţări cultivatoare de rapiţă, cu suprafețe de peste
1 milion de ha la nivelul anului 2018, sunt următoarele:
1- Canada (9,1 mil. ha);
2- India (6,7 mil. ha);
3- China (6,5 mil. ha);
4- Australia (3,1 mil. ha);
5- Franța (1,6 mil. ha);
6- Federația Rusă (1,5 mil. ha);
7- Germania (1,2 mil. ha);
8- Ucraina (1,0 mil. ha).
Suprafața cultivată cu rapiță în anul 2018 la nivelul Europei a fost de
cca. 9,89 mil. ha, iar la nivelul UE a fost de cca. 6,89 mil. ha (tab. 3.2).
La nivelul Uniunii Europene, din cele 28 de ţări în anul 2018, rapița se
cultiva în 25 dintre ele, cele mai mari suprafețe fiind cultivate în: Franța
(1,6 mil. ha), Germania (1,2 mil. ha), Polonia (0,83 mil. ha), România
(0,63 mil. ha) și Marea Britanie (0,58 mil. ha).
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Tabelul 3.2. Suprafeţele și producțiile la rapiță pe plan mondial
(după datele FAO, 2018)
Continentul/zona geografică
și țara cu suprafața cea mai
mare cultivată cu rapiță
1
Africa
Africa de Sud
2
America de Nord
Canada
3
America de Sud
Chile
4
Asia
India
5
Europa
Franța
Germania
Uniunea Europeană
6
Oceania
Australia
Situația la nivel mondial
Nr.
crt.

Suprafaţa
cultivată
(ha)
128.544
77.000
9.913.410
9.119.700
195.753
56.533
14.270.761
6.700.000
9.898.613
1.615.522
1.224.400
6.891.149
3.172.494
3.171.117
37. 579.575

Producţia
medie
(kg/ha)
1.505
1.350
2.219
2.231
2.181
3.888
1.612
1.258
2.575
3.061
2.998
2.899
1.228
1.228
1.996

Producţia
totală
(t)
193.424
103.950
21.991.770
20.342.600
426.930
219.781
22.999.430
8.430.000
25.494.038
4.945.589
3.670.600
19.974.567
3.895.866
3.893.071
75.001.457

Începând cu anul 2013, producția medie mondială la rapiță a depășit
2 t/ha. În anul 2018, producția medie mondială a fost de cca. 2 t/ha
(1.996 kg/ha). Cele mai mari producții medii la ha se înregistrează în Europa
și America de Nord.
Producții medii de peste 3,5 t/ha s-au înregistrat în anul 2018 în
următoarele țări: Chile (3,88 t/ha), Irlanda (3,85 t/ha), Belgia (3,78 t/ha) și
Elveția (3,65 t/ha).
După datele FAO, producția totală obținută la rapiță la nivel mondial
în anul 2018 a fost de 75 mil. t (tab. 3.2). Principalele ţări mari producătoare
de semințe de rapiță sunt:
1- Canada (20,3 mil. t);
2- China (13,2 mil. t);
3- India (8,4 mil. t);
4- Franța (4,9 mil. t);
5- Australia (3,9 mil. t);
6- Germania (3,6 mil. t);
7- Ucraina (2,7 mil. t);
8- Polonia (2,2 mil. t).
După datele FAO, exportul mondial de semințe de rapiță în anul 2018
a fost de 23,1 mil. t, ceea ce reprezintă cca. o treime din producția mondială,
cele mai mari țări exportatoare fiind: Canada (10,2 mil. t), Ucraina
(2,44 mil. t), Australia (2,26 mil. t), Franța (1,37 mil. t) și România
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(1,29 mil. t). Cele mai mari țări importatoare de semințe de rapiță în anul
2018 au fost: Germania (5,7 mil. t), China (4,7 mil. t), Belgia (2,6 mil. t),
Japonia (2,3 mil t) și Mexic (1,4 mil. t).
Producția mondială de ulei de rapiță a fost la nivelul anului 2017 de
24,9 mil. t, ceea ce înseamnă o cotă de piață de 11,85% care plasează rapița
pe locul 3 în producția mondială de ulei vegetal, după uleiul de palmier
(obținut din mezocarpul fructului) și uleiul de soia.
Exportul mondial de ulei de rapiță în anul 2018 a fost de 7,25 mil. t,
cele mai mari țări exportatoare fiind: Canada (3,26 mil. t), Germania
(0,89 mil. t), Federația Rusă (0,47 mil. t), Belgia (0,32 mil. t) și Cehia
(0,26 mil. t). Cele mai mari țări importatoare de ulei de rapiță în anul 2018
au fost: SUA (1,75 mil. t), China (1.29 mil. t), Olanda (0,76 mil. t),
Norvegia (0,46 mil. t) și Belgia (0,36 mil. t).
Peste jumătate din uleiul de rapiță comercializat la nivel internațional
este rafinat în Uniunea Europeană (Rakow, 2004).
Suprafețe și producții în România. Suprafeţele cultivate cu rapiță și
producțiile obținute în ţara noastră au înregistrat variații semnificative de-a
lungul timpului.
Dacă în anii 1860, rapița se cultiva în România pe o suprafață de
5.000-7.500 ha, în anii 1875 suprafața cultivată cu rapiță a ajuns la aproape
100.000 ha.
În anul 1913, rapița s-a cultivat în România pe o suprafață de
80.384 ha, iar în 1930, pe 77.822 ha, pentru ca în perioada 1934-1938,
suprafața medie cultivată cu rapiță să fie de 41.500 ha (Salontai, 1971).
Producția totală de rapiță a fost de 17.128 t în anul 1926 și de 14.349 t
în anul 1927 (Munteanu, 1929), exportul de semințe de rapiță fiind de
6.658 t în anul 1926 și de 3.817 t în anul 1927 (Lupan, 1929). Producția
medie în perioada 1930-1939 a fost de 508 kg/ha (Săulescu, 1947).
După cel de-al Doilea Război Mondial, suprafața cultivată cu rapiță a
scăzut, aceasta fiind cuprinsă între 4.900 și 26.600 ha în perioada 1948-1961
(Salontai, 1971). În anii 1962 și 1963, rapița practic a dispărut din cultură,
fiind cultivată pe 200 ha și respectiv pe 100 ha, menținându-se în anii
următori la valori cuprinse între câteva sute și câteva mii de ha (fig. 3.4).
În perioada anilor 1980, suprafața cultivată cu rapiță în România
începe să crească, ajungând în anul 1985 la 59.300 ha. După această
perioadă de revenire a culturii de rapiță, suprafața se reduce din nou pentru a
ajunge la 342 ha în 1994 și la 303 ha în 1995.
Suprafața cultivată cu rapiță a început să crească semnificativ după
anul 1996 (1.719 ha), pentru a ajunge la un maxim istoric de 632.700 ha în
anul 2018 (fig. 3.4), ceea ce a plasat țara noastră pe locul 11 la nivel
223

mondial și pe locul 4 în Uniunea Europeană. În ciuda acestei creșteri
spectaculoase a suprafețelor încă apar variații mari de la un an la altul.
Astfel, după datele INS, suprafața recoltată cu rapiță în anul 2019 s-a redus
semnificativ, aceasta fiind de 353.900 ha.
Producţia medie la hectar a crescut de la 500 kg/ha în 1961 la
2.835 kg/ha în anul 2016 (fig. 3.4), ceea ce înseamnă o creștere de cca. 5,6
ori.

Fig. 3.4. Evoluția suprafețelor și a producțiilor la rapiță în România
(după datele FAO pentru perioada 1961-2018 și compilare după diferite surse
bibliografice pentru perioada de până în 1961)

Începând cu anul 2013, producțiile medii obținute la rapiță în țara
noastră au fost mai mari de 2 t/ha, iar producția de 2.835 kg/ha obținută în
anul 2016 a fost cea mai mare producție medie înregistrată în România în
perioada actuală de dezvoltare a culturii1. După datele INS, producția medie
obținută la rapiță în anul 2019 a fost de 2.248 kg/ha.
În condiţii favorabile de cultivare (condiţii pedoclimatice şi
tehnologice) sunt unităţi agricole (ferme) care obţin producţii de peste 4 t/ha
(în condiții excepționale, chiar peste 5 t/ha).
Producţia totală de rapiță obţinută în România a depășit 1 mil. t în anul
2014, pentru ca în anii 2017 și 2018 să ajungă la 1,6 mil. t.
În baza de date FAO, producția medie maximă obținută în România la rapiță a fost de 3.000 kg/ha în
anii 1971 și 1972, când suprafața cultivată cu rapiță a fost de 1.200 ha, respectiv 1.100 ha.
1
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Producții de peste 50.000 t se înregistrează în județele Constanța,
Tulcea, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Arad și
Timiș (fig. 3.5).
Conforma datelor MADR, preţul mediu la care s-au comercializat
semințele de rapiță în țara noastră în perioada 2007-2017 a fost de 1,4 lei/kg,
acesta variind între 0,79 lei/kg în 2007 și 1,83 lei/kg în 2012.

Fig. 3.5. Distribuția producției de rapiță pe județe în anii 2018 (a) și 2019 (b)
(INS, 2019 și 2020)

3.4. Compoziţia chimică a semințelor
Compoziţia chimică a seminţelor de rapiţă este determinată de soiul
sau hibridul cultivat şi este influenţată de condiţiile de mediu şi de
tehnologia de cultivare aplicată.
Conţinutul de ulei. Conținutul de ulei al semințelor de rapiță este
cuprins între 42 și 48%, cu limite de variație de la 38 la 50%.
Uleiul poate fi obținut prin presare directă (presare la rece) într-un
procent de până la 90-92% din conținutul semințelor (Barthet și Daun,
2011), restul trebuind să fie extras cu ajutorul solvenților.
Uleiul de rapiţă are o culoare galbenă până la galben-verzuie, având
densitatea de 0,914-0,917 g/cm3 la temperatura de 20oC. Punctul de
fumegare este de 220-230oC la uleiul canola și de 226-234oC la uleiul de
rapiță convențională (Przybylski și Michael Eskin, 2011).
Indicele de iod este de 105-126 la rapița canola și 98-110 la rapița
convențională (cu un conținut ridicat de acid erucic), uleiul de rapiță
încadrându-se în grupa uleiurilor semisicative. Conținutul de trigliceride din
uleiul de rapiță este de 94-99%.
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Cca. 80% din conținutul de ulei al semințelor de rapiță se găsește sub
formă de micropicături localizate în celulele cotiledoanelor (Downey, 1983).
Conținutul de ulei din semințele de rapiță este determinat genetic, dar
este influențat de o serie de factori, precum aprovizionarea plantelor cu azot,
temperatura și aprovizionarea plantelor cu apă în perioada de formare a
semințelor. Astfel, o bună aprovizionare a plantelor cu azot determină un
conținut mai scăzut de ulei în semințe, dar o producție mai mare de ulei la
hectar ca urmare a unei producții mai mari de semințe la hectar. Vremea mai
răcoroasă și umedă determină un conținut mai ridicat de ulei în semințe.
Conţinutul uleiului în acizi graşi. Uleiul de rapiță canola conține
2,5-4% acid palmitic, 0,5-2% acid stearic, 52-70% acid oleic, 16-24% acid
linoleic și 7-12% acid linolenic. Acesta poate fi caracterizat ca având un
conţinut de acizi graşi saturaţi de 6-7%, cca. 60% acid oleic, cca. 20% acid
linoleic şi cca. 10% acid linolenic (alfa-linolenic) (tab. 3.3 și tab. 3.4).
Tabelul 3.3. Conţinutul de acizi graşi din uleiul de la diferite specii și tipuri de
rapiţă (Barthet și Daun, 2011)
Specia / tipul de plantă
Brassica napus L.
- Canola
- Conținut scăzut de acid linolenic (LL)
- Conținut ridicat de acid oleic (HO)
- Conținut ridicat de acid erucic (HEAR)
- Rapiță de primăvară
- Rapiță de toamnă
Brassica rapa L.
- Canola
- Rapiță de primăvară
- Rapiță de toamnă
Brassica juncea (L.) Czern.
- Canola
- Muștar brun

Conținutul în acizi grași (%)
Ac. oleic Ac. linoleic Ac. linolenic Ac. erucic
(C18:1) (C18:2)
(C18:3)
(C22:1)
58-66
61-67
67-79
12-14
12-23
8-14

17-21
19-25
9-21
9-11
12-16
11-15

7-12
3-5
2-5
10-11
5-10
6-11

<1
<1
<1
48-52
41-47
45-54

57-61
17-34
14-16

19-23
14-18
13-17

11-15
9-11
8-12

<1
24-40
42-46

54-67
7-22

17-21
12-24

7-14
10-15

<1
18-49

Uleiul de rapiţă canola are cel mai scăzut conținut de acizi graşi
saturaţi dintre uleiurile vegetale, ceea ce determină efecte benefice asupra
stării de sănătate a consumatorilor, o bună comportare a uleiului la
temperaturi scăzute și îmbunătăţeşte calitatea uleiului ca biocombustibil. Un
efect benefic asupra stării de sănătate a consumatorilor îl determină şi
raportul optim de 2:1 între omega-6 (acid linoleic) şi omega-3 (acid
linolenic), precum şi raportul de 2:1 între acizii grași mononesaturați (acid
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oleic, respectiv omega-9) și acizii grași polinesaturați (acid linoleic + acid
linolenic, respectiv omega-6 + omega-3).
Tabelul 3.4. Conţinutul (%) de acizi graşi din uleiul de la diferite tipuri de rapiţă
(Przybylski și Michael Eskin, 2011)
Acizi
grași
10:0
12:0
14:0
16:0
18:0
20:0
22:0
24:0
SFA
16:1
18:1
20:1
22:1
MUFA
18:2-6
18:3-3
18:3-6
PUFA

Canola
0,1
3,6
1,5
0,6
0,3
0,2
6,3
0,2
60,9
1,4
0,2
62,7
21,4
9,6
31,0

HEAR
4,0
1,0
1,0
0,8
0,3
7,1
0,3
14,3
10,0
45,1
69,7
13,1
9,1
1,0
23,2

LL
0,1
3,9
1,3
0,6
0,4
0,3
6,6
0,2
61,4
1,5
0,1
63,2
28,1
2,1
30,2

Tipuri de rapiţă
HO
HL
0,1
31,3
0,1
4,2
3,4
3,3
2,5
1,1
0,7
0,3
0,2
0,2
0,1
0,2
7,0
40,7
0,1
0,2
81,3
35,1
1,5
0,8
0,1
0,2
83,0
36,3
6,0
14,6
4,0
8,4
10,0
23,0

GL
0,1
4,2
3,7
1,2
0,5
0,2
9,9
0,2
24,4
0,8
0,1
25,5
26,1
1,3
37,2
64,6

HS
0,1
3,6
27,5
1,2
0,4
0,2
33,0
0,2
33,9
0,3
0,1
34,5
18,6
13,9
32,5

HOLL
3,7
1,7
0,6
0,4
0,2
6,6
0,2
72,0
1,4
0,1
73,7
17,9
1,8
19,7

10:0 - acid capric; 12:0 - acid lauric; 14:0 - acid miristic; 16:0 - acid palmitic; 18:0 - acid stearic; 20:0
- acid arahidic; 22:0 - acid behenic; 24:0 - acid lignoceric; 16:1 - acid palmitoleic; 18:1 - acid oleic
(omega-9); 20:1 - acid eicosenoic; 22:1 - acid erucic; 18:2-6 - acid linoleic (omega-6); 18:3-3 - acid
α-linolenic (omega-3); 18:3-6 - acid γ-linolenic (omega-6).
HEAR - conținut ridicat de acid erucic; LL - conținut scăzut de acid linolenic la uleiul canola; HO conținut ridicat de acid oleic la uleiul canola; HL - conținut ridicat de acid lauric la uleiul canola; GL
- conținut ridicat de acid γ-linolenic la uleiul canola; HS - conținut ridicat de acid stearic la uleiul
canola; HOLL - conținut ridicat de acid oleic și scăzut de acid linolenic la uleiul canola.
SFA - total acizi grași saturați; MUFA - total acizi grași mononesaturați; PUFA - total acizi grași
polinesaturați.
Sursa: adaptare după Ackman (1990), Vecchio (1996), Tso și colab. (2001), Neff și colab. (1994,
1997) și rezultate de laborator ale lui Przybylski.

Conținutul ridicat în acid oleic determină o bună comportare a uleiului
de rapiţă canola la temperaturi ridicate, în timpul procesului de prăjire, și
favorizează transformarea în biodiesel.
Conținutul ridicat în acid linolenic (omega-3) imprimă o valoare
nutritivă ridicată uleiului de rapiță canola. În ciuda valorii biologice
deosebite a acidului linolenic, pentru creșterea stabilității oxidative și pentru
evitarea apariției de forme trans în timpul prăjirii s-a pus problema reducerii
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conținutului de acid linolenic. Astfel, au fost obținute forme cu un conținut
scăzut de acid linolenic, de sub 3%.
Uleiul de rapiţă convenţională conține 1,5-6% acid palmitic, 0,4-3%
acid stearic, 12-16% acid oleic, 7-13% acid linoleic și 9-14% acid linolenic,
la care se adaugă un conținut ridicat de acizi graşi cu lanț carbonic lung
(peste 18 atomi de carbon), și anume: 45-52% acid erucic (22 atomi de
carbon şi o dublă legătură) și 5-15% acid gadoleic (acid eicosenoic, care are
20 atomi de carbon şi o dublă legătură).
Acizii graşi cu lanț carbonic lung imprimă uleiului de rapiță
convențională calităţi unice de lubricitate, stabilitate și vâscozitate, ceea ce-l
face pretabil pentru utilizări industriale, fiind un foarte bun agent de ungere
şi alunecare. Practic, conținutul de acid erucic este de cca. 50% (Evrard și
colab., 1989), în mod obișnuit fiind de peste 45%.
Uleiul de rapiţă folosit în alimentaţie (uleiul de rapiță canola) trebuie
să fie liber de acid erucic (maximum 2%) pentru că acesta are efecte
negative asupra organismului uman, care se manifestă prin reducerea
apetitului, întârzierea creşterii organismelor tinere, provocarea de afecţiuni
ale aparatului circulator, ale glandelor suprarenale, ale ficatului şi glandei
tiroide.
Conținutul de acizi grași din uleiul de rapiță este determinat genetic,
dar este influențat și de factorii de mediu. Astfel, temperaturile ridicate din
perioada de acumulare a uleiului în semințe determină reducerea
conținutului de acizi grași polinesaturați.
Conținutul de proteină. Semințele de rapiță au un conținut de
proteină ce variază între 19 și 26%, acesta fiind în medie de 23%.
Conținutul de proteină din șroturile de rapiță variază între 36 și 44%
(Barthet și Daun, 2011; McVetty și colab., 2016). Limita minimă pentru
conținutul de proteină din șroturile canadiene este de 36%, limitele uzuale
de variație fiind de 36-39% (Newkirk, 2011). Conținutul de proteină din
șroturile obținute din semințe decojite poate ajunge la 48%, dar în practică
decojirea semințelor nu se efectuează decât pe scară mică, ca urmare a
pierderilor de ulei în coji, diminuarea performanțelor preselor și
concentrarea glucozinolaților în șroturi (Carré și colab., 2016). În ciuda
conținutului ridicat de proteină, șroturile de rapiță încă nu sunt acceptate în
alimentația omului ca urmare a conținutului de glucozinolați și acid fitic,
precum și culorii închise și gustului neplăcut, amar și astringent, ca rezultat
al oxidării compușilor fenolici (acizi fenolici și taninuri). Ca atare, acestea
se utilizează în hrana animalelor
Principalele proteine structurale din semințele de rapiță sunt
cruciferina (11S globulina, cunoscută și ca 12S globulina), care constituie
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cca. 50% din totalul proteinelor, și napina (2S albumina, cunoscută și ca
1,7S albumina), care constituie cca. 20% din totalul proteinelor.
Proteinele din semințele de rapiță conţin toţi aminoacizii esenţiali,
având o valoare biologică ridicată. Acestea au un conținut limitat în lizină,
dar ridicat în aminoacizii care conțin sulf, respectiv metionină și cisteină
(Barthet și Daun, 2011; Newkirk, 2011; Orlovius, 2003).
Conținutul de glucide. Glucidele din semințele de rapiță sunt
reprezentate de zaharuri solubile și polizaharide.
Zaharurile solubile (sucroză, glucoză și fructoză) reprezintă până la
5% din masa semințelor (Wanasundara și colab., 2016) și sunt localizate în
cotiledoane.
Polizaharidele (celuloză, hemiceluloză, lignine și pectine) sunt
localizate în tegumentul seminței. Celuloza reprezintă 5,8-7,4% (Bîrnaure,
1979; Fazecaș, 1983), iar amidonul se găsește numai sub formă de urme în
semințele de rapiță.
Elementele minerale reprezintă 4,1-5,2% din masa semințelor
(Bîrnaure, 1979; Fazecaș, 1983), acestea fiind reprezentate de fosfor,
potasiu, calciu, magneziu, sulf, fier, zinc și mangan. La acestea se adaugă un
conținut ridicat de seleniu, care face ca șroturile de rapiță să aibă un conținut
de seleniu de cca. 10 ori mai mare decât șroturile de soia (Orlovius, 2003).
Tocoferolii care se găsesc în uleiul de rapiță sunt α-tocoferolul și
γ-tocoferolul, cu un raport între aceștia de 1:2. Conținutul de β-tocoferol și
δ-tocoferol este foarte mic. Conținutul total de tocoferoli este de
400-700 ppm (Barthet și Daun, 2011).
Fitosterolii sunt reprezentați de β-sitosterol, care este cel mai
important fitosterol la rapiță, urmat de campesterol și brassicasterol. În
cantitate foarte mică se găsește stigmasterol, Δ-7-stigmasterol,
Δ5-avenasterol și Δ7-avenasterol. Conținutul total de fitosteroli este de
0,7-1,8% (Przybylski și Michael Eskin, 2011).
Vitaminele. În afară de vitamina E (α-tocoferol), vitaminele care se
găsesc în cantitate mare în semințele de rapiță sunt: vitamina B3 (vitamina
PP sau acid nicotinic), vitamina B5 (acid pantotenic), vitamina B6
(piridoxină), vitamina B2 (riboflavină), vitamina B1 (tiamină). În cantitate
mai mică se găsește vitamina B7 (biotina sau vitamina H) și vitamina B9
(acidul folic).
Pigmenţii. Uleiul de rapiță conține pigmenți caretenoizi și clorofilă.
Conținutul total de pigmenți caretenoizi din uleiul canola brut este de
130 ppm, din care cca. 90% sunt reprezentați de xantofile și cca. 10% de
caroten (Przybylski și Michael Eskin, 2011).
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Prezența clorofilei în uleiul de rapiță imprimă acestuia o culoare cu o
nuanță verzuie sau brună, iar pe de altă parte favorizează oxidarea și
respectiv râncezirea uleiului, diminuând durata de păstrare a acestuia.
Semințele verzi sunt cele care determină un conținut ridicat de clorofilă în
ulei, motiv pentru care se consideră ca acceptabil un conținut de până la 2%
semințe verzi în masa de semințe de rapiță. De asemenea, se consideră
acceptabil conținutul de clorofilă din ulei de până la 30 ppm. În semințele
complet mature de rapiță, conținutul de clorofilă este de cca. 4 ppm
(Przybylski și Michael Eskin, 2011).
Compușii fenolici contribuie la culoarea închisă a șroturilor de rapiță
și la gustul amar și astringent al acestora. Brasicaceele oleaginoase au un
conținut de compuși fenolici mai ridicat decât majoritatea celorlalte plante
oleaginoase, aceștia reprezentând cca. 0,6% din masa componentelor solide
ale bobului (Barthet și Daun, 2011).
Acizii fenolici sunt localizați în cotiledoane și se pot găsi sub două
forme, respectiv sub formă de acizi fenolici liberi și sub formă de acizi
fenolici esterificați. Acizii fenolici esterificați sunt cei care predomină,
reprezentând până la 80% dintre acizii fenolici care se găsesc în șroturile de
rapiță (Kozlowska și colab., 1990; Barthet și Daun, 2011).
Cel mai important acid fenolic este acidul sinapic, care reprezintă
peste 70% din conținutul de acizii fenolici liberi (70,2-85,4% după Aachary
și Thiyam-Holländer, 2012), iar cel mai important ester fenolic este sinapina
(esterul acidului sinapic cu colina).
Compușii fenolici au proprietăți antioxidative, dar aceștia formează
complexe cu proteinele, ceea ce diminuează valoarea nutrițională a acestora.
Taninurile sunt compuși fenolici complecși, care pot fi condensați sau
hidrolizabili. Taninurile pot forma compuși complecși solubili sau insolubili
cu proteinele, diminuând accesibilitatea acestora.
Fitații. Acidul fitic există în semințele de rapiță sub formă de săruri cu
Ca, Mg și K și este localizat în radiculă și cotiledoane (Thompson, 1990).
Conținutul de acid fitic din semințele de rapiță este de 2-4% (Rosa, 1999).
Acidul fitic are capacitatea de a forma legături cu proteinele, ceea ce
afectează digestibilitatea acestora și disponibilitatea aminoacizilor. De
asemenea, formează compuși cu diferiți ioni metalici, în special cu cei de
zinc, dar și cu cei de fier, calciu și cupru, reducând disponibilitatea acestora
(Barthet și Daun, 2011).
Glucozinolaţii. Toate plantele din familia Brassicaceae conțin
glucozinolați, fiind identificați peste 130 de glucozinolați (Radojčić
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Redovniković și colab., 2008). Principalii glucozinolați din semințele de
rapiță sunt: gluconapin, progoitrin, glucobrassicin, 4-hidroxiglucobrassian1.
Glucozinolații și produșii lor de hidroliză (tiocianați, izotiocianați și
nitrili) consumați de animalele monogastrice (păsări, suine), dar și de
rumegătoare, intervin în preluarea iodului de către glanda tiroidă, cauzează
probleme ale ficatului și rinichilor, reduc creșterea și sporul în greutate al
animalelor (Rosa, 1999; Przybylski și Michael Eskin, 2011). Ca atare,
conţinutul de glucozinolaţi trebuie să fie sub 30 moli/g de şrot liber de ulei
și cu umiditatea de 8,5%, de dorit sub 15 moli/g de şrot liber de ulei2. În
mod obişnuit, soiurile și hibrizii de rapiță care se cultivă în prezent au un
conţinut de glucozinolaţi de cca. 12-13 moli/g de şrot liber de ulei și cu
umiditatea de 8,5%. Trebuie menționat faptul că formele inițiale de rapiță,
care nu sunt de tip ”00” și care încă se cultivă în India și China, au un
conținut de glucozinolaţi de peste 100 moli/g de şrot liber de ulei (Xu și
Diosady, 2012), rapița convențională având un conținut de glucozinolați de
peste 150 moli/g de şrot liber de ulei (Monostori, 2014).
Conținutul de glucozinolați este influențat de condițiile de vegetație,
în special de aprovizionarea cu sulf. Un sol cu un conținut scăzut de sulf sau
factorii care limitează accesibilitatea sulfului așa cum sunt precipitațiile
diminuează conținutul de glucozinolați. O bună aprovizionare cu bor
diminuează conținutul de glucozinolați, iar densitatea mai mare a plantelor
crește conținutul de glucozinolați (Rosa, 1999).
Factorii care diminuează valoarea rapiței sunt esterii acidului sinapic,
acidul fitic și fitații, acizii fenolici și taninurile, la care se adaugă conținutul
ridicat de fibre.
3.5. Sistematică, hibrizi şi soiuri
Rapiţa face parte din familia Brassicaceae (Cruciferae), genul
Brassica, care cuprinde 6 specii cultivate (fig. 3.6), dintre care 3 diploide și
3 amfiploide care au rezultat din încrucișarea speciilor diploide. Aceste
specii sunt următoarele:
- Brassica rapa L. (genomul AA, 2n=20) - rapiţă naveta sau rapiţă mică;
Când se face referire la conținutul în glucozinolați, se are în vedere conținutul de următoarele
componente sau combinații ale lor: 3-butenil glucozinolat; 4-pentenil glucozinolat; 2-hidroxi-3butenil glucozinolat; 2-hidroxi-4-pentenil glucozinolat (Daun, 2011).
2 Reglementările franceze prevăd ca genotipurile de rapiță înscrise în catalogul oficial să aibă un
conținut de glucozinolaţi mai mic de 18 µmoli/g de şrot liber de ulei și cu umiditatea de 8,5%, în timp
ce reglementările europene impun un procent inferior valorii de 25 µmoli/g de şrot liber de ulei și cu
umiditatea de 8,5% (Buzdugan și Năstase, 2013).
1
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Brassica nigra (L.) Koch (genomul BB, 2n=16) - muștar negru;
Brassica oleracea L. (genomul CC, 2n=18) - varză;
Brassica juncea (L.) Czern. (genomul AABB, 2n=36) - muștar brun
(muștar indian), care a rezultat din încrucișarea speciilor Brassica rapa
și Brassica nigra;
Brassica carinata A. Braun (genomul BBCC, 2n=34) - muștar etiopian
(muștar abisinian), care a rezultat din încrucișarea speciilor Brassica
nigra și Brassica oleracea;
Brassica napus L. (genomul AACC, 2n=38) - rapiţă, rapiţă colza sau
rapiţă mare, care a rezultat din încrucișarea speciilor Brassica rapa și
Brassica oleracea.

Fig. 3.6. ”Triunghiul lui U”1 care arată relațiile genetice dintre diferitele specii ale
genului Brassica

Cu excepția speciei Brassica oleracea L., toate celelalte specii sunt
cultivate pentru semințe, iar dintre acestea, cu excepția speciei Brassica
nigra L. care se cultivă pentru condimente (în trecut a fost cultivată și pentru
ulei), toate celelalte specii sunt cultivate pentru obținerea de ulei, făcând
parte din categoria plantelor oleaginoase.
Speciile care prezintă cea mai mare importanță ca plante oleaginoase
sunt Brassica napus L., Brassica rapa L. și Brassica juncea (L.) Czern.
(fig. 3.7 și 3.8). La toate aceste 3 specii există forma canola (de tip ”00”),
respectiv forma cu un conținut scăzut de acid erucic (sub 2%) și de
glucozinolați (sub 30 moli/g de şrot liber de ulei). Specia Brassica
carinata A. Braun este de importanță redusă și zonală.
Denumirea de ”triunghiul lui U” vine de la numele cercetătorului japonez Nagaharu U. (1935) care a
stabilit relațiile genetice dintre diferitele specii ale genului Brassica.
1
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Fig. 3.7. Caracteristicile botanice ale celor mai importante specii cu forme de tip
canola. 1) Brassica napus ssp. napus L.: a- inflorescență; b- frunză inferioară;
c- floare; d- floare fără petale; e- semințe; 2) Brassica rapa ssp. oleifera (DC.)
Metzg: a- tulpină cu inflorescență; b- frunză inferioară; c- silicvă; 3) Brassica
juncea var. juncea (L.) Czern.: a- tulpină cu inflorescență; b- frunză inferioară;
c- floare; d- silicve (prelucrare după Daun, 2011)
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c)
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Fig. 3.8. a) Inflorescența la Brassica napus L. (mugurii florali sunt deasupra
florilor abia deschise); b) Inflorescența la Brassica rapa L. (mugurii florali sunt
sub nivelul florilor abia deschise); c) Frunzele superioare la Brassica rapa L.
(partea inferioară a limbului foliar înconjoară tulpina complet); d) Frunzele
superioare la Brassica napus L. (partea inferioară a limbului foliar înconjoară
tulpina pe jumătate); e) Frunzele superioare la Brassica juncea L. (partea inferioară
a limbului foliar nu ajunge până la tulpină) (Bengtsson și colab., 1972)

Speciile Brassica napus și Brassica rapa sunt cunoscute sub
denumirea de rapiță, în timp ce speciile Brassica juncea, Brassica carinata
și Brassica nigra sunt cunoscute sub numele de muștar1.
Brassica napus L., denumită rapiţă, rapiţă colza sau rapiță mare2, este
o specie care se consideră că a apărut relativ recent, în momentul în care
cele două specii parentale (Brassica rapa și Brassica oleracea) au început
să fie cultivate în zone geografice apropiate, în cadrul acestei specii nefiind
cunoscute forme sălbatice (Friedt și Snowdon, 2009). Se consideră ca zone
Termenul de muștar vine de la latinescul ”mustus ardens” , care înseamnă ”suc arzător”.
În Canada, specia Brassica napus L. este cunoscută și sub numele de rapiță argentiniană, după
proveniența primelor semințe care au fost cultivate.
1
2
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de origine a rapiței bazinul mediteranean sau zonele de coastă din nordul
Europei.
Specia Brassica napus L. cuprinde două subspecii, și anume:
- Brassica napus ssp. napus L. (sin. Brassica napus ssp. oleifera (DC.)
Metzg.) - rapiţa, rapița de ulei, rapiţa colza, rapița argentiniană, care
cuprinde următoarele varietăți:
- Brassica napus ssp. napus var. annua (sin. Brassica napus ssp.
napus f. annua) - rapiță de primăvară;
- Brassica napus ssp. napus var. biennis (sin. Brassica napus ssp.
napus f. napus) - rapiță de toamnă;
- Brassica napus ssp. napus var. pabularia - rapiță de frunze, salată de
Hanovra.
- Brassica napus ssp. rapifera Metzg. (sin. Brassica napus ssp. napifera
Metzg.; Brassica napus var. napobrassica Reich.) - ridiche suedeză.
Brassica napus ssp. napus L. (sin. Brassica napus ssp. oleifera (DC.)
Metzg.) este rapița care se cultivă pentru ulei. La nivel mondial, aceasta se
cultivă pe suprafețele cele mai mari, respectiv pe cca. 75% din suprafața
mondială cultivată cu brasicacee oleaginoase (Gupta, 2012). În prezent, cea
mai mare parte a suprafețelor cultivate cu rapiță sunt sub formă de rapiță
canola. De asemenea, aceasta este rapița care se cultivă la noi în țară.
Rapița este cultivată pe suprafețe mari în zonele temperate ale
globului (McVetty și Duncan, 2015). Formele de toamnă (Brassica napus
ssp. napus var. biennis) sunt cultivate în Europa, în anumite zone din China
și în zonele estice din SUA, în timp ce formele de primăvară (Brassica
napus ssp. napus var. annua) sunt cultivate în Canada, Australia, nordul
Europei și anumite zone din China.
Brassica rapa L. (sin. Brassica campestris L.), denumită rapiţă
naveta, rapiţă mică1, este considerată a fi prima formă de rapiță cultivată
pentru ulei. Se consideră că zona de origine a rapiței naveta este India, iar ca
centre de origine secundare se consideră zona mediteraneană și China.
Forma cultivată pentru ulei este Brassica rapa ssp oleifera (DC.)
Metzg., care are forme de primăvară și forme de toamnă:
- Brassica rapa ssp. oleifera f. annua - rapiță naveta de primăvară;
- Brassica rapa ssp. oleifera f. biennis - rapiță naveta de toamnă.
Rapiţa naveta de toamnă este cultivată în zonele mai calde ale globului
(regiunile calde subtropicale), fiind înlocuită în mare parte în zonele sale
tradiționale de cultură de formele de toamnă ale speciei Brassica napus, care
sunt mai productive. Rapiţa naveta de primăvară este cultivată în zonele
În Canada, specia este cunoscută și sub numele de rapiță poloneză, după proveniența primelor
semințe care au fost cultivate.
1
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reci, cu veri scurte din nordul Europei (în special Suedia și Finlanda) și al
Canadei (Rakow, 2004; Diederichsen și McVetty, 2011) sub formă de rapiță
naveta de tip canola, precum și în subcontinentul indian (Kumar și colab.,
2015), în zonele cu veri scurte de la poalele munților Himalaya (Rakow,
2004).
Comparativ cu rapiţa colza, rapiţa naveta prezintă următoarele
caracteristici:
- ramificaţiile sunt dispuse sub un unghi mai mic (unghi ascuțit) față de
tulpina principală (la rapița colza, ramificaţiile sunt dispuse sub un
unghi mai mare față de tulpina principală);
- partea inferioară a limbului foliar la frunzele superioare înconjoară
tulpina complet (la rapița colza, partea inferioară a limbului foliar la
frunzele superioare înconjoară tulpina pe jumătate);
- în cadrul inflorescenței, mugurii florali sunt sub nivelul florilor abia
deschise (la rapița colza, mugurii florali sunt deasupra florilor abia
deschise);
- silicvele sunt ușor paralele faţă de tulpină (la rapița colza, silicvele
formează un unghi mare cu tulpina, acestea fiind aproape
perpendiculare pe tulpină);
- seminţele sunt negre până la roşii-brune sau gălbui, mai mici, cu MMB
de 3,0-3,5 g și MH de 66-68 kg (la rapița colza, semințele sunt mai
închise la culoare, fiind negre până la brun-roșcate, sunt mai mari, cu
MMB de 3-5 g și MH de 61-68 kg);
- conţinutul semințelor în ulei este mai mic, fiind de 28-40% (la rapița
colza, conținutul semințelor în ulei este, de obicei, de peste 40%).
Brassica juncea (L.) Czern. (muștarul brun sau muștarul indian) este
cultivat pentru ulei pe suprafețe mari în Asia, respectiv în India, dar şi în
Pakistan și nord-vestul Chinei.1 În India, muștarul brun se cultivă pe
cca. 90% din suprafața totală cultivată cu rapiță și muștar (Kumar și colab.,
2015). În China, muștarul brun se cultivă ca legumă pentru frunzele sale, iar
în celelalte zone de cultură din lume se cultivă ca plantă condimentară.
Muștarul brun a fost introdus în cultură în Canada pentru obținerea de ulei2,
unde se cultivă și pentru condimente, comportându-se bine în condițiile
climatului semiarid din sudul țării. În Europa, se cultivă pentru condimente.

În India, Brassica juncea se caracterizează prin semințe brune, cu un conținut ridicat de acid erucic
(40-45%) și de glucozinolați, compusul principal fiind 3-butenil glucozinolat, în timp ce în China
specia se caracterizează prin semințe galbene, cu un conținut mai scăzut de acid erucic (30-35%) și
ridicat de glucozinolați, compusul principal fiind 2-propenil glucozinolat (Rakow, 2004).
2 În Canada, primele soiuri de muștar brun (Brassica juncea) de tip canola (Arid și Amulet) au fost
create în 2002, acestea având semințele cu tegumentul galben (Rakow, 2004).
1
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Se consideră că zona de origine a muștarului brun este Orientul
Mijlociu (Kumar și colab., 2015).
Forma de muștar brun cultivat pentru ulei este Brassica juncea var.
juncea (L.) Czern. (sin. Brassica juncea var. oleifera Prain), aceasta având
numai forme de primăvară.
Brassica carinata A. Braun (muștarul etiopian sau muștarul
abisinian) este cultivat pe suprafețe reduse în Etiopia, având numai forme de
primăvară. Această specie se caracterizează prin plante cu o rezistență bună
la boli și dăunători, dar cu o perioadă lungă de vegetație (Gupta, 2016),
plantele având un ritm lent de creștere. Fermierii etiopieni cultivă această
specie ca legumă pentru frunzele sale și ca plantă oleaginoasă pentru
semințele sale (Rakow, 2004). Se consideră că zona de origine a muștarului
etiopian este nord-estul Africii.
Hibrizi și soiuri. La rapiţă se cultivă atât hibrizi cât şi soiuri, toate
cultivarele aflate în prezent în cultură în țara noastră fiind de tip canola,
respectiv fiind libere de acid erucic şi glucozinolaţi (cultivare de tip “00”).
Tendinţa este de extindere și de generalizare a hibrizilor de rapiţă în
anumite zone de cultură a rapiței, aceștia fiind hibrizi simpli (HS) și cultivați
pe suprafețe din ce în ce mai mari, în special în Europa. În țara noastră, din
cele 95 cultivare înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de
cultură din România pentru anul 2020, hibrizii sunt în număr de 92, iar
soiurile sunt în număr de 3.
Capacitatea de producție a noilor hibrizi de rapiță este de peste 6 t/ha
(Friedt și colab., 2018). Hibrizii sunt preferați în special de fermierii care
folosesc tehnologii intensive și vizează obținerea de producții ridicate.
Comparativ cu soiurile, hibrizii prezintă următoarele avantaje:
- potențial mai mare de producție și mai stabil în diferite condiții de
mediu; se apreciază că în condiții de fermă, hibrizii au o capacitate mai
mare de producție față de soiuri cu 8-16% (Christen și Friedt, 2012,
citați de Friedt și colab., 2018), diferența de producție față de soiuri
fiind cu atât mai mare cu cât tehnologia de cultură este mai intensivă;
- un sistem radicular mai bine dezvoltat, ceea ce asigură o mai bună
valorificare a resurselor de apă și elemente nutritive din sol;
- capacitate mai mare de ramificare, ceea ce impune o densitate de
semănat mai mică, cu utilizarea unor norme de semănat mai mici, iar pe
de altă parte asigură o capacitate mai mare de compensare prin
ramificare în condițiile unor densități mai mici;
- o rezistență mai bună la condițiile nefavorabile din timpul iernii;
- o vigoare mai mare a plantelor.
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Formele de rapiță de toamnă predomină în Europa, în timp ce formele
de primăvară predomină în Canada și Australia. În țara noastră se cultivă
rapiță de toamnă, toate cele 95 de cultivare înregistrate în Catalogul oficial
al plantelor de cultură din România pentru anul 2020 fiind forme de toamnă.
Pentru obținerea de hibrizi se utilizează atât androsterilitatea
citoplasmatică (CMS - Cytoplasmic Male Sterility) și restaurarea fertilității,
cât și androsterilitatea nucleară (GMS - Genic Male Sterility). De asemenea,
în obținerea hibrizilor la rapiță se utilizează tehnica haploidiei pentru
obținerea de linii dublu haploide.
În funcție de compoziția chimică a uleiului, există create următoarele
forme de rapiță (Przybylski și Michael Eskin, 2011):
- rapiță canola, cu un conținut de acid erucic mai mic de 2% și un
conţinut de glucozinolaţi mai mic de 30 moli/g de şrot liber de ulei;
- rapiță cu un conținut ridicat de acid oleic (HO), de peste 70%, la care
uleiul are o bună comportare la temperaturile ridicate din timpul
procesului de prăjire;
- rapiță cu un conținut scăzut de acid linolenic, sub 3% (cca. 2%) (LL),
la care uleiul are o bună conservabilitate și nu degajă mirosul specific
neplăcut în timpul prăjirii, primul soi (Stellar) din această categorie
fiind obținut în Canada în anul 1987 la rapița de primăvară (Brassica
napus L.);
- rapiță cu un conținut ridicat de acid oleic și scăzut de acid linolenic
(HOLL), la care uleiul are o comportare foarte bună în timpul
procesului de prăjire (este utilizat pentru prăjiri la temperaturi ridicate)
și o bună conservabilitate;
- rapiță cu un conținut ridicat de acid γ-linolenic, de până la 37% (GL),
al cărui ulei este interesant din punct de vedere nutraceutic (pentru
obținerea de alimente nutraceutice);
- rapiță cu un conținut ridicat de acizi grași saturați, și anume:
- rapiță cu un conținut ridicat de acid lauric, de cca. 33% (HL), cu
utilizare în industria cosmetică, pentru obținerea de săpunuri și
parfumuri, precum și cu utilizare în industria detergenților;
- rapiță cu un conținut ridicat de acid palmitic, de cca. 10% (HP), cu
utilizare în industria margarinei;
- rapiță cu un conținut ridicat de acid stearic, de cca. 30% (HS), cu
utilizare în industria margarinei și ca substituent al untului de cacao;
- rapiță cu un conținut scăzut de acizi grași saturați, sub 3,5%, care
poate fi considerată liberă de acizi grași saturați;
- rapiță cu un conținut ridicat de acid erucic (HEAR), de 45-50%, și
scăzut în glucozinolați (de tip ”E0”), care prezintă interes pentru diferite
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utilizări industriale, primul soi (Hero) de acest tip fiind creat în anul
1989.
Toate cele 95 de cultivare înregistrate în Catalogul oficial al plantelor
de cultură din România pentru anul 2020 sunt fără acid erucic (cu un
conținut de acid erucic mai mic de 2%) și un conţinut de glucozinolaţi mai
mic de 30 moli/g de şrot liber de ulei (90 cultivare cu un conţinut maxim
de glucozinolaţi de 18 moli/g și 5 cultivare cu un conținut maxim de
25 moli/g).
În funcție de rezistența la acțiunea diferitelor erbicide 1, există
următoarele forme de rapiță:
- rapiță convențională;
- rapiță de tip IT sau rapiță Clearfield (CL), cu rezistență la erbicide
imidazolinone (Imidazolinone-Tolerant);
- rapiță de tip TT, cu rezistență la triazine (Triazine-Tolerant);
- rapiță de tip CT, cu rezistență la erbicide imidazolinone (C-Clearfield)
și triazine (T);
- rapiță modificată genetic, cu rezistență la glifosat (de tip RR Roundup Ready), glufosinat de amoniu (de tip LL - Liberty Link) sau
bromoxinil2;
- rapiță de tip TR, cu rezistență la triazine (T) și la glifosat (R Roundup Ready).
După rezistența la acțiunea erbicidelor, în țara noastră se cultivă rapiță
convențională și rapiță Clearfield (CL). Astfel, din cele 95 de cultivare
înregistrate în Catalogul oficial al plantelor de cultură din România pentru
anul 2020, 17 erau hibrizi CL.
Pentru reducerea conținutului de fibre este de interes obținerea de
rapiță cu tegument galben, culoarea galbenă fiind asociată cu un tegument
mai subțire, respectiv cu un conținut mai scăzut de fibre, dar și cu un
conținut mai ridicat în ulei. Șroturile obținute în urma procesării semințelor
cu tegumentul galben au conținutul de fibre mai redus cu cca. o treime, fiind
redus în special conținutul de lignină (Rakow, 2004). Conținutul scăzut de
fibre mărește valoarea șroturilor în furajarea animalelor prin creșterea
digestibilității acestora, ceea ce este important în special pentru animalele
monogastrice.
Obiectivele urmărite în crearea noilor genotipuri de rapiță sunt:
- capacitate ridicată de producție și stabilitatea recoltei;

Primele preocupări pentru oținerea de forme de rapiță cu rezistență la acțiunea unor erbicide au
început în anii 1960 (Beversdorf și colab., 1980, citat de Gupta., 2012).
2 Formele de rapiță cu rezistență la bromoxinil nu mai sunt comercializate în prezent.
1
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conținut ridicat în ulei și o anumită calitate a uleiului (un anumit profil
al acizilor grași);
- rezistență la boli (în mod deosebit la putregaiul negru - Plenodomus
lingam);
- rezistență la cădere și scuturare;
- rezistență la temperaturi scăzute;
- rezistență la acțiunea unor erbicide;
- rezistență la unii dăunători specifici culturii de rapiță;
- sistem radicular cu capacitatea de a valorifica mai eficient apa și
elementele nutritive din sol.
Principalele cultivare de rapiță incluse în oferta comercială pentru
piața din România în anul 2020 au fost:
 Hibrizi de rapiță de toamnă:
o Hibrizi convenționali:
- Hibrizi timpurii: Arizona; Arsenal; Clarus; DK Expression; Franklin;
Graf; InVigor 1022; InVigor 1165; NK Tehnic; Visby;
- Hibrizi semitimpurii: Arazzo; Artoga; Astronom; Basalti CS; DK
Excellium; DK Exception; DK Exprit; DK Exstorm; DK Extime;
Diffusion; Dynastie; ES Barocco; ES Capello; ES Eldorado; Hillico;
Hybryrock; Jenifer; Jumper; Kicker; LG Ambassador; LG Architect;
LG Aspect; Memori CS; Miranda; Pantheon; President; PT225;
PT264; PT271; PT275; RGT Jakuzzi; Sherpa; Shrek; Simona;
Sirtaki CS; SY Harnas; SY Vesuvio; SY Iowa; Trezzor;
- Hibrizi semitardivi: Bonanza; Cristal; Cristiano KWS; Dalton;
Dariot; DK Expansion; Donut; ES Imperio; ES Momento; ES Vito;
Factor KWS; LG Absolut; Mazari CS; Puncher; Regis; RGT
Azurite; RGT Gazzetta; Safer; Sensation; Shield; Tigris; Umberto
KWS.
o Hibrizi Clearfield (CL):
- Hibrizi timpurii: DK Implement CL; Elmer CL; ES Aquarel CL;
Himalaya CL; InV1166CL; InV1266CL; LG Carlton CL;
- Hibrizi semitimpurii: Clavier CL; Dax CL; DK Imaret CL; ES
Decibel CL; Etendar CL; KWS Cyrill CL; Phoenix CL; PT200CL;
PT279CL; Vestal CL;
- Hibrizi semitardivi: DK Imminent CL; DK Impression CL; Edimax
CL; Veritas CL.
 Soiuri de rapiță de toamnă:
o Soiuri convenționale:
- Soiuri semitimpurii: Diana;
- Soiuri semitardive: Perla.
-
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Alegerea hibridului (eventual a soiului) care urmează a fi cultivat sau
a hibrizilor în cazul fermelor mai mari, în care se cultivă 2-3 hibrizi,
reprezintă opțiunea cultivatorului de rapiță care trebuie să se bazeze pe o
bună informare, testare în propria fermă (pe suprafețe reduse), participarea
la demonstrații și vizitarea loturilor demonstrative, precum și pe consultarea
specialiştilor şi a consultanţilor agricoli. În funcție de oferta existentă pe
piață, fermierii trebuie să aleagă hibrizii de rapiță care sunt cei mai potriviți
condițiilor concrete de cultivare existente la nivelul fermei lor, cu o
capacitate bună de producție, cu o anumită precocitatea, cu o rezistență bună
la iernare, secetă, cădere, scuturare și la principalele boli, pretabili la o
anumită tehnologie de combatere a buruienilor.
Rapița modificată genetic. Rapița este cultura la care organismele
transgenice au fost acceptate la nivel mondial cu o mare larghețe, aceasta
făcând parte din prima generație de plante transgenice cultivate pe suprafețe
mari, ocupând locul patru ca suprafață cultivată după soia, porumb și
bumbac (Morar, 2011).
Rezistența la erbicide reprezintă singura caracteristică implementată la
rapiță prin modificare genetică și care se regăsește în forme cultivate pe
scară largă. Rapița modificată genetic rezistentă la erbicide este de
următoarele tipuri (Weselake, 2011):
- rapiță Roundup Ready, care este rezistentă la glifosat, a fost dezvoltată
de Monsanto și a fost aprobată pentru utilizare pentru prima dată în anul
1995 în Canada, apoi în 1999 în SUA și în 2003 în Australia;
- rapiță Liberty Link, care este rezistentă la glufosinat de amoniu, a fost
dezvoltată de Bayer CropScience și a fost aprobată pentru utilizare pentru
prima dată în anul 1995 în Canada și SUA.
Rapița modificată genetic cu rezistență la erbicide se cultivă pe
suprafețele cele mai mari în Canada și SUA, dar a fost aprobată pentru a fi
utilizată și în Australia (Cardoza și Stewart, 2012) unde primul soi modificat
genetic a fost cultivat în scop comercial în anul 2008 (GRDC, 2017).
Fără a fi dezvoltate la scară comercială, au fost realizate și alte
modificări genetice la rapiță, care au vizat rezistența la insecte și boli,
rezistența la secetă, conținut ridicat în ulei, conținut ridicat în pigmenți
caretenoizi și conținut scăzut în acid fitic.
3.6. Particularități biologice
Sistemul radicular. Rădăcina este pivotantă şi poate pătrunde în sol
până la 190 cm. Adâncimea de dezvoltare a rădăcinii este condiționată de
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textura, umiditatea și gradul de tasare a solului. Totuși, marea masă a
rădăcinilor este răspândită în stratul de sol de 15-45 cm.
Rădăcina are o capacitate redusă de solubilizare a compuşilor mai
greu solubili din sol, ceea ce impune aplicarea unor cantităţi mari de
îngrăşăminte şi amplasarea culturilor de rapiţă pe soluri cu fertilitate
ridicată.
Coletul este uşor îngroşat şi acoperit de 5-20 de frunze în faza de
rozetă. De la nivelul coletului se formează noi frunze care le înlocuiesc pe
cele distruse de ger.
Tulpina este erectă şi ramificată, cu talia
de 1,2-2 m (fig. 3.9). Tulpina este plină cu
măduvă la interior, iar la exterior este
acoperită cu un strat subţire de ceară ce
imprimă o culoare albăstruie.
Tulpina este formată, de obicei, din
15-20 de internoduri, iar de la fiecare nod se
formează câte o frunză. Pe tulpină se formează
5-12 ramificaţii din mugurii aflaţi la subsuoara
frunzelor superioare. Ramificaţiile sunt
dispuse sub un unghi mare faţă de tulpina
principală. Capacitatea de ramificare este o
caracteristică de hibrid (sau soi) şi este
influenţată de condiţiile climatice şi tehnologia
aplicată (în special densitatea culturii). Prin
ramificare, plantele de rapiță au capacitatea de
a compensa densitatea mai scăzută a plantelor.
Începând cu faza de înflorire, tulpina are
un rol important în desfășurarea procesului de
fotosinteză. Creşterea tulpinii încetează la
înflorirea ultimelor flori.
Aparatul foliar. Cotiledoanele sunt
netede pe fața inferioară la specia B. napus și
sunt pubescente la specia B. rapa (Hammond,
Fig. 3.9. Plantă de rapiță
2011). Acestea sunt transversal-alungite,
la maturitate
emarginate la vârf (fig. 3.10), și cu o nuanță
roșcat-violacee la bază și partea inferioară. Frunzele sunt alterne şi sunt de
diferite forme (rapița prezintă polimorfism foliar), şi anume (fig. 3.11):
- frunzele din rozetă sunt peţiolate, lirate, penat-sectate, cu 2-4 perechi de
lobi ovali sau triunghiulari şi cu lobul terminal mult mai mare (fig.
3.12);
242

-

frunzele din partea de mijloc a tulpinii sunt lanceolate şi sesile;
frunzele din vârful tulpinii sunt semiamplexicaule, lanceolate, cu limbul
întreg şi cu baza cordată.

Fig. 3.10. Cotiledoanele la rapiță
Primele frunze acoperă coletul sub formă de rozetă. Rapiţa de toamnă
formează în toamnă o rozetă alcătuită din 5-20 de frunze (fig. 3.12). Specia
B. napus formează un număr mai mare de frunze în rozetă, acestea având un
aspect ceros și o culoare verde-albăstruie, în timp ce specia B. rapa
formează un număr mai mic de frunze în rozetă, acestea având o culoare
verde-gălbuie.
Primele 5-6 frunze care se formează în toamnă sunt cele mai mari și
au pețiolul cel mai lung, iar frunzele care sunt formate în primăvară, după
începerea alungirii tulpinii, formează stipele la baza pețiolului, cele
superioare devenind lanceolate (fig. 3.11).

Fig. 3.11. Forma, lungimea și suprafața maximă a frunzelor la rapiță
(Triboi-Blondel și colab., 1988)
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Fig. 3.12. Rozeta de frunze la rapiță

Numărul de frunze pe care-l formează planta de rapiță pe tulpina
principală este cuprins între 9 și 30, în funcție de cultivar și condițiile de
vegetație (Hammond, 2011). De obicei, pe tulpina principală se formează
15-20 de frunze, iar pe ramificaţii se formează între 1 şi 4 frunze.
Suprafaţa foliară maximă se înregistrează în faza de muguri florali.
ISF are valoarea maximă cuprinsă între 3 și 4 (Merrien și Pouzet, 1988).
Frunzele au epiderma superioară acoperită cu un strat de ceară şi au
culoarea verde-albăstruie. Acestea sunt glabre sau prezintă câțiva perișori pe
margine.
La maturitate, planta de rapiţă pierde frunzele aproape în totalitate prin
scuturare.
Inflorescenţa este de tip racem terminal alungit (fig. 3.13).
Inflorescențele sunt dispuse atât în vârful axului principal al tulpinii
(inflorescența principală sau primară), cât și în vârful ramificațiilor. În
funcție de ordinul ramificațiilor, inflorescențele care se formează pe acestea
pot fi secundare, care sunt dispuse în vârful ramificațiilor principale,
inflorescențe terțiare, care sunt dispuse în vârful ramificațiilor secundare etc.
Numărul de flori în inflorescență este de 30-50, iar numărul de flori pe
plantă este cuprins de obicei între 150 și 500 (Ștefan, 2012). Din numărul
total al florilor, numai 40-60% formează silicve (Starodub, 2015).
Florile la rapiță sunt pe tipul patru (fig. 3.13 și 3.14).
Caliciul este format din 4 sepale libere, de culoare verde-gălbuie și de
formă eliptic-alungită.
Corola este formată din 4 petale libere, rotunjite la partea superioară și
dispuse în cruce, de culoare galbenă sau galben-aurie.
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Fig. 3.13. Inflorescența și floarea la rapiță

Fig. 3.14. Diagrama florală la rapiță
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Androceul este format din 6 stamine, din care 4 mai lungi decât stilul
și 2 mai scurte. Staminele lungi sunt grupate câte două (în perechi), acestea
fiind dispuse de-o parte și de alta a stilului. Staminele scurte sunt dispuse la
exteriorul grupului de 4 stamine lungi, între cele două perechi, de-o parte și
de alta. Înainte de deschiderea florii, staminele prezintă în vârf câte un punct
roșcat.
Gineceul este format dintr-un ovar superior, un stil scurt şi un stigmat
măciucat. Ovarul este format din două carpele unite, care sunt separate
printr-un perete median sau central (septum) care formează două loji false,
datorită unui perete fals despărţitor.
Glandele nectarifere sunt în număr de patru, sunt dispuse la baza
staminelor și au o culoare verde intens, fiind vizibile cu ochiul liber. Acestea
sunt ușor accesibile insectelor. Două dintre glandele nectarifere sunt dispuse
la baza celor două stamine mai scurte, spre interiorul acestora, iar două sunt
dispuse la baza celor două perechi de stamine lungi, spre exteriorul acestora.
Cele două glande nectarifere interioare, plasate la baza celor două stamine
scurte, au o formă sferică și sunt funcționale, acestea fiind cele care secretă
nectar (fig. 3.15). Cele două glande nectarifere exterioare, plasate la baza
celor două perechi de stamine lungi, au o formă sferic-alungită și nu produc
nectar sau produc foarte puțin.

Fig. 3.15. Picătură de nectar secretată de glanda nectariferă interioară - mărire de
25 de ori (Nedić și colab., 2013)

Cantitatea de nectar secretată de o floare de rapiță este, în condiții
normale, de 0,3-0,8 mg/zi (Cîrnu și colab., 1982), respectiv nectarul secretat
reprezintă un volum de cca. 5,4 µl/zi (Nedić și colab., 2013). Nectarul
secretat de florile de rapiță are o concentrație a zahărului de 40-55%. Florile
de rapiță secretă nectar de-a lungul zilei, dar secreția cea mai intensă de
nectar este în cursul dimineții (fig. 3.16).
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Fig. 3.16. Secreția de nectar a unei flori de rapiță măsurată la intervale de 3 ore
de-a lungul zilei, exprimată în µl ca valori medii a 10 flori (barele verticale
reprezintă abaterea standard) (Nedić și colab., 2013)

Grăuncioarele de polen au formă oval-alungită (fig. 3.17) și sunt de
culoare galben intens (galben-auriu). Grăuncioarele au diametrul mic de cca.
26 µm și diametrul mare de cca. 41 µm (Ștefan, 2012). O floare de rapiță
produce cca. 1 mg de polen (Arnaud, 1989).
Grăuncioarele de polen sunt lipicioase și formează aglomerări care
aderă cu ușurință la corpul insectelor polenizatoare.

Fig. 3.17. Grăuncioare de polen la rapiță (imagine văzută la microscop)

Fructul este o silicvă formată din două valve unite longitudinal
printr-un perete median (septum) de care se prind semințele prin intermediul
unor pedunculi (fig. 3.18). Cele două valve formează în interior câte o lojă
(locul) în care sunt dispuse pe câte un rând semințele (fig. 3.19 și 3.20).
Silicvele au formă cilindrică, sunt drepte sau uşor curbate și au o
poziție orizontală faţă de tulpină. Acestea au o lungime de 5-10 cm și se
termină cu un rostru subţire, cu o lungime de 1-2 cm.
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Fig. 3.18. Silicva și alcătuirea acesteia la rapiță

a)

b)

Fig. 3.19. Secțiune longitudinală (a)
și transversală (b) prin silicvă
(Bengtsson și colab., 1972)

Fig. 3.20. Modul de prindere
a semințelor de peretele median
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Silicva este dehiscentă sau semidehiscentă la maturitate, ceea ce
determină pierderi de seminţe prin scuturare înainte sau în timpul recoltării.
Dehiscența (deschiderea) silicvelor începe de la baza către vârful acestora,
pe o porțiune de 4-10 cm, iar semințele se desprind de pedunculii de pe
peretele median și se scutură. Înainte de recoltat, dehiscența silicvelor se
datorează supracoacerii și a condițiilor climatice (grindină, alternanța de
perioade ploioase cu perioade însorite și cu temperaturi ridicate). În timpul
recoltării, dehiscența silicvelor este determinată de cauze mecanice (loviri).
Seminţele sunt globuloase (oblong, sferice sau ușor turtite), mici
(fig. 3.21), cu diametrul de 1,5-2,5 mm (cu limite de variație de la 1 la
3 mm), în funcție de specie (semințele sunt mai mari la Brassica napus și
mai mici la Brassica rapa), hibrid sau soi și condițiile de vegetație.
Semințele sunt alcătuite din tegument, endosperm și embrion
(fig. 3.21).

a)

b)
Fig. 3.21. Semințe de rapiță (a) și secțiune prin sămânța de rapiță (b)

Tegumentul este alcătuit din epidermă (la exterior), strat palisadic
alcătuit din celule columnare cu pereții groși, și un strat parenchimatic turtit
(la interior) (Downey, 1983). Conținutul de coji (tegumentul) reprezintă
10-20% din masa semințelor (Friedt și Snowdon, 2009), frecvent între 16 și
18%.
Endospermul este reprezentat de un singur strat de celule ce conțin
aleuronă.
Embrionul este alcătuit din radiculă, 2 cotiledoane și vârful de creștere
plasat între cele două cotiledoane. Radicula este marcată la exteriorul
bobului printr-o ușoară creastă. Cotiledoanele sunt conduplicate, respectiv
sunt pliate la mijloc, unul fiind interior și mai mic și unul fiind exterior și
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mai mare, acoperindu-l pe cel interior. Cotiledoanele reprezintă cea mai
mare parte din interiorul și masa bobului.
Seminţele sunt de culoare închisă, negre până la brun-roșcate la
Brassica napus și mai deschise la culoare, negre până la roşii-brune sau
gălbui la Brassica rapa.
Suprafaţa semințelor este ușor reticulată (cu mici alveole pe suprafaţă)
la Brassica napus și intens reticulată la Brassica rapa.
Semințele de rapiță au masa hectolitrică (MH) de 61-68 kg.
Biomasa plantei. Biomasa uscată acumulată de planta de rapiță în
toamnă este reprezentată de cca. 50% de biomasa rădăcinii și 50% din
biomasa epigee.
La plantele de rapiță ajunse la maturitate, masa uscată a rădăcinii
reprezintă cca. o cincime din masa uscată a părții aeriene (Arnaud, 1989).
Producția de biomasă uscată este de 8-12 t/ha.
Raportul între producția de semințe și biomasa epigee aferentă este de
1:1,5-2,0 (Bîrnaure, 1979).
3.7. Ciclul de vegetaţie
În condițiile din țara noastră, perioada de vegetaţie la rapiţa de toamnă
este cuprinsă între 270 şi 300 de zile, iar la rapiţa de primăvară între 110 şi
130 de zile.
Faza de germinare-răsărire. În contact cu particulele solului,
semințele de rapiță încep să absoarbă apă, iar dacă și temperatura are valori
pozitive se declanșează procesul de germinație. Procesul de germinație
începe atunci când umiditatea semințelor ajunge la cca. 24% (GRDC, 2017).
Absorbția apei de către semințe activează enzimele bobului care descompun
substanțele de rezervă localizate în cele două cotiledoane, transformându-le
din substanțe cu molecule complexe în substanțe simple ce sunt utilizate la
nivelul meristemelor de crește ale embrionului. Prima care crește este
radicula, care presează tegumentul bobului determinând ruperea acestuia.
Radicula începe să se adâncească în sol, începe să formeze perișori
radiculari și ancorează plăntuța în formare în sol. În același timp, hipocotilul
începe să se alungească deplasând cele două cotiledoane și vârful de creștere
dintre acestea către suprafața solului (fig. 3.22). Ca atare, germinaţia la
rapiță este epigee.
Ajungerea cotiledoanelor la suprafața solului marchează răsărirea
plantelor. Cele două cotiledoane ajunse la suprafața solului se desfac și se
înverzesc, începând să desfășoare procesul de fotosinteză (fig. 3.23).
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Fig. 3.22. Germinarea și răsărirea la rapiță

Fig. 3.23. Plantă de rapiță în faza de cotiledoane

Durata perioadei de la semănat până la răsărire depinde de factorii de
mediu (umiditatea și temperatura solului), adâncimea de semănat și
contactul semințelor cu solul, fiind de obicei cuprinsă între 5 și 10 zile,
perioadă în care se acumulează o sumă de temperaturi pozitive de
130-170oC. Pentru ca semințele să absoarbă rapid apa din sol este important
ca acestea să aibă un bun contact cu particulele solului, lucru pe care
fermierii trebuie să-l aibă în vedere atunci când pregătesc patul germinativ și
când efectuează semănatul.
După răsărire, plăntuțele de rapiță sunt sensibile la ger, grindină,
atacul dăunătorilor și al agenților patogeni de la nivelul solului.
Faza vegetativă. La 4-8 zile de la răsărire, se formează prima frunză
adevărată (Kandel și Berglund, 2011; Hertel, 2012), după care o frunză se
formează la fiecare 7-10 zile (Hertel, 2012). Treptat, planta de rapiță
formează o rozetă de frunze, în cadrul căreia frunzele bazale sunt cele mai în
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vârstă și cele mai mari, iar frunzele tinere și în formare sunt dispuse în
centru.
Până în faza de patru frunze, planta de rapiță are o capacitate limitată
de recuperare după un atac de dăunători sau boli, iar cultura este expusă
îmburuienării ca urmare a faptului că plantele nu acoperă bine suprafața
solului. O dezvoltare rapidă a rozetei de frunze asigură o bună dezvoltare a
sistemului radicular și o bună acoperire a suprafeței solului, ceea ce duce la
diminuarea pierderilor de apă prin procesul de evaporație și la umbrirea
buruienilor.
Numeroase studii au demonstrat faptul că îmburuienarea culturii de
rapiță până în stadiul de 4 frunze se asociază cu importante scăderi de
producție, motiv pentru care în această perioadă se impune controlul
buruienilor prin erbicidare preemergentă sau în primele faze de vegetație
(Hammond, 2011). La o densitate normală, după stadiul de patru frunze
plantele acoperă bine solul, fiind diminuat riscul de îmburuienare.
Alungirea tulpinii începe după ce planta de rapiță a format 8-9 frunze.
Pentru a trece în etapa generativă, rapița de toamnă necesită să treacă
prin procesul de vernalizare. În condiții de câmp, vernalizarea rapiței de
toamnă se realizează după ce plantele trec printr-o perioadă de cca. 3
săptămâni cu temperaturi apropiate de 0oC (Ananga și colab., 2012). Rapița
de toamnă semănată primăvara trece în etapa generativă lent, după o
perioadă lungă de vegetație în stadiul de rozetă. Rapița de primăvară practic
nu are cerințe față de vernalizare, fiind suficiente câteva nopți cu
temperaturi scăzute pentru ca dezvoltarea generativă să fie accelerată.
Zilele lungi accelerează dezvoltarea reproductivă, acestea anulând
cerințele față de vernalizare (Ananga și colab., 2012). De asemenea, cu cât
plantele sunt mai avansate în vegetație cu atât cerințele față de vernalizare
sunt mai mici.
Inducția florală se realizează prin trecerea apexului (mugurelui
terminal) de la stadiul de apex plat la stadiul de apex bombat cu diametrul
de cca. 6 mm (Hadley și Pearson, 1999), aceasta fiind realizată în stadiul de
perechi muguri-frunze (Tittonel, 1988), respectiv atunci când plantele de
rapiță au 10-15 frunze (Hertel, 2012). Practic, apexul bombat diferențiază
perechi de muguri-frunze, primele perechi având mugurele mai mic și
frunza mai mare, iar următoarele având mugurele din ce în ce mai mare și
frunza din ce în ce mai mică până ce frunza dispare și rămâne numai
mugurele (fig. 3.24). Din primele perechi muguri-frunze cu frunza cea mai
mare se vor forma ramificațiile, din perechile muguri-frunze în care mugurii
sunt mai mari decât frunzele se vor forma primele flori din inflorescență, iar
din mugurii fără frunze se vor forma florile următoare din inflorescență.
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Fig. 3.24. Apex la care s-a făcut inducția florală, fiind diferențiate perechile
muguri-frunze și muguri (Tittonel, 1988)

Inducția florală se desfășoară cel mai rapid la temperaturi cuprinse
între 6 și 9oC, iar în condiții de intensitate luminoasă redusă inducția florală
este întârziată (Hadley și Pearson, 1999).
Chiar dacă inducția florală are loc în toamnă, florile se formează în
condiții de zi lungă, respectiv în primăvară (Tittonel, 1988).
Inducția florală începe cu tulpina principală și continuă cu
ramificațiile de la baza plantei.
În tipul iernii, frunzele de la baza plantei se usucă sub efectul
temperaturilor scăzute.
Faza de buton floral. Reluarea vegetației în primăvară se realizează
prin începerea creșterii frunzelor tinere și a celor aflate în stare de primordii
foliare din partea terminală a plantei, și respectiv prin începerea alungirii
tulpinii. În prima parte a perioadei de alungire a tulpinii, în stadiul de
muguri florali uniți, mugurii florali sunt acoperiți de frunzulițele tinere care
sunt în formare în partea superioară a tulpinii (pentru ca mugurii florali să
poată fi văzuți trebuie îndepărtate frunzulițele tinere). Pe măsură ce tulpina
se alungește, se trece în stadiul de muguri florali verzi, care se
caracterizează prin faptul că mugurii florali sunt vizibili în partea superioară
a tulpinii sub forma unui mănunchi. Alungirea tulpinii în continuare face ca
mănunchiul de muguri florali să se separe de frunzele din partea superioară
a tulpinii. În același timp, mugurii florali de la baza mănunchiului încep să
se îndepărteze unii de alții, iar cei inferiori se dezvoltă, mărindu-și volumul
și devenind gălbui, marcând stadiul de muguri florali galbeni.
În paralel cu alungirea tulpinii, din mugurii de la baza frunzelor
superioare de pe tulpina principală încep să se formeze ramificații
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(fig. 3.25), iar odată formate, ramificațiile principale pot forma ramificații
secundare. Capacitatea de ramificare este condiționată genetic și este
influențată de condițiile de vegetație. Lipsa resurselor (apă, elemente
nutritive, radiație solară) diminuează capacitatea de ramificare a plantelor.
Prin capacitatea de ramificare, plantele de rapiță au posibilitatea de a
compensa densitatea mai mică a culturii determinată de diferite cauze
(probleme la răsărire, atacul de boli sau dăunători, îngheț) sau eventualele
pagube produse de grindină.

Fig. 3.25. Formarea ramificațiilor: 1- butoni florali separate; 2- primele flori
deschise; 3- primele 10 silicve cu lungimea de peste 4 cm; 4- primele 10 silicve
ajunse la maturitate (Rode, 1988)

Faza de înflorire. Procesul de înflorire începe cu deschiderea florilor
inferioare din inflorescența de pe tulpina principală. După 2-3 zile se
deschid şi primele flori bazale din inflorescențele de pe ramificaţiile
principale plasate cel mai jos pe tulpină. Procesul de înflorire continuă cu
deschiderea florilor bazale din inflorescențele de pe ramificațiile principale
superioare și eventual ramificațiile de ordin secundar. În cadrul
inflorescențelor, înflorirea continuă prin deschiderea florilor începând de la
bază către vârful acestora. Practic, trei până la cinci flori se deschid pe
racem în fiecare zi, în funcţie de condițiile de temperatură.
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Florile încep să se deschidă în orele dimineții, acestea fiind receptive
pentru polen pe o durată de până la 3 zile. În timpul serii, florile
nepolenizate se închid parțial și se deschid în dimineața următoare. După
polenizare și fecundare, florile rămân parțial închise, iar petalele încep să se
ofilească, după care cad, devenind astfel vizibil vârful silicvei în formare,
care este dispusă în centrul florii.
În condițiile din țara noastră, înflorirea începe în prima decadă a lunii
aprilie. Procesul de înflorire la nivelul culturii se desfășoară pe o durată de
3-5 săptămâni (20-35 de zile), dar poate dura până la 6 săptămâni, în funcţie
de condițiile de temperatură. Pe o plantă, procesul de înflorire durează 2-3
săptămâni.
În timpul procesului de înflorire, în cadrul aceleiaşi inflorescenţe se
pot afla în acelaşi timp silicve formate la baza racemului, flori deschise la
mijlocul racemului şi butoni florali în partea superioară a racemului.
Rapița formează mai mulți muguri florali decât capacitatea plantei de
a susține dezvoltarea acestora în silicve. Deși mugurii florali din partea
superioară a inflorescențelor se pot dezvolta în flori, acestea vor forma
silicve numai dacă planta are suficiente resurse care să susțină formarea
acestor ultime organe de reproducere, în caz contrar acestea fiind avortate
(cad de pe plantă). De asemenea, dacă planta nu are suficiente resurse, sunt
avortate și ultimele silicve formate, iar dacă resursele devin limitative mai
târziu, atunci sunt avortate o parte dintre semințele din silicve. Ca atare, la
rapiță avortarea poate avea loc la nivelul florilor, silicvelor și a boabelor,
prin acest proces plantele având capacitatea de a-și regla numărul organelor
de reproducere corespunzător capacității acestora de a susține formarea
acestor organe.
Procesul de avortare este mai intens în partea terminală a
inflorescențelor și la inflorescențele de pe ramificații (fig. 3.26).
În condiții de stres (hidric, nutrițional, termic), în funcție de momentul
în care acesta intervine, plantele de rapiță au capacitatea de a-și dimensiona
numărul organelor de reproducere corespunzător capacității acestora de a
susține formarea acestor organe prin diminuarea numărului de ramificații,
respectiv a numărului de inflorescențe pe plantă, și prin avortarea florilor,
silicvelor și a boabelor.
În condițiile în care un factor de stres determină avortarea florilor sau
a silicvelor, dar ulterior plantele încep să beneficieze de condiții bune de
vegetație prin dispariția acțiunii factorului de stres respectiv, procesul de
avortare se întrerupe. Ca atare, în aceste situații, pe axul inflorescenței vor
apărea porțiuni fără silicve, ca semn al acțiunii unui factor de stres.
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Fig. 3.26. Numărul de flori și numărul de flori care se dezvoltă în silicve ce conțin
cel puțin o sămânță la rapița de primăvară (Leterme, 1988)

În timpul procesului de înflorire, trebuie urmărit atacul unor dăunători
specifici (gândacul lucios al rapiței - Meligethes aeneus, gărgărița
semințelor - Ceutorhynchus assimilis, țânțarul silicvelor - Dasineura
brassicae, gândacul păros - Epicometis hirta), precum și atacul de putregai
alb (Sclerotinia sclerotiorum).
În timpul procesului de înflorire, ramificațiile continuă să se
alungească pe măsură ce mugurii se dezvoltă în flori, iar florile se dezvoltă
în silicve. Practic, la sfârşitul procesului de înflorire încetează creşterea
tulpinii, iar frunzele încep să se îngălbenească, să se usuce şi să se scuture.
Uscarea frunzelor este condiționată de cantitatea redusă de radiație solară pe
care acestea o primesc în timpul înfloritului, florile formând un strat
compact de cel puțin 30 cm grosime, care absoarbe sau reflectă cca. 60%
din radiația solară incidentă (Buzdugan și Năstase, 2013). Ca atare,
principalul rol în producerea de asimilate prin procesul de fotosinteză revine
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în principal tulpinilor, precum și silicvelor în formare (dar într-o măsură mai
mică).
Polenizarea se realizează atât prin autogamie (autopolenizare) cât şi
prin alogamie (polenizare anemofilă, realizată prin intermediul vântului, și
polenizare entomofilă, realizată cu ajutorul insectelor), cu o pondere diferită
a acestora în funcţie de prezenţa insectelor polenizatoare, condiţiile
climatice şi hibridul sau soiul cultivat.
Odată cu deschiderea florilor, stigmatul este deja receptiv pentru polen
în timp ce staminele nu sunt încă funcționale (Delaplane și Mayer, 2000). La
deschiderea completă a corolei (după etalarea petalelor) cele patru stamine
lungi încep să elibereze polen deasupra stigmatului, în timp ce cele două
stamine mai scurte eliberează polen sub acesta, grăuncioarele de polen fiind
transportate de către insecte sau vânt. Eliberarea grăuncioarelor de polen
este facilitată de scuturarea anterelor produsă de vânt sau contactul cu
insectele polenizatoare. Pe măsură ce trece timpul, staminele lungi se
arcuiesc peste stigmat, realizându-se astfel autopolenizarea, dacă nu s-a
produs deja polenizarea pe cale alogamă. Ca atare, la începutul deschiderii
florilor este favorizată polenizarea încrucişată, în timp ce mai târziu este
favorizată autopolenizarea.
Autopolenizarea la rapiță (Brassica napus) este posibilă ca urmare a
compatibilității gameților. Autopolenizarea variază între 59 și 95%
(Buzdugan și Năstase, 2013).
La rapița naveta (Brassica rapa), autopolenizarea nu se realizează ca
urmare a incompatibilității gameților, aceasta fiind dependentă de insectele
polenizatoare. De asemenea, polenizarea în loturile de hibridare pentru
producerea hibrizilor de rapiță este dependentă de insectele polenizatoare.
Florile de rapiță se caracterizează printr-o culoare atractivă pentru
insectele polenizatoare, printr-o structură care facilitează culegerea
nectarului, dar și printr-o secreție bună de nectar, cu o concentrație ridicată a
zahărului, precum și printr-o producție abundentă de polen. Dintre insecte,
rolul cel mai important în polenizarea florilor de rapiță îl au albinele
melifere (fig. 3.27), la care se adaugă bondarii, albinele solitare, fluturii,
muștele ș.a. Majoritatea albinelor melifere vizitează florile de rapiță pentru a
culege nectar, o parte dintre ele culeg atât nectar cât și polen, în timp ce
numai polen culeg doar o mică parte dintre albinele melifere care vizitează
florile de rapiță.
Polenizarea încrucişată se realizează şi prin contactul racemelor
înflorite de pe plantele vecine.
Fecundarea se realizează într-un interval de 24 de ore de la
polenizare.
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Fig. 3.27. Albină culegând nectar dintr-o floare de rapiță

Faza de formare și maturizare a semințelor. După fecundare începe
procesul de formare a silicvelor, care cresc mai întâi în lungime, după care
cresc în grosime (fig. 3.28). De asemenea, în primele săptămâni după
fecundare se dezvoltă tegumentul seminței, care în această perioadă este
translucid, iar sămânța seamănă cu un mic balon umplut cu un conținut
lăptos. Orice factor de stres care acționează în acestă perioadă poate duce la
avortarea silicvelor și a semințelor în interiorul silicvei, sau la diminuarea
masei semințelor atunci când factorul de stres acționează mai târziu. Aceste
procese au loc în special în vârful inflorescențelor și la inflorescențele de pe
ramificații.
Treptat, embrionul începe să se dezvolte și să umple spațiul din
interiorul tegumentului seminței (fig. 3.29).
În momentul în care semințele din primele silicve care s-au format,
dispuse la baza inflorescenței, devin verzi, majoritatea frunzelor de pe plantă
s-au îngălbenit și au căzut. În acest moment, silicvele devin o sursă
importantă de asimilate produse prin procesul de fotosinteză, deși tulpinile
continuă să aibă un rol important în acest sens.
La circa 35-45 de zile după deschiderea florilor, umplerea semințelor
este completă, semințele verzi având conținutul de ulei și proteine necesare
pentru susținerea germinației și creșterea viitoarei plantule, moment în care
umiditatea semințelor este de 30-35% (Hammond, 2011; Burchart și colab.,
1988). Acest moment marchează maturitatea fiziologică a semințelor.
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Fig. 3.28. Evoluția principalelor caracteristici ale silicvei după înflorire
(Leterme, 1988)

Fig. 3.29. Modelarea arhitecturii embrionului la rapiță: a) Dezvoltarea embrionului,
mărimea și forma acestuia: co = cotiledon; ic = cotiledon interior; oc = cotiledon
exterior; ra = radiculă; b) Embrion izolat în diferite etape de formare, cu
deformarea acestuia și plierea cotiledoanelor indicată de săgeți
(Borisjuk și colab., 2013)
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După ajungerea la maturitatea fiziologică, umiditatea semințelor se
diminuează într-un ritm mediu de 2-3% pe zi (Hammond, 2011), cu o
variație de la 1 la 5% pe zi în funcție de condițiile de mediu, semințele
trecând de la culoarea verde la brun-deschis, brun-închis și în final negru.
Semințele încep să-și schimbe culoarea din verde în brun-deschis la o
umiditate de 50-55% (Hertel, 2012). Începând cu umiditatea de 25%,
semințele încep să devină închise la culoare, pentru ca în final să ajungă
negre (Burchart și colab., 1988).
Silicvele mature se desfac de-a lungul celor două valve (sunt
dehiscente), ceea ce duce la scuturarea semințelor și înregistrarea de
pierderi. Silicvele speciei Brassica napus sunt mai dehiscente decât cele ale
speciei Brassica rapa (Hammond, 2011). De fapt, rapița (Brassica napus)
este considerată ca având susceptibilitatea cea mai mare la scuturare dintre
speciile de brasicacee.
La maturitate, plantele de rapiță se caracterizează prin scuturarea
frunzelor aproape în totalitate și uscarea părții superioare a tulpinii și a
ramificațiilor, în timp ce partea bazală a tulpinii încă se menține verde.

3.8. Codificarea vegetaţiei
Perioada de vegetaţie la rapiţa de toamnă este împărţită în două etape:
etapa vegetativă, care se derulează în toamnă;
etapa generativă, care se derulează în primăvară.
Trecerea plantei de rapiţă de la etapa vegetativă la cea generativă se
face în urma procesului de vernalizare. Pentru rapița de toamnă, vernalizarea
se realizează după ce plantele trec printr-o perioadă de cca. 3 săptămâni cu
temperaturi apropiate de 0oC (Ananga și colab., 2012).
Atât în etapa vegetativă, cât și în cea generativă, planta de rapiţă trece
prin mai multe etape şi stadii de vegetație, care sunt codificate folosind
diferite scări de coduri. La nivelul culturii, un anumit stadiu de vegetație se
consideră atins atunci când cel puțin 50% dintre plante sunt în stadiul
respectiv.
Una dintre primele scări de coduri folosite la rapiță a fost dezvoltată
de Sylvester-Bradley și Makepeace (1984) și s-a bazat pe alocarea de coduri
zecimale pentru fazele de vegetație, după cum urmează: 0 - germinare și
răsărire; 1 - formarea frunzelor; 2 - alungirea tulpinii; 3 - dezvoltarea
mugurilor florali; 4 - înflorire; 5 - dezvoltarea silicvelor; 6 - dezvoltarea
semințelor; 7 - senescența frunzelor; 8 - senescența tulpinii; 9 - senescența
silicvelor.
-
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În prezent, scara de coduri care s-a extins pe plan mondial este scara
BBCH (tab. 3.5, fig. 3.30). În Franța, se utilizează scara de coduri Terres
Inovia (CETIOM) (tab. 3.6, fig. 3.31).
Tabelul 3.5. Fazele şi stadiile de vegetaţie la rapiţă după codificarea BBCH
(Weber și Bleiholder, 1990; Lancashire și colab., 1991)
Faza de
vegetaţie

Stadiul de vegetaţie

2
Formarea
lăstarilor

Sămânţă uscată
Începutul procesului de imbibiţie a seminţei
Sămânţă îmbibată complet
Radiculă vizibilă
Hipocotilul şi cotiledoanele ies din sămânţă
Hipocotilul şi cotiledoanele cresc spre suprafaţa solului
Răsărire - cotiledoanele apar la suprafaţa solului
Cotiledoane complet desfăcute
Prima frunză desfăcută
2 frunze desfăcute
3 frunze desfăcute
4 frunze desfăcute
5 frunze desfăcute
6 frunze desfăcute
7 frunze desfăcute
8 frunze desfăcute
9 sau mai multe frunze desfăcute *
Tulpină fără lăstari laterali
Începutul procesului de lăstărire: primul lăstar lateral
vizibil
2 lăstari laterali vizibili
3 lăstari laterali vizibili
4 - ... lăstari laterali vizibili

3
Alungirea
tulpinii

Sfârşitul procesului de lăstărire: 9 sau mai mulţi lăstari
laterali vizibili
Începutul alungirii tulpinii (stadiul de „rozetă”)
1 internod alungit vizibil **
2 internoduri alungite vizibile
3 internoduri alungite vizibile
4 - ... internoduri alungite vizibile

0
Germinarea

1
Formarea
frunzelor

9 sau mai multe internoduri alungite vizibile
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Codul
BBCH
00
01
03
05
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 2...
29
30
31
32
33
34 3…
39

Faza de
vegetaţie

Stadiul de vegetaţie

Muguri florali prezenţi, dar încă acoperiţi de frunze
Muguri florali vizibili de deasupra (stadiul de „muguri
verzi”)
Muguri florali liberi, la nivelul celor mai tinere frunze
5
Muguri florali deasupra celor mai tinere frunze
Apariţia
Muguri florali individualizaţi (inflorescenţa primară)
inflorescenţei vizibili, dar încă apropiaţi
Muguri florali individualizaţi (inflorescenţe secundare)
vizibili, dar încă apropiaţi
Primele petale vizibile; muguri florali încă apropiaţi
(stadiul de „muguri galbeni”)
Începutul înfloririi: primele flori se deschid
10% dintre florile de pe racemul principal sunt deschise;
racemul principal se alungeşte
30% dintre florile de pe racemul principal sunt deschise
6
Înflorirea
Plin proces de înflorire: 50% dintre florile de pe racemul
principal sunt deschise, iar primele petale se scutură
Înflorire completă: majoritatea petalelor se scutură
Sfârşitul înfloririi
10% dintre silicve au dimensiunile finale
30% dintre silicve au dimensiunile finale
7
Formarea
50% dintre silicve au dimensiunile finale
silicvelor
70% dintre silicve au dimensiunile finale
Majoritatea silicvelor au dimensiunile finale
Începutul maturităţii: seminţele sunt verzi şi umplu
cavitatea silicvei
10% dintre silicve au seminţe negre şi tari
8
30% dintre silicve au seminţe negre şi tari
Maturitatea
50% dintre silicve au seminţe negre şi tari
semințelor
70% dintre silicve au seminţe negre şi tari
Maturitatea deplină: majoritatea silicvelor sunt ajunse la
maturitate, acestea având seminţe negre şi tari
Plante moarte şi uscate
9
Senescenţa Produs recoltat

Codul
BBCH
50
51
52
53
55
57
59
60
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
80
81
83
85
87
89
97
99

* Dacă procesul de lăstărire începe înainte de stadiul 19, se va trece la faza de vegetaţie următoare
(Faza 2 - Alungirea lăstarilor).
** Internod alungit vizibil n se dezvoltă (şi se ia în consideraţie) între frunza n şi frunza n+1.
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Fig. 3.30. Stadiile de vegetaţie la rapiţă conform codificării BBCH
(Lancashire și colab., 1991)
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Tabelul 3.6. Fazele şi stadiile de vegetaţie la rapiţă după codificarea Terres Inovia
(CETIOM )
Faza de
vegetaţie
Răsărirea

Formarea
rozetei de
frunze

Alungirea
tulpinii

Muguri
florali
uniți

Muguri
florali
separați

Înflorirea

Formarea
silicvelor

Codul și stadiul de vegetaţie
Stadiul cotiledonal:
- frunzele cotiledonale sunt vizibile la suprafața solului, până
să apară prima frunză adevărată;
- răsărirea este marcată de momentul când plăntuțele de
rapiță formează o linie continuă de-a lungul rândurilor.
Formarea rozetei de frunze, fără să existe internoduri între
pețiolul frunzelor, tulpina nefiind formată
Prima frunză desfăcută
2 frunze desfăcute
3 frunze desfăcute
4 frunze desfăcute
...
9 sau mai multe frunze desfăcute
Alungirea tulpinii în primăvară
Reluarea vegetației în primăvară: apariția de noi frunze
Internoduri vizibile: la baza punctului de prindere a pețiolului
noilor frunze se observă câte o zonă îngustă de culoare verde
deschis, care reprezintă internodurile tulpinii
Mugurii florali sunt uniți
Mugurii florali sunt uniți și acoperiți de frunzele terminale
Inflorescența principală are mugurii florali uniți, dar nu mai
sunt acoperiți de frunze; inflorescențele secundare sunt
vizibile; în cursul acestui stadiu, tulpina atinge și depășește 20
cm, aceasta fiind măsurată între baza rozetei de frunze și
buchetul floral de pe tulpina principală
Mugurii florali sunt separați:
- pedunculii florali de pe inflorescența principală se alungesc,
începând cu cei de la baza inflorescenței (plasați la
exteriorul buchetului floral).
Înflorirea
Primele flori de pe inflorescența principală sunt deschise
(începutul procesului de înflorire)
Axa inflorescenței de pe tulpina principală se alungește,
inflorescența având mai multe flori deschise
Formarea silicvelor
Primele petale se scutură, iar primele 10 silicve formate au
lungimea mai mică de 2 cm; începe deschiderea florilor
(înflorirea) de pe inflorescențele secundare
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Codul

A

B
B1
B2
B3
B4
…
B9
C
C1
C2
D
D1

D2

E
F
F1
F2
G
G1

Faza de
vegetaţie

Codul și stadiul de vegetaţie
Primele 10 silicve formate au lungimea cuprinsă între 2 și 4
cm
Primele 10 silicve formate au lungimea mai mare de 4 cm
Primele 10 silicve formate prezintă umflături de-a lungul lor ca
urmare a formării semințelor
Primele 10 silicve formate prezintă semințe colorate
Silicvele sunt parțial uscate, iar semințele din interiorul
acestora sunt dure și închise la culoare.
Între stadiile G5 și G6 se înregistrează maturitatea fiziologică.

Codul
G2
G3
G4
G5
G6

Fig. 3.31. Stadiile de vegetaţie la rapiţă după codificarea Terres Inovia (CETIOM)
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3.9. Elementele productivității

-

Elementele productivităţii la rapiţă sunt următoarele (fig. 3.32):
numărul de plante/m2;
numărul de silicve pe plantă;
numărul de boabe în silicvă;
masa a 1.000 de boabe (MMB).

Fig. 3.32. Elementele productivității la rapiţă și participarea lor la formarea recoltei

Numărul de plante/m2 este de dorit să fie cuprins între 35 și 45.
Numărul de silicve pe plantă este cuprins între 100 și 300, fiind
determinat de numărul de inflorescențe pe plantă, care este condiționat de
numărul de ramificații ce se formează pe plantă, și de numărul de silicve ce
se formează în inflorescență, care este condiționat de numărul de flori ce se
formează în inflorescență. În condițiile unei capacități bune de ramificare și
a unei densități reduse, numărul de silicve care se formează pe plantă poate
fi mai mare de 300. În condițiile unei densități mai mari și în condiții mai
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puțin bune de vegetație, respectiv în condiții de stres hidric și nutrițional,
numărul de silicve care se formează pe plantă este mai mic de 100.
În funcție de numărul de plante/m2 și numărul de silicve pe plantă,
numărul de silicve pe m2 este cuprins între 4.500 și 12.000. Silicvele
formate în primele 2 săptămâni de înflorire au contribuția cea mai mare la
formarea recoltei (Hertel, 2012).
Numărul de boabe în silicvă este cuprins între 10 şi 30, frecvent fiind
cuprins între 15 și 25. Silicvele bazale au un număr de boabe mai mare
comparativ cu cele din partea superioară a inflorescențelor.
În funcție de numărul de silicve pe plantă și numărul de boabe care se
formează în silicvă, numărul de boabe pe plantă este cuprins între 1.500 și
5.000. În funcție de numărul de plante/m2 și numărul de boabe pe plantă,
numărul de boabe pe m2 este cuprins între 60.000 și 160.000.
MMB este cuprinsă între 3 şi 5 g.
3.10. Cerinţe faţă de climă şi sol
Cerinţe faţă de temperatură. Rapiţa are cerinţe moderate faţă de
temperatură. Cele mai bune rezultate se obţin în regiunile cu climă
temperată, în care iernile sunt blânde, iar verile sunt răcoroase şi umede, cu
temperaturi medii anuale de 7-10°C. Rezultate bune se obţin şi în zonele cu
temperaturi medii anuale de 10-11°C.
Constanta termică la rapiţă (Σt>0°C) este de 2.100-2.500°C la formele
de toamnă şi 1.500-1.800°C la formele de primăvară.
Temperatura minimă de germinaţie este de 1-2°C la rapița colza
(Brassica napus) și 2-3°C la rapița naveta (Brassica rapa). Temperatura
optimă de germinție este de 15-20oC.
După răsărire, plăntuţele tinere vegetează bine toamna la temperaturi
de 8-15°C. Suma temperaturilor necesare în perioada de vegetaţie din
toamnă este de 800-1.000°C (Σt>0°C), sau 550-700°C (Σt>5°C), ori
400-450°C (Σt>6°C).
În faza de rozetă (6-8 frunze complet dezvoltate şi cu apexul vegetativ
protejat de frunzuliţe în curs de formare (fig. 3.33), rapiţa de toamnă rezistă
în timpul iernii la temperaturi de -12...-15°C (chiar -18°C), fără strat
acoperitor de zăpadă, şi până la -20...-25°C, cu strat acoperitor de zăpadă de
10-20 cm înălţime, mai ales dacă temperaturile scăzute nu intervin brusc şi
nu sunt de lungă durată. Pe solurile umede şi fără strat de zăpadă, plantele
de rapiţă pot fi distruse de temperaturile cu valori de -7…-10°C.
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Fig. 3.33. Plante de rapiță în stadiul de 8 frunze

Stratul gros de zăpadă pe sol umed și neîngheţat poate determina
sufocarea şi putrezirea plantelor de rapiţă. De asemenea, rapiţa este afectată
de stratul de gheaţă care acoperă plantele.
Rapiţa de primăvară rezistă până la -2...-3°C.
După stadiul de 1-2 frunze, temperaturile scăzute determină formarea
de pigmenți antocianici care imprimă o nuanță purpurie la baza, pe marginea
sau pe toată suprafața frunzelor tinere. Nuanța violacee dispare odată cu
creșterea temperaturii.
După reluarea vegetației la desprimăvărare, rapiţa devine sensibilă la
îngheţ, în special atunci când intervin perioade de alternanță între îngheț și
dezgheț, respectiv atunci când perioadele mai lungi de 3 zile cu temperaturi
mai mari de 3oC se succed cu perioade mai lungi de 3 zile cu temperaturi
mai mici de -3oC.
Brumele şi îngheţurile târzii de primăvară sunt dăunătoare culturilor
de rapiţă, în special cele din perioada îmbobocirii şi înflorii, care pot
determina chiar compromiterea culturii. De asemenea, oscilaţiile de
temperatură sunt dăunătoare culturilor de rapiţă.
Reluarea vegetației în primăvară, care este vizibilă prin formarea de
noi frunze, se realizează atunci când temperatura medie zilnică depășește
5oC timp de câteva zile (Merrien și Pouzet, 1988).
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În perioada de alungire a tulpinii și până la înflorire, rapiţa solicită
temperaturi medii zilnice de 12-15°C (în această perioadă rapița se
comportă ca plantă microtermă), iar după înflorire, aceasta vegetează bine la
temperaturi medii zilnice de 15-20°C (în această perioadă rapița se
comportă ca plantă mezotermă).
Practic, temperaturile optime pentru creșterea și dezvoltarea rapiței
sunt cuprinse între 12 și 20oC, cu o creștere și dezvoltare bună până la 30oC.
Temperaturile de peste 30oC asociate cu secetă în perioada de înflorire
determină uscarea şi căderea (avortarea) florilor și a silicvelor formate. De
asemenea, temperaturile ridicate din perioada înfloritului determină blocarea
proceselor de creștere, care se pot relua ulterior, odată cu scăderea
temperaturii, ceea ce determină o reînflorire a plantelor. Aceasta creează
probleme la recoltare ca urmare a neuniformității de maturizare, unele
silicve fiind încă verzi în timp ce celelalte sunt deja uscate.
Cerinţe faţă de umiditate. Rapiţa este o plantă pretenţioasă faţă de
umiditate, având o rezistenţă slabă la secetă.
Coeficientul de transpiraţie este ridicat, fiind cuprins între 550 şi 740
(Bîrnaure, 1979).
Rapiţa dă rezultate bune în zonele în care cad anual 450-650 mm
precipitaţii.
Perioadele critice pentru apă sunt cuprinse între răsărire şi formarea
rozetei de frunze, când plantele trebuie să se dezvolte normal pentru a intra
în iarnă „călite”, şi între înflorire şi fructificare, când se formează
elementele productivităţii plantei (numărul de silicve/plantă, numărul de
boabe în silicvă, masa a 1000 de boabe). Cu cât seceta durează o perioadă
mai mare de timp cu atât efectele negative ale acesteia sunt mai accentuate.
În ţara noastră apar deseori probleme în zonele de sud şi sud-est legate
de asigurarea umidităţii solului necesară răsăririi plantelor în toamnă. Seceta
survenită înainte de semănat determină fie negerminarea semințelor sau
germinarea acestora dar nerăsărirea plăntuțelor, fie o răsărire anevoioasă şi
neuniformă, cu multe goluri. Seceta continuată sau survenită după semănat,
în condițiile în care plantele au răsărit, determină o creştere şi o dezvoltare
slabă a plantelor de rapiţă în toamnă, ceea ce înseamnă o călire
necorespunzătoare şi o slabă rezistenţă la condiţiile nefavorabile din timpul
iernii.
Seceta din toamnă poate constitui un real pericol pentru reușita
culturii, putând determina chiar compromiterea culturii, motiv pentru care
irigarea la pregătirea patului germinativ sau, mai cu seamă, irigarea de
răsărire are o importanță deosebită în reușita culturii (Buzdugan, 2011).
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Intrarea rapidă în vegetaţie activă în primăvară şi ritmul rapid de
creştere face ca rapiţa să valorifice eficient apa acumulată în sol în timpul
iernii.
Grindina care afectează plantele înainte de înflorire determină pierderi
de producţie care sunt apreciate ca fiind de cca. 25% din suprafaţa foliară
distrusă de grindină (Kandel și Berglund, 2011)1. Pierderile de producţie
sunt mai mari atunci când grindina afectează plantele în perioada de
înflorire, situaţie în care plantele vor compensa parţial florile şi silicvele
pierdute prin ramificare de la nodurile inferioare ale tulpinii. Atunci când
grindina afectează plantele în perioada de formare a semințelor şi de
maturitate, pierderile de producţie sunt şi mai mari, plantele nemaiavând
posibilitatea de a compensa pierderile înregistrate.
Cerinţe faţă de lumină. După cerinţele faţă de lumină, rapiţa este o
plantă de zi lungă, aceasta fiind iubitoare de lumină, mai ales în ultima parte
a perioadei de vegetaţie.
Cerinţe faţă de sol. Rapiţa este pretenţioasă faţă de sol. Aceasta se
cultivă cu rezultate bune pe solurile profunde, cu textură lutoasă sau lutoargiloasă, permeabile, fertile, cu capacitate mare de reţinere a apei, cu
reacţie neutră sau uşor alcalină (pH cuprins între 6,8 şi 7,5).
Cele mai bune soluri pentru cultivarea rapiţei sunt cernoziomurile,
preluvosolurile roşcate şi aluviosolurile. În general, solurile bune pentru
grâu, orz și mazăre sunt potrivite și pentru rapiță (Ionescu de la Brad, 1870;
Săulescu, 1947).
Rapiţa nu se cultivă pe solurile cu profil subţire, pe soluri grele
(argiloase), cu exces de umiditate (cu un drenaj scăzut, sau pe solurile pe
care există riscul de inundare la desprimăvărare), dar nici pe cele ușoare
(nisipoase), acide (trebuie evitate solurile cu pH mai mic de 5,5) sau
sărăturoase.
3.11. Zone ecologice
Zona I (zona foarte favorabilă) de cultivare a rapiţei de toamnă în țara
noastră cuprinde Câmpia de Vest, Câmpia Transilvaniei și Câmpia Jijiei,
zone caracterizate prin soluri fertile, temperaturi moderate în cursul
perioadei de vegetație a rapiței și un regim al precipitațiilor favorabil.
Zona a II-a (zona favorabilă) cuprinde Câmpia Română și Dobrogea,
zone caracterizate prin soluri fertile, temperaturi mai ridicate și prin secete
frecvente la sfârșitul verii și începutul toamnei, motiv pentru care rapiţa
De exemplu, în cazul în care suprafața foliară este distrusă în proporție de 60%, pierderea de
producție se estimează a fi de 15%.
1
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trebuie să se cultive în condiţii de irigare în special pentru asigurarea unei
bune răsăriri, precum și zonele de deal și podiș ale țării, unde regimul termic
și cel al precipitațiilor este mai favorabil, dar solurile au o fertilitate mai
scăzută.

3.12. Tehnologia de cultivare
3.12.1. Rotaţia
Cele mai bune plante premergătoare pentru rapiţa de toamnă sunt
plantele care se recoltează cât mai timpuriu, pentru a se putea pregăti terenul
până la semănat în condiţii bune şi a se acumula apa necesară răsăririi, şi
anume: mazărea, cerealele păioase, cartoful extratimpuriu şi timpuriu,
borceagul, trifoiul roşu după prima coasă (fig. 3.34; tab. 3.7).

Fig. 3.34. Influența plantei premergătoare asupra producție de semințe la rapiță
(Christen și Sieling, 1994, citați de Orlovius, 2003)

Rapiţa de primăvară se poate semăna şi după culturi recoltate mai
târziu, cum sunt: inul pentru ulei, porumbul, sfecla pentru zahăr, cartoful de
vară și de toamnă etc.
Rapiţa nu se va cultivă:
- în monocultură;
- după floarea-soarelui, soia, fasole, culturi care sunt puternic atacate de
Sclerotinia sclerotiorum (putregaiul alb);
- după specii de plante cultivate din familia Brassicaceae (Cruciferae).
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Tabelul 3.7. Efectul plantei premergătoare și al plantei antepremergătoare asupra
producției de semințe la rapiță - valori medii pentru perioada 1988-2001
(Sieling și Christen, 2015)
Planta
antepremergătoare
Grâu
Grâu
Ovăz
Rapiță
Mazăre
Grâu
Rapiță
Mazăre
Grâu
Rapiță

Planta premergătoare
Mazăre
Orz
Orz
Orz
Grâu
Grâu
Grâu
Rapiță
Rapiță
Rapiță

Producția
(t/ha)
3,90
3,90
3,86
3,85
3,80
3,67
3,84
3,66
3,64
3,56
3,58
3,47
3,46
3,33

Rapiţa trebuie să revină pe acelaşi teren după 3-5 ani (de preferat 4-5
ani), iar pe parcelele unde s-a manifestat atacul de putregai alb (Sclerotinia
sclerotiorum), rapiţa trebuie să revină pe acelaşi teren după 6-8 ani.
Trebuie acordată atenție efectului remanent al erbicidelor folosite la
planta premergătoare și la care rapița este sensibilă, așa cum sunt:
clorsulfuron, metsulfuron-metil, imazamox, nicosulfuron.
Rapiţa este o foarte bună premergătoare pentru marea majoritate a
plantelor de cultură, ca urmare a faptului că eliberează terenul devreme și
lasă terenul curat de buruieni.
În zonele din sudul ţării, după rapiţă se pot amplasa culturi succesive
(porumb pentru boabe, porumb pentru siloz ş.a.).

3.12.2. Fertilizarea
Rapiţa este o plantă mare consumatoare de elemente nutritive,
reacţionând foarte bine atât la fertilizarea cu îngrășăminte minerale, cât şi la
fertilizarea cu îngrăşăminte organice.
Consumul specific de elemente nutritive pentru realizarea unei tone de
semințe, plus biomasa epigee corespunzătoare, este în medie de 51,5 kg N,
36 kg P2O5 și 44 kg K2O (după Codul de bune practici agricole pentru
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, 2015).
Azotul este elementul nutritiv cu impactul cel mai mare asupra
producţiei de rapiţă, acesta trebuind să se găsească la dispoziţia plantelor de
rapiţă atât toamna, cât şi primăvara de la reluarea vegetaţiei şi până la
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formarea seminţelor. Azotul are un rol important în formarea suprafeţei
foliare a plantelor şi a ramificaţiilor, influenţând talia plantelor, numărul de
flori şi silicve pe plantă, numărul de semințe în silicve şi, în final, producţia
de semințe. O bună aprovizionare cu azot duce la un conținut mai mare de
proteină și mai scăzut de ulei în semințe (fig. 3.35), dar prin creșterea
producției la unitatea de suprafață crește și producția de ulei.

Fig. 3.35. Conținutul de ulei la rapița canola în funcție de aprovizionarea cu azot
(Hammond, 2011)

La maturitatea plantei, cca. 65% din azotul consumat de plantă se
regăsește în semințe (Merrien și colab., 1988), ceea ce înseamnă că cca.
65% din azotul consumat este exportat odată cu recolta, iar diferența de cca.
35% se întoarce în sol prin resturile vegetale rămase după recoltarea culturii.
Din consumul total de azot, plantele de rapiță consumă cca. 20% în
perioada de toamnă, cca. 70% de la reluarea vegetației în primăvară până la
înflorirea completă, și cca. 10% în perioada de formare și umplere a
semințelor.
Deficitul de azot duce la formarea de plante cu tulpini subţiri și cu
talie mică, cu o ramificare mai slabă şi cu frunze mici. Numărul de flori şi
silicve este mai mic, se formează mai puţine semințe în silicvă, semințele
sunt mici, ceea ce face ca în final producţia să fie mică.
Simptomele deficitului de azot (carenţa de azot) încep să se manifeste
pe frunzele de la baza plantei, care iniţial capătă o culoare verde-pal, după
care se îngălbenesc. Uneori, nervurile frunzelor bazale devin violet
albicioase, iar limbul foliar capătă o pigmentație violetă (roșu-purpuriu) la
vârf, pigmentație care avansează pe ambele fețe ale limbului foliar către
baza acestuia, după care frunza se îngălbenește. Frunzele în formare din
partea superioară a plantei sunt mai înguste și au un port mai erect. În
ansamblu, cultura apare ca fiind debilă, îngălbenită, plantele ajungând mai
repede la maturitate.
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Deficitul de azot se manifestă mai ales pe solurile nisipoase, cu un
conținut scăzut de materie organică, pe cele acide și în condiții de
precipitații abundente, care duc la spălarea azotului.
Excesul de azot în toamnă determină o creştere vegetativă exagerată a
plantelor, în defavoarea înrădăcinării, fiind diminuată rezistenţa plantelor la
condiţiile nefavorabile din timpul iernii.
Fosforul asigură o bună înrădăcinare a plantelor, mărind rezistenţa
acestora la temperaturi scăzute şi la secetă. Fosforul stimulează înflorirea şi
fructificarea, grăbeşte coacerea şi asigură un conţinut ridicat de ulei în
seminţe. De asemenea, fosforul măreşte eficienţa azotului, ceea ce face ca
sporul de recoltă obţinut prin interacţiunea azotului cu fosforul să se poată
chiar dubla faţă de sporul asigurat numai de azot.
La maturitatea plantei, cca. 53% din fosforul consumat de plantă se
regăsește în semințe (Ștefan, 2012), ceea ce înseamnă că cca. 53% din
fosforul consumat este exportat odată cu recolta, iar diferența de cca. 47% se
întoarce în sol prin resturile vegetale rămase după recoltarea culturii.
Din consumul total de fosfor, plantele de rapiță consumă cca. 10% în
perioada de toamnă, cca. 70% de la reluarea vegetației în primăvară până la
înflorirea completă, și cca. 20% în perioada de formare și umplere a
semințelor.
Deficitul de fosfor determină o creştere slabă a sistemului radicular,
formarea unui număr mai mic de frunze pe plantă, o ramificare mai slabă a
plantelor, întârzierea înfloririi şi formarea unui număr mai mic de flori pe
plantă. Deficitul de fosfor diminuează capacitatea plantei de a valorifica
azotul existent. Deficiența severă de fosfor duce la diminuarea conținutului
de proteină și de ulei din semințe (Hammond, 2011).
Simptomele deficitului de fosfor (carenţa de fosfor) încep să se
manifeste pe frunzele de la baza plantei, extinzându-se spre frunzele tinere.
Funzele rămân mici şi au iniţial o culoare verde intens, verde-albăstruie,
după care capătă nuanţe violacee sau roşii-violacee la început la vârful şi pe
marginea limbului foliar, după care se extinde către nervura principală şi
spre baza limbului. Nuanța de culoare este mai intensă pe fața dorsală a
frunzei. De asemenea, nuanța de culoare este cu atât mai accentuată cu cât
deficitul de fosfor este mai mare.
Carenţa de fosfor poate să apară încă din primele faze de vegetaţie, ca
urmare a absorbţiei deficitare a fosforului, mai ales în condiţii de vreme rece
şi exces de umiditate.
Deficitul de fosfor se manifestă mai ales pe solurile cu un conținut
scăzut de fosfor (sub 35 ppm PAL), pe cele acide (cu pH mai mic de 5,8),
alcaline (pH peste 7,2), cu un conținut ridicat de argilă (peste 20%), tasate,
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pe care stagnează apa în perioadele ploioase, în condiții de secetă, de
temperaturi scăzute și de îmburuienare a culturii.
Potasiul măreşte rezistenţa plantelor de rapiță la temperaturi scăzute,
la secetă, cădere şi boli şi facilitează acumularea uleiului în seminţe.
La maturitatea plantei, cca. 20-25% din potasiul consumat de plantă se
regăsește în semințe (Guș și colab., 2003.a), ceea ce înseamnă că cca.
20-25% din potasiul consumat este exportat odată cu recolta, iar diferența de
cca. 75-80% se întoarce în sol prin resturile vegetale rămase după recoltarea
culturii.
Din consumul total de potasiu, plantele de rapiță consumă cca. 20% în
perioada de toamnă și cca. 80% de la reluarea vegetației în primăvară până
la înflorirea completă.
Deficitul de potasiu determină scăderea rezistenţei la temperaturi
scăzute, secetă şi la cădere, formarea de seminţe mici şi cu un conţinut redus
în ulei.
Simptomele deficitului de potasiu (carenţa de potasiu) încep să se
manifeste pe frunzele de la baza plantei, care se îngălbenesc (se clorozează)
de la vârful şi marginea limbului foliar, după care zonele îngălbenite se
necrozează, existând un contrast evident între zonele decolorate ale limbului
foliar și cele verzi. Aspectul de arsură pe marginea frunzelor bazale
reprezintă principalul simptom al caranței de potasiu. Frunzele tinere au
limbul foliar ondulat și curbat înspre sol. Tulpinile sunt subţiri şi au
internodurile scurte. În zilele calde, frunzele se ofilesc, chiar și atunci când
nu sunt vizibile alte simptome.
Deficitul de potasiu se întâlneşte mai ales pe solurile uşoare, cu reacţie
acidă și în condiții de precipitații abundente. De asemenea, deficitul de
potasiu apare pe solurile bogate în magneziu, ca urmare a interacțiunii dintre
cele două elemente nutritive.
Sulful este un element nutritiv important pentru rapiţă, aceasta
consumând cantităţi mari de sulf (se consideră că rapiţa necesită de două ori
mai mult sulf comparativ cu cerealele). Rapiţa este pretenţioasă la deficitul
de sulf, sulful fiind considerat cel de-al treilea element nutritiv limitativ al
producţiei, după azot și fosfor.
Cca. 70% din consumul total de sulf are loc în primăvară, de la
reluarea vegetație până la înflorire.
Deficitul de sulf determină formarea de plante cu un număr mic de
ramificaţii pe plantă, cu frunze mici, cu un număr redus de flori şi silicve
(florile și silicvele avortează) și cu un număr mic de semințe în silicve, iar
perioada de vegetaţie se prelungeşte.
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Simptomele deficitului de sulf (carenţa de sulf) se manifestă de obicei
după desprimăvărare pe frunzele tinere, din partea superioară a plantei, la
care limbul foliar începe să se îngălbenească dinspre margini, nervurile
rămânând verzi. Îngălbenirea frunzelor nu este însoțită și de necrozare. În
condiții de deficit sever, frunzele tinere sunt mai mici decât în mod normal,
au marginea limbului foliar ridicată (aspect de ”lingură”), devin casante și
prezintă o culoare purpuriu-roşcată pe partea dorsală, în special pe margini.
Florile au o culoare galben-palid în loc de galben-auriu, florile decolorate
avortând sau formând silicve groase, dar fără semințe sau numai cu 1-2
semințe. Silicvele și tulpina pot căpăta și ele o nuanță purpurie. Plantele sunt
erecte și au un aspect rigid.
Deficitul de sulf se manifestă mai ales în anii ploioși (ionii de sulf sunt
foarte mobili în sol, fiind ușor levigați), pe solurile uşoare, sărace în materie
organică, acide şi în condiţiile utilizării unor doze ridicate de azot. De
asemenea, scăderea temperaturii în primăvară poate determina manifestarea
deficitului de sulf.
Magneziul este utilizat în sinteza moleculei de clorofilă (reprezintă
partea centrală a moleculei de clorofilă) și are un rol important în sinteza
proteinelor și în metabolismul nitraților și a fosforului.
La maturitatea plantei, cca. 50% din magneziul consumat de plantă se
regăsește în semințe (Merrien și colab., 1988), ceea ce înseamnă că cca.
50% din magneziul consumat este exportat odată cu recolta, iar diferența de
cca. 50% se întoarce în sol prin resturile vegetale rămase după recoltarea
culturii.
Deficitul de magneziu se manifestă mai ales în condiţii de ploi de
lungă durată (care spală magneziul), pe soluri ușoare (cu un conținut scăzut
de argilă, care nu au capacitatea de a reține magneziul), pe soluri cu pH
scăzut (soluri acide), pe solurile compacte (pe care stagnează apa) și pe cele
cu exces de potasiu (ca urmare a interacțiunii dintre magneziu și potasiu),
precum și pe solurile cu exces de ioni de calciu (Ca2+) și amoniu (NH4+). De
asemenea, deficitul de magneziu poate apărea de-a lungul vegetației în
perioadele umede și răcoroase sau în cele secetoase.
Simptomele deficitului de magneziu (carenţa de magneziu) încep să se
manifeste pe frunzele de la baza plantei, la care limbul foliar se îngălbenește
în zona dintre nervuri dinspre exterior spre interior. Nervurile și zona din
jurul acestora rămân verzi o perioadă mai mare de timp, ceea ce dă frunzelor
un aspect marmorat. În condiții de deficit sever, clorozele internervuriene
devin brun-roșcate și violacei, după care se necrozează.
Calciul are rol în asigurarea stabilității pereților celulari și a
integrității membranelor celulare.
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Deficitul de calciu este rar întâlnit în condiții de câmp, acesta
manifestându-se pe frunzele tinere prin apariția de pete clorotice și necrotice
(Orlovius, 2003). Tulpinile sunt moi, iar inflorescențele sunt aplecate.
Deficitul de calciu se manifestă mai ales în condiţii de soluri acide.
Borul are un rol important în formarea pereților celulari, în diviziunea
și creșterea celulară, în dezvoltarea vârfurilor de creștere ale rădăcinii și
tulpinii, precum și în germinarea polenului și creșterea tubului polinic. Ca
atare, o bună aprovizionare cu bor a plantelor de rapiță este importantă în
timpul creșterii intense a plantelor în toamnă, în timpul alungirii tulpinii în
primăvară și în timpul înfloririi.
Rapiţa este considerată ca fiind una dintre plantele de cultură foarte
sensibilă la deficitul de bor și care reacționează bine la aplicarea
îngrășămintelor cu bor. Totuşi, trebuie acordată atenţie faptului că foarte
repede se poate trece de la deficit la exces de bor, cu efecte fitotoxice asupra
plantelor de rapiţă, motiv pentru care dozele aplicate trebuie să fie mici.
Deficitul de bor se manifestă mai ales în condiţii de soluri uşoare,
nisipoase, cu conținut scăzut de materie organică, pe cele cu pH ridicat, în
condiții de deficid de zinc, precum şi în anii secetoşi în perioada de creștere
a plantelor de rapiță.
Simptomele deficitului de bor (carenţa de bor) încep să se manifeste
pe frunzele tinere din partea superioară a plantei, care încep să se
îngălbenească în zona dintre nervuri, uneori căpătând un aspect marmorat și
o tentă roșiatică pe margini. Față de celelalte elemente nutritive, borul este
singurul element care în condiții de deficit are ca efect accelerarea
proceselor fiziologice în loc ca acestea să se reducă (Orlovius, 2003). Ca
atare, în condiții de deficiență severă apar crăpături verticale pe tulpină, la
baza acesteia, iar coletul și pivotul rădăcinii se îngroașă. Plantele sunt
ramificate de la bază și au aspect de tufă. De asemenea, apar deformări şi
căderi ale florilor şi bobocilor. Silicvele sunt sterile (goale) sau parțial
fertile.
Conținutul critic de bor este de 1,2 ppm pe solurile ușoare și de
2,0 ppm pe solurile grele (Morar, 2011).
Manganul are rol în activarea diferitelor procese enzimatice, în mod
deosebit în procesul de fotosinteză și sinteza proteinelor, precum și în
metabolismul carbohidraților și sinteza lipidelor.
Deficitul de mangan determină întârzierea înfloririi şi a coacerii și
duce la obținerea de producții mici de semințe, cu un conținut redus de ulei.
Simptomele deficitului de mangan (carenţa de mangan) încep să se
manifeste pe frunzele tinere, din partea superioară a plantei, și pe cele
mijlocii pe care apar pete clorotice pe întregul limb foliar, dispuse între
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nervuri (nu încep să apară de la margini ca în cazul carenţei de sulf) și la o
anumită distanță față de nervuri (nervurile rămân verzi). În condiții de
deficit sever de mangan, petele clorotice se necrozează. Întreaga plantă are
un aspect palid.
Deficitul de mangan se manifestă mai ales în condiţii de soluri ușoare,
pe solurile cu pH ridicat (pe solurile alcaline) și pe cele cu un conținut
ridicat de materie organică, precum și în anii secetoşi în perioada de creștere
a plantelor de rapiță.
Molibdenul are rol în metabolismul nitraților și în sinteza proteinelor.
Deficitul de molibden determină o eficiență scăzută în utilizarea
azotului, diminuează creşterea şi reduce numărul de ramificaţii, silicve şi
semințe în silicvă, ceea ce duce în final la obținerea unei producții mici de
semințe.
Simptomele deficitului de molibden (carenţa de molibden) apar pe
frunzele tinere, din partea superioară a plantei, care prezintă leziuni clorotice
și necrotice de-a lungul nervurii principale, limbul foliar fiind micşorat,
răsucit în jurul nervurii centrale şi cu marginea ridicată şi ondulată. În
condiții de deficit sever, la frunzele tinere se formează numai nervura
principală (simptom de ”bici”), fără limb foliar, iar la frunzele mature, pe
marginea frunzelor apar cloroze și necroze. Pedunculii florali sunt lungi, iar
plantele au o culoare verde-pal.
Deficitul de molibden este rar întâlnit în condiții de câmp, rapița fiind
mediu sensibilă la deficitul de molibden (Orlovius, 2003).
Molibdenul în deficit poate pune probleme la rapiţă în special pe
solurile cu pH mic (pe soluri acide, molibdenul fiind insolubil în mediu
acid) și în condiții de exces de azot sub formă nitrică. Disponibilitatea
molibdenului în sol crește odată cu creșterea valorii pH-ului.
Zincul este constituent al unor enzime și are rol în activarea anumitor
enzime.
Deficitul de zinc este rar întâlnit în condiții de câmp. Rapița este
considerată a nu fi foarte sensibilă la deficitul de zinc.
Simptomele deficitului de zinc (carenţa de zinc) se manifestă prin
piticirea plantelor, care au aspect de tufă, iar frunzele au dimensiuni mici,
uneori prezentând cloroze (Orlovius, 2003).
Deficitul de zinc poate pune probleme la rapiţă pe solurile foarte acide
sau foarte alcaline, pe cele cu un conținut ridicat de humus sau foarte
calcaroase, precum și pe cele cu un conținut ridicat de fosfor.
Cuprul are rol de regulator în reacțiile enzimatice și de catalizator în
reacțiile oxidative.
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Simptomele deficitului de cupru (carenţa de cupru) se manifestă prin
deformarea și ofilirea frunzelor tinere, urmată de moartea acestora, precum
şi prin necrozarea meristemelor apicale. Frunzele tinere sunt mai mari decât
în mod normal, iar plantele au internodurile scurte și lăstăresc prematur.
Inflorescența prezintă un număr mic de flori și silicve.
Deficitul de cupru este rar întâlnit în condiții de câmp, rapița fiind
considerată a fi mai tolerantă la deficitul de cupru decât cerealele. Deficitul
de cupru poate pune probleme la rapiţă pe solurile nisipoase, pe cele cu un
pH ridicat, pe solurile cu un conținut mare de carbonați și pe cele cu un
conținut mare de materie organică (Orlovius, 2003).
Fierul are rol în reglarea presiunii osmotice a celulelor, în transpirație
și în producerea oxigenului în procesul de fotosinteză (Orlovius, 2003).
Simptomele deficitului de fier (carenţa de fier) se manifestă pe
frunzele tinere prin cloroza limbului foliar (cloroză ferică), între nervurile
frunzei care sunt de culoare verde închis.
Deficitul de fier este rar întâlnit în condiții de câmp, putând pune
probleme la rapiţă pe solurile alcaline bogate în calciu şi în fosfor. De
asemenea, deficitul de potasiu poate induce și deficitul de fier.
Aplicarea îngrăşămintelor minerale
Doza de azot recomandată la cultura de rapiţă este cuprinsă între 80 şi
160 kg/ha, frecvent utilizându-se 100-120 kg/ha. În cultură irigată, doza de
azot se mărește cu 30-40 kg/ha.
Conform Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și conform SMR 11 din
Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea (2019), în cazul în care
planul de fertilizare se întocmeşte fără un studiu agrochimic, doza maximă
de azot (mineral și organic) care poate fi aplicată la cultura de rapiță pe
terenurile cu panta de până la 12% este de 100 kg/ha, iar pe terenurile cu
panta mai mare de 12% doza maximă de azot este de 80 kg/ha.
Azotul se administrează toamna, numai dacă este cazul, respectiv în
următoarele situații:
- pe soluri cu fertilitate scăzută, după premergătoare nefertilizate cu azot
sau fertilizate cu doze mici de îngrășăminte cu azot, precum și în anii
ploioşi, situație în care se aplică o doză de azot de 30-50 kg/ha înainte de
pregătirea patului germinativ, de preferat sub formă de îngrășăminte
complexe, sau după răsărit sub formă de îngrășăminte simple cu azot
(azotat de amoniu sau nitrocalcar);

SMR 1 (SMR = Cerinţe legale în materie de gestionare) - Protecţia apelor împotriva poluării cu
nitraţi proveniţi din surse agricole.
1
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- în situația unui semănat sau răsărit întârziat, pentru stimularea dezvoltării
plantelor se aplică o doză de azot de 25-35 kg/ha cu cel puțin 3-4
săptămâni înainte de întreruperea vegetației la intrarea în iarnă, sub formă
de îngrășăminte simple cu azot (azotat de amoniu sau nitrocalcar).
În stabilirea strategiei de fertilizare cu azot în toamnă trebuie să se
aibă în vedere faptul că plantele de rapiță normal dezvoltate absorb până la
intrarea în iarnă 40-60 kg N s.a./ha. Se urmărește ca plantele să aibă la
intrarea în iarnă 6-8 frunze complet formate, care asigură o bună rezistență
la condițiile nefavorabile din timpul iernii și constituie o precondiție a unei
bune ramificări a plantelor în primăvară prin mugurii axilari, situați la baza
frunzelor. De asemenea, se are în vedere că în toamnă are loc inducția
florală, cu impact important asupra elementelor productivității, motiv pentru
care plantele de rapiță trebuie să fie bine aprovizionate cu elemente
nutritive. Administrarea unei fracţii prea mari de azot în toamnă duce la o
creştere intensă a plantelor şi la mărirea sensibilităţii acestora la condiţiile
nefavorabile din timpul iernii.
Aplicarea azotului în primăvară se face astfel (fig. 3.36):
- la desprimăvărare, imediat ce se poate intra pe teren (de obicei, la sfârşit
de februarie sau început de martie, în funcţie de anul de cultură) se
administrează cca. 50-70% din doza de azot, de obicei între 60 și
80 kg/ha;
- restul dozei se administrează 2-3 săptămâni mai târziu, în faza de
muguri florali uniţi, respectiv în cea de-a doua jumătate a lunii martie
până la începutul lunii aprilie.

Fig. 3.36. Efectul dozei de azot și al fracționării acesteia asupra producției de
semințe la rapiță (Hanus și Sieling, 1998, citați de Orlovius, 2003)
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În cazul culturilor intensive, în condițiile unei bune aprovizionări cu
apă, ceea ce asigură condițiile pentru un consum mare de azot, se poate
impune și o a treia fracționare a azotului în primăvară, înainte de înflorire
(fig. 3.36). În acest caz, fracționara dozei de azot se realizează astfel: cca.
45% din doză la prima aplicare, cca. 35% din doză la cea de-a doua aplicare
și diferența de cca. 20% la cea de-a treia aplicare, această ultimă fracție
reprezentând 20-40 kg N/ha.
În cazul dozelor de azot de până la 100 kg s.a./ha, aplicarea azotului
primăvara se poate face într-o singură fază, imediat ce se poate intra pe
teren.
Nu trebuie să se aplice mai mult de 100 kg N s.a./ha la o singură
aplicare. De asemenea, până la alungirea tulpinii, nu trebuie să se aplice o
doză de azot mai mare de 150 kg s.a./ha (fracția aplicată în toamnă + fracția
aplicată la desprimăvărare), ca urmare a faptului că se intensifică creșterea
vegetativă, celulele tulpinii se alungesc și determină apariția de crăpături,
înfloritul este întârziat și neuniform, ceea ce determină o coacere întârziată
și neuniformă.
Prin aplicarea fracționată a îngrășămintelor cu azot se asigură azotul
corespunzător cerinţelor plantelor, se evită pierderea acestuia prin procesul
de levigare şi se adaptează doza în funcţie de evoluţia culturii şi a condiţiilor
de aprovizionare cu apă.
Conform SMR 1 din Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea
(2019), îngrăşămintele minerale nu trebuie să se aplice pe timp de ploaie,
ninsoare şi soare puternic ori pe terenuri cu exces de apă, acoperite cu
zăpadă, sau dacă solul este puternic îngheţat/crăpat în adâncime/săpat în
vederea instalării unor drenuri/lucrări de subsolaj.
Cele mai utilizate îngrăşăminte simple cu azot folosite în primăvară la
cultura de rapiță sunt:
- Ureea - (NH2)2CO (46% N s.a.), care se folosește în primăvară, în
special la prima fracție de azot (la reluarea vegetației);
- Azotatul de amoniu - NH4NO3 (33,5% sau 34% N s.a.), care se
folosește în primăvară, în special la fracția a doua de azot, ca urmare a
faptului că deși forma nitrică (NO3-) a acestuia se absoarbe bine la
temperaturi scăzute, aceasta determină scăderea rezistenței plantelor la
eventuale înghețuri târzii de primăvară;
- Sulfatul de amoniu - (NH4)2SO4 (21% N s.a. + 24% S s.a.), care se
folosește în primăvară, la prima sau cea de-a doua fracție de azot; acest
tip de îngrăşământ trebuie evitat a se aplica pe solurile cu un pH mai
scăzut, ca urmare a efectului de reducere a valorii pH-lui (intensifică
acidifierea); de asemenea, sulfatul de amoniu nu trebuie aplicat pe
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plantele îngheţate sau umede, situaţie în care poate determina
apariția de arsuri pe frunze;
- Nitrocalcarul - NH4NO3 + dolomită (CaCO3+MgCO3) (27% N s.a. +
7% CaO + 5% MgO), care se folosește în primăvară în special la fracția
a doua de azot, ca urmare a formei nitrice de azot (NO3-); acest tip de
îngrăşământ trebuie evitat a se aplica pe solurile cu un pH mai
ridicat, ca urmare a efectului de ridicare a valorii pH-lui (intensifică
alcalinizarea);
- Îngrășăminte de tip sulfamo, care se folosesc în primăvară, la prima
sau cea de-a doua fracție de azot, și anume:
- Sulfammo 35 (35% N s.a. + 13% SO3);
- Sulfammo 30 (30% N s.a. + 15% SO3 + 7% CaO + 3% MgO);
- Sulfammo 25 MPPA (25% N s.a. + 27% SO3 + 4% MgO).
La aplicarea îngrăşămintelor cu azot trebuie acordată o atenţie
deosebită uniformităţii de împrăştiere.
Sunt de actualitate îngrășămintele cu eliberare treptată a azotului,
proces ce se realizează printr-o peliculă de diferite tipuri care acoperă
granulele de îngrășământ. Eliberarea azotului se realizează pe o anumită
durată de timp, ȋn funcţie de grosimea și permeabilitatea peliculei care
acoperă granulele, de temperatură, umiditate, pH ş.a. Din categoria
îngrășămintelor cu eliberare treptată a azotului fac parte:
- îngrășămintele din gama NG, la care granulele sunt pelicularizate cu
inhibitorul N-Guard pe bază de ulei vegetal (extract de Neem), cum
sunt:
- Amosulf NG (33% N s.a. + 29% SO3);
- Bazic 27 NG (27% N s.a. + 6% CaO + 4% MgO);
- Bazic Plus S NG (27% N s.a. + 15% CaO + 12% SO3);
- Restart Up NG (34% N s.a.);
- Ureea NG (46% N s.a.);
- Util San NG (21% N s.a. + 58% SO3).
- Ureea Cote-N, la care granulele de îngrășământ sunt învelite în capsule
de polimer (film polimeric permeabil).
De asemenea, sunt de actualitate îngrășămintele cu eliberare controlată
a azotului, care se bazează pe mecanisme de eliberare a azotului reglate prin
intermediul enzimelor, bacteriilor sau a produselor sintetizate care
influenţează activitatea microbiologică şi enzimatică. Din categoria
îngrășămintelor cu eliberare controlată a azotului face parte:
- Entec 26 (26% N s.a. + 13% S s.a + inhibitor de nitrificare);
- NovaTec 40 (40% N s.a. + 5% S s.a. + inhibitor de nitrificare DMPP);
- Power 54 NBPT (40% N s.a. + 14% SO3 + inhibitor NBPT).
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Doza de fosfor recomandată la cultura de rapiță este cuprinsă în
intervalul 50-80 kg P2O5/ha, respectiv 50-60 kg P2O5/ha pe solurile cu
fertilitate bună sau pe cele fertilizate în anii anteriori cu îngrăşăminte
organice şi 60-80 kg P2O5/ha pe solurile fără aport de îngrăşăminte organice
şi pe cele cu fertilitate mai redusă.
Trebuie avut în vedere faptul că sporul de producție rezultat ca urmare
a aplicării îngrășămintelor cu azot și fosfor uneori se dublează față de sporul
de producție asigurat numai de aplicarea îngrășămintelor cu azot. Aplicarea
numai a îngrășămintelor cu fosfor la rapiță asigură sporuri de producție de
6-7% (Ștefan, 1997).
Doza de fosfor se poate administra înainte de efectuarea lucrării de
arat sub formă de îngrăşăminte simple de tip superfosfat, cum sunt:
- Superfosfat simplu cu 18% P2O5 + 30,6% CaO + 11,3% S;
- Superfosfat simplu cu 20-21% P2O5 + 29-31% CaO + 30-31% SO3;
- Biophos sau rocă fosfatică cu 26% P2O5 + 46% CaO;
- Superfosfat cu 30% P2O5 + 19% CaO + 9% SO3;
- Superfosfat concentrat cu 40% P2O5 + 17% CaO + 10% SO3;
- Triplu superfosfat cu 45% P2O5 + 24% CaO + 1,8% S.
De asemenea, doza de fosfor se poate administra sub formă de
îngrăşăminte complexe înainte de pregătirea patului germinativ.
Se poate folosi și îngrăşământul lichid cu fosfor Amesal Liquiphos 40
(40% P2O5).
Aprovizionarea plantelor de rapiță cu fosfor în primele 2-6 săptămâni
de vegetație este critică (Hammond, 2011), pentru asigurarea unei bune
dezvoltări a sistemului radicular în toamnă. Ca atare, trebuie avută în vedere
aplicarea îngrășămintelor cu fosfor înainte de înființarea culturii sub formă
de îngrășăminte simple sau complexe.
Rapița, ca de altfel și celelalte plante brasicacee, este sensibilă la
aplicarea îngrășămintelor odată cu semănatul, atunci când granulele de
îngrășăminte sunt plasate în sol în zona semințelor (Qian și colab., 2012). În
acest sens, se consideră că doza de fosfor care poate fi aplicată în zona
semințelor nu trebuie să depășească 30 kg P2O5/ha (Qian și Schoenau, 2010,
citați de Qian și colab., 2012).
În cazul culturilor de rapiță semănate la distanțe mari între rânduri cu
ajutorul semănătorilor de precizie, se poate avea în vedere aplicarea
localizată a fosforului, odată cu semănatul (fertilizare starter), sub formă de
îngrăşământe complexe care se încorporează în benzi, la cel puțin 5 cm
lateral faţă de rândul de seminţe şi la cca. 5 cm sub nivelul seminţelor.
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Doza de potasiu recomandată la cultura de rapiță pe solurile slab sau
mijlociu aprovizionate cu potasiu (sub 16 mg K2O/100 g sol, respectiv sub
132 ppm K) este de 30-80 kg K2O/ha.
Solul se consideră bine aprovizionat cu potasiu pentru rapiţă dacă are
un conţinut mai mare de 18 mg K2O/100 g sol (peste 146 ppm K).
Îngrăşămintele simple cu potasiu (sarea potasică cu 40% K2O, sulfatul
de potasiu cu 50% K2O + 43,2% SO3 sau clorura de potasiu cu 60% K2O) se
administrează înainte de efectuarea arăturii, iar îngrăşămintele complexe cu
potasiu se administrează înainte de pregătirea patului germinativ.
Doza de sulf recomandată pe parcelele unde apare deficitul de sulf,
este de 20-30 kg S s.a./ha (50-75 kg SO3/ha). Rapița este considerată ca
fiind cultura care răspunde cel mai bine la fertilizarea cu sulf. Asigurarea
sulfului este esențială pentru utilizarea eficientă a azotului de către plantele
de rapiță, raportul optim N:S fiind de 6 (Rosa, 1999). Totuși, o doză mai
mare de 30 kg S s.a./ha (peste 75 kg SO3/ha) nu determină sporuri de
producție, iar pe de altă parte duce la creșterea conținutului de glucozinolați.
Toamna, necesarul de sulf poate fi asigurat prin folosirea
superfosfatului simplu ca îngrăşământ cu fosfor, aplicat înainte de
efectuarea arăturii, situație recomandată pe solurile uşoare, sărace în materie
organică, acide. De asemenea, necesarul de sulf poate fi asigurat din toamnă
prin folosirea de îngrăşăminte complexe care conţin sulf, de tip Eurofertil
sau Duofertil. Nu se recomandă aplicarea îngrășămintelor cu azot și sulf (de
tip sulfat de amoniu) în toamnă, consumul de sulf al plantelor de rapiță la
începutul vegetației, respectiv în perioada de toamnă fiind scăzut, iar pe de
altă parte ionii sulfat sunt foarte ușor levigați.
În primăvară, se poate utiliza sulfatul de amoniu sau îngrăşămintele de
tip Sulfammo ca îngrăşăminte cu azot. Sulfatul de amoniu (21% N s.a. +
24% S s.a.) în doză de 125 kg/ha asigură necesarul de sulf de 30 kg s.a./ha
(75 kg SO3/ha).
Aplicarea îngrășămintelor care conțin sulf în primăvară trebuie făcută
pe solurile uşoare, sărace în materie organică, acide, dar și în anii ploioși,
precum și în condiţiile utilizării unor doze ridicate de azot. De asemenea,
aplicarea îngrășămintelor care conțin sulf trebuie făcută imediat ce începe să
se manifeste carenţa de sulf (de exemplu, în condiţiile scăderii temperaturii).
Atunci când apar simptomele carenței de sulf, se poate interveni
imediat prin aplicarea a 100 kg/ha de sulfat de amoniu dizolvat în 500 l de
apă, cantitatea mare de apă având rolul de a evita apariția de arsuri (Terres
Inovia, 2017). De asemenea, se poate interveni prin aplicarea până la
începutul înfloritului de îngrășăminte foliare cu un conținut ridicat de sulf.
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Daza de microelemente. În condițiile în care există riscul manifestării
carenţei de bor, se poate interveni prin aplicarea de îngrășăminte la sol, cu o
doză de 1-2 kg B/ha, sau prin aplicarea de îngrășăminte foliare cu bor la
reluarea vegetației în primăvară, cu o doză de 0,3-0,4 kg B/ha (Orlovius,
2003). În cazul fertilizării cu bor trebuie acordată atenție dozei ca urmare a
faptului că foarte ușor se poate ajunge de la deficit la exces de bor, situație
în care acesta este toxic pentru plante.
Pe solurile pe care se manifestă carenţa de mangan, se recomandă
aplicarea a 0,5-1,0 kg Mn/ha sub formă de sulfat de mangan (Mn SO4)
aplicat foliar, sau 0,1-0,2 kg Mn/ha sub formă de îngrășăminte foliare care
conțin chelați de mangan (Orlovius, 2003). Pe solurile cu pH ridicat,
coborârea valorii pH-ului îmbunătățește și aprovizionarea plantelor de rapiță
cu mangan.
În condițiile în care există riscul manifestării carenţei de molibden, la
reluarea vegetației în primăvară trebuie să se asigure o doză de molibden de
50 g/ha (Terres Inovia, 2017). Pe solurile cu pH scăzut, ridicarea valorii
pH ului îmbunătățește și aprovizionarea plantelor de rapiță cu molibden.
În condițiile în care există riscul manifestării carenţei de zinc, se pot
aplica îngrășăminte care conțin zinc la sol, în doză de 3-6 kg Zn/ha pe
solurile ușoare și până la 15 kg Zn/ha pe solurile mijlocii și grele, sau
îngrășăminte foliare care conțin zinc, în doză de 0,2-0,4 kg Zn/ha sub formă
de sulfat de zinc (ZnSO4) sau 0,05-0,1 kg Zn/ha sub formă de chelați de zinc
(Orlovius, 2003).
În condițiile în care există riscul manifestării carenţei de cupru, se pot
aplica îngrășăminte cu cupru la sol, în doză de 5 kg Cu/ha, sau îngrășăminte
foliare care conțin cupru, în doză de 0,5-1,0 kg Cu/ha (Orlovius, 2003).
Îngrăşămintele complexe se administrează înainte de pregătirea
patului germinativ şi trebuie să aibă un raport N:P în favoarea fosforului sau
egal, folosindu-se îngrăşăminte complexe cu azot şi fosfor (îngrăşăminte
binare) de tip: 23:23:0, 22:22:0, 20:20:0, 18:46:0, 18:18:0, 17:44:0, 16:48:0,
13:36:0, 13:32:0, 12:61:0, 12:52:0, 10:30:0, 10:25:0. Pot fi folosite şi
îngrăşăminte complexe care conţin azot, fosfor și potasiu (îngrăşăminte
ternare), de tipul: 16:16:16, 15:15:15, 10:25:10, 9:24:24, 8:24:24, 8:8:8,
7:20:14, 5:15:30, 5:15:15. De asemenea, pot fi folosite și îngrăşăminte
complexe care conţin fosfor și potasiu, de tipul: 0:24:12, 0:18:18, 0:14:18.
Pot fi folosite și îngrăşăminte complexe care conţin şi macroelemente
secundare (Ca, Mg, S) şi microelemente, de tipul:
- Agrisol NPK 20-20-20 + Me;
- Agrisol NPK 3-37-37 + Me;
- Agrofeed 19-19-19 + 1MgO + Me;
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Agrofeed 14-14-28 + 2MgO + Me;
Agrofeed 12-18-27 + 2MgO + Me;
Agrofeed 11-44-11 + 1MgO + Me;
Complex 20-8-8 + 3MgO + 10SO₃;
Complex 15-15-15 + 7SO₃ + Zn;
Complex 14-10-20 + 10SO₃;
Duofertil 38 (8-30-0 + 15SO3 + Me);
Duofertil 40 (10-18-12 + 12SO3 + Me);
Eurofertil Plus PHOS 38 (8-30-0 + 12SO3 + 19CaO + Me);
Eurofertil Plus NPS 53 (8-18-0 + 7SO3 + 21CaO +2MgO + Me);
Eurofertil Plus 37 (5-10-22 + 16SO3 + 7CaO + 3MgO + Me);
Eurofertil Plus 36 (0-12-24 + 15SO3 + 14CaO + B);
Nitrophoska 15+15+15 + 2S;
Nitrophoska 12+12+17 + 2MgO + 8S;
YaraMila 8-24-24 + 2MgO + 5SO3 + Me;
YaraMila 7-20-28 + 2MgO + 7,5SO3 + Me;
YaraMila 7-12-25 + 2MgO + 6,5SO3 + Me.
Sunt de actualitate îngrășămintele complexe cu eliberare controlată a
elementelor nutritive prin intermediul enzimelor, bacteriilor sau a unor
produse sintetice care influenţează activitatea microbiologică şi enzimatică.
Din categoria îngrășămintelor complexe cu eliberare controlată a
elementelor nutritive fac parte:
- îngrășămintele din gama NovaTec, cu inhibitor de nitrificare DMPP:
- NovaTec Classic (12-8-16 + 10% S + 3% MgO + Me);
- NovaTec N-Max (24-5-5 + 2% MgO + Me);
- NovaTec Suprem (21-5-10 + 3% MgO + Me);
- NovaTec Triplo (15-9-15 + 2% MgO + Me);
- NovaTec NP (24-10-0).
- îngrășămintele din gama N-GOOO, cu inhibitor de nitrificare DCD,
cum sunt:
- NP 8.30 NGOOO (8-30-0 + 25% CaO + 11% SO3 + Me);
- 10.20 NGOOO (10-20-0 + 25% CaO + 11% SO3 + 2% Mg + Me);
- 5.15.15 NGOOO (5-15-15 + 27% CaO + 5% SO3 + 2% Mg + Me);
- Nutri Top AmeSal NP 5.30 NGOOO + 15% SO3 + 6% CaO + Me;
- Nutri Top AmeSal NPK 5.10.15 NGOOO+37%SO3+10%CaO+Me;
- Nutri Top AmeSal NPK 4.20.10 NGOOO+12%SO3+12%CaO+Me;
- Nutri Top AmeSal NPK 4.12.24 NGOOO+12%SO3+7,6%CaO+Me.
- îngrășămintele cu tehnologia E-Max:
- Agromaster 40-0-5 + 4,5% SO3.
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Îngrăşămintele complexe pot fi administrate şi odată cu semănatul, în
benzi, situaţie în care îngrăşămintele folosite trebuie să aibă un conţinut cât
mai ridicat de fosfor şi cât mai scăzut în azot şi potasiu, pentru a nu fi
afectate plăntuţele de rapiţă de cantitatea ridicată de săruri.
Concomitent cu semănatul se poate face şi o fertilizare „starter” cu
îngrăşăminte microgranulate special formulate pentru a fi administrate odată
cu semănatul. Aceste îngrășăminte determină un efect starter ca urmare a
unei asimilări rapide a elementelor nutritive de către aparatul radicular al
plantelor în formare. De asemenea, aceste îngrășăminte au o solubilitatea
foarte bună și nu prezintă niciun risc de fitotoxicitate, acestea fiind
formulate cu un conținut scăzut de săruri care determină efecte toxice atunci
când sunt aplicate lângă sămânță. Dintre îngrășămintele microgranulate
existente pe piață care pot fi folosite la cultura de rapiță pot fi menționate
următoarele:
- Agromaster Start Mini (12-44-0 + 5SO3) - 25-30 kg/ha;
- Biostart Top (10-40-0 + 1Zn + 5,35% acizii humici) - 20-25 kg/ha;
- Expert Start NP (10-46-0 + 5S + 0,6Mn + 0,5Zn + stimulator biologic) 30-40 kg/ha;
- FertiBoost (2-43-0 + 2MgO +11SO3 + 0,7Zn) - 30 kg/ha;
- FertiGrow Starter B&Z (11,5-32,5-11,3 + 3,4S + 1B +1Zn) - 15-35
kg/ha;
- Fortephos Zn (0-31-47 + 1Zn) - 5-15 kg/ha;
- Physiostart (8-28-0 + 14CaO + 23SO3 + 2Zn) - 20-30 kg/ha;
- PlanStart (10-46-0 + 0,6Mn + 0,5Zn) - 20 kg/ha;
- Seed Sprint H1 (12-43-0 + 5SO3 + 0,5Zn + 1% acizi humici) - 20 kg/ha;
- Seed Sprint H5 (12-43-0 + 5SO3 + 0,8Zn + 5% acizi humici) - 20 kg/ha;
- StartMax EPE (12-43-0 + 9SO3 + 0,8Zn) - 15-20 kg/ha;
- SuperStart NP (10-40-0 +12SO3+1Zn) - 25-50 kg/ha;
- Turbostart (8-41-0 + 0,5Cu + 0,8Zn + 5% acid humic) - 25-50 kg/ha.
Administrarea îngrăşămintelor minerale se face cu ajutorul maşinilor
de împrăştiat îngrăşăminte, care există într-o gamă constructivă variată.
Fertilizarea starter odată cu semănatul se face cu ajutorul unor dispozitive
fertilizante (microgranulatoare) montate pe semănătoare.
Aplicarea îngrăşămintelor foliare. Îngrăşămintele foliare se pot
aplica atât în toamnă cât şi în primăvară. Fertilizarea foliară în toamnă are
rolul de a favoriza dezvoltarea sistemului radicular şi a suprafeţei foliare,
premize ce asigură o bună rezistenţă a plantelor de rapiță la condiţiile
nefavorabile din timpul iernii şi o bună capacitate de producţie. În
primăvară, prima fertilizare foliară se face după pornirea plantelor de rapiță
în vegetaţie, iar aplicarea a doua în stadiul de butoni florali verzi.
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Este de dorit ca la rapiță să se utilizeze îngrășăminte foliare care să
aibă un raport NPK în favoarea azotului, care să aibă în componența lor și
sulf și care să conțină și microelemente. Dintre îngrășămintele foliare
existente pe piață care pot fi folosite la cultura de rapiță pot fi menționate
următoarele:
- Agrisol (20-20-20 + 0,35S + Me) - 3,0 kg/ha;
- Agrofeed (23-7-23 + Me) - 5,0-10,0 kg/ha;
- Agrofeed (19-19-19 + Me) - 5,0-10,0 kg/ha;
- Agrofeed (12-0-43 + Me) - 3,0-5,0 kg/ha;
- Agroleaf Power High N (31-11-11 + Me + Biostimulator) - 2,0-5,0 kg/ha;
- Agroleaf Power High K (15-10-31 + Me + Biostimulator) - 2,0-5,0 kg/ha;
- Agroleaf Power Total (20-20-20 + Me + Biostimulator) - 2,0-5,0 kg/ha;
- Corona K (9-11-39 + Me) - 3,0-5,0 kg/ha;
- Corona N (21-7-7 + 18SO3 + 2MgO + Me) - 3,0-5,0 kg/ha;
- FertiCig Microelemente (20-0-0 + 2MgO + Me) - 2,5 l/ha;
- FertiCig Start (12-52-5 + Me) - 2,5 kg/ha;
- Foliar Extra (12,1-8,1-6 + 2,5MgO + Me) - 2,0-2,5 l/ha;
- FoliMax Blue (20-20-20 + Me) - 0,2-0,5%;
- FoliMax Caliter (13-05-19 + 2,5MgO + 9CaO + Me) - 0,2-0,5%;
- FoliMax EcoSol (18-18-18 + 10SO3 + Me) - 0,2-0,5%;
- FoliMax First N (25-0-0 + 4MgO) - 4,0-6,0 l/ha;
- FoliMax Gold (27-0-0 + 1,5MgO +Me) - 2,0-4,0 l/ha;
- FoliMax Green (28-14-14 + Me) - 0,2-0,5%;
- FoliMax Liquid NPK (10,2-10,2-10,2 + Me) - 2,0-3,0 l/ha;
- FoliMax Rose (8-17-41 + Me) - 0,2-0,5%;
- FoliMax Silicium (2,3-3-11 + 14,7SiO2) - 0,5 l/ha, 2-3 tratamente;
- Foliq Boron NP (8,03-10-0 + 9B + Me) - 1,0-1,5 l/ha;
- Foliq 36 Nitrogen (36-0-0 + 4MgO + Me) - 5,0 l/ha;
- Foliq Makro 21 (21-21-21 + Me) - 2,0-3,0 l/ha;
- Foliq N Universal (14-5-7 + Me) - 5,0 l/ha;
- L.A.T Supremo L (89 g/l B + Mo + S + Ca) - 2,0-4,0 l/ha;
- L.A.T Supremo W (8-17-41 + B + Cu + Fe + Mn + Zn) - 4,0-8,0 kg/ha;
- Lebosol-Mix Rapiță și Floarea soarelui SC (9CaO + 9,2S + 4,1B +
4,8Mn + 0,5Mo) - 1,0-3.0 l/ha;
- Lebosol Nitromix (7,7-0-0 + 6,7Cu + 1,2Mn + 5,7Zn + substanță
organică) - 1,5 l/ha;
- Lithovit + 50% Urea (21,1-0-0 + 37,5CaCO3 + 2,5MgCO3 + 0,2Fe +
0,01Mn) - 300-500 g în 100 l/apă;
- Kristalon (20-8-8 + 2MgO) - 2,5-4,0 kg/ha;
- Megafert Fol (5-10-5 + Fe, Mn, Zn, Cu, B) - 3,0-5,0 l/ha;
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Megafert Fol (7-7-7 + Fe, Mn, Zn, Cu, B) - 3,0-5,0 l/ha;
Megafert Fol (10-5-10 + Fe, Mn, Zn, Cu, B) - 3,0-5,0 l/ha;
Megafert Fol (10-5-5 + Fe, Mn, Zn, Cu, B) - 3,0-5,0 l/ha;
Messis (20-20-20 + 1,56MgO + Me + 14,3ASFAC BCO-4) - 2,0 l/ha;
Microfert U (9-3-3 + Me) - 2,5-5,0 l/ha;
NHDelta K (15-0-8,5) - 5,0 l/ha;
Nutri Leaf (20-20-20 + Me) - 2,5 kg/ha;
Plantfert-I sau U - 5,0-8,0 l/ha;
Polyfeed (19-19-19 + 1Mg + Me) - 6,0 kg/ha;
Solfert (20-20-20 + Me) - 4,0 kg/ha;
Topcrop - 0,5-1,0 l/ha;
Vertex HI-N 34 (34-0-0 + 3,3MgO + 0,9Mn + 0,5Cu) - 3,0 l/ha;
YaraVita Brassitrel (4,6-0-0 + 8,7MgO + 4,9Ca + Me) - 2,0-4,0 l/ha;
YaraVita Brassitrel Pro (4,5-0-0 + 7,7MgO + 5,8Ca + 3,9B + 4,6Mn
+ 0,3Mo) - 3,0 l/ha;
- Zoom Super (82 g/l N + 80 g/l S + 50 g/l B + 90 g/l Mn + 4 g/l Mo +
90 g/l MgO + acizi huminici) - 1,0-3,0 l/ha.
Pentru asigurarea unei bune aprovizionări cu fosfor, în special în
perioadele umede și cu temperaturi scăzute sub valorile normale, se pot
folosi îngrășăminte foliare cu un conținut ridicat de fosfor, de tipul:
 Agroleaf Power High P (12-52-05 + Me + Biostimulator) - 2,0-5,0 kg/ha;
 FoliMax Orange (15-45-10 + Me) - 0,2-0,5%;
 Hi-Phos Turbo (0-44-7,4 + 8MgO) - 3,0-5,0 l/ha.
Pentru prevenirea şi tratarea carenţei de sulf se pot utiliza
îngrăşăminte foliare de tipul:
o Agrofol Sulf+Bor (215 g/l N + 150 g/l SO3 + 12 g/l B) - 10-15 l/ha;
o FoliMax Oleo (12-04-24 + 2MgO + 36SO3 + Me) - 0,2-0,5%;
o FoliMax Sulf-IQ (11-0-0 + 65SO3 + 2MgO + 0,02Cu + 0,011Mn) 3,0-5,0 l/ha, cu aplicare de la reluarea vegetației până la stadiul de
butoni florali;
o Foliq S Sulphur (20-0-0 + 28SO3 + Me) - 3,0-5,0 l/ha;
o Lebosol-Sulf 800 (801 g/l S - 56% S) - 5,0-10,0 l/ha;
o Nutrileaf KS (360 g/l K2O + 630 g/l SO3) - 3,0-5,0 l/ha;
o Rapsin (82 g/l N + 160 g/l S + B + Mn + Mo + Zn) - 1,0-3,0 l/ha;
o Sulphur (Sulf Headland) (800 g/l S) - 5,0-10,0 l/ha;
o Sulfomax Fluid (30 g/l N + 1000 g/l SO3 + 30 g/l MgO + 3 g/l Mo +
27 g/l B) - 3,0 l/ha, cu aplicare de la dezvoltarea aparatului foliar până
la alungirea tulpinii;
o YaraVita Thiotrac (200 g/l N + 750 g/l SO3) - 3,0-5,0 l/ha.
289

Pentru prevenirea şi tratarea carenţei de bor se pot utiliza îngrăşăminte
foliare de tipul:
 Aminoquelant B (3-0-0 + 8% B + 5% aminoacizi liberi + 35% materie
organică) - 2,0 l/ha;
 Bo-La (150 g/l B + 7,5 g/l Mo) - 1,0-2,0 l/ha;
 FertiCig BORON (6,5-0-0 + 15% B) - 2,0 l/ha;
 Folicare B (17-9-33 + Me) - 3,0-5,0 kg/ha;
 FoliMax Bor 21 FS (21% B) - 2,0-4,0 kg/ha;
 FoliMax BorON 150 (15% B) - 2,0-3,0 l/ha;
 FoliMax BorON Plus (7,3-2,4-0 + 8MgO + 16,5SO3 + 7,65B + 1,5Mn
+ 0,04Mo + 0,1Zn) - 2,0 kg/ha, maximum 4,5 kg/ha anual;
 FoliMax BMol (11% B + 0,5% Mo) - 1,0-1,25 l/ha, 1-2 tratamente;
 FoliMax MoB Plus (6-0-0 + 1,7MgO + 9,8SO3 + 11B + 3Mo + 0,1Zn) 1,0 kg/ha, maximum 3,0 kg/ha anual;
 FoliMax MoliBor (6-0-0 + 5MgO + 16,4SO3 + 8B + 3Mo + 1,5Mn +
0,1Zn) - 2,0 kg/ha, maximum 4,5 kg/ha anual;
 Foliq Boron (150 g/l B) - 1,0 l/ha atunci când se efectuează 2
tratamente, 1,5 l/ha în condiții de carență vizibilă, când se efectuează
2-3 tratamente;
 Foliq Oleo (Foliq X-Boron) (60 g/l N + 120 g/l B + 1,2 g/l Mn + 6,0 g/l
Mo) - 1,0-3,0 l/ha;
 FoliMax Proteus SC (4,8-0-0 + 8MgO + 4,9B + 10Zn) - 1,0-2,0 l/ha;
 L.A.T Supremo L 150 B (150 g/l B - 11% B) - 2,0-4,0 l/ha;
 L.A.T Supremo L 101 B (101 g/l B - 7% B + 12% CaO) - 2,0-4,0 l/ha;
 Lebosol - Bor (150 g/l B - 11% B) - 2,0-3,0 l/ha;
 Messis Bor (0,85-0-0,153 + 0,804MgO + Me + 15ASFAC BCO-4) 2,0 l/ha;
 YaraVita Bortrac 150 (65 g/l N + 150 g/l B) - 3,0 l/ha;
 Wuxal Boron (8-10-0 + 7B + Me) - 2,0-5,0 l/ha.
Pentru prevenirea şi tratarea carenţei de magneziu se pot utiliza
îngrăşăminte foliare de tipul:
 AminoQuelant Mg (8-0-0 + 10MgO + 6% aminoacizi) - 2,0-3,0 l/ha;
 FoliMax Mag 500 SC (34% Mg total) - 2,0-4,0 l/ha, efectuându-se 1-2
aplicări;
 FoliMax MagneziuS (7% MgO + 14% SO3) - 4,0-6,0 l/ha;
 YaraVita Magtrac (4,6-0-0 + 33,3MgO) - 2,0-4,0 l/ha.
Pentru prevenirea şi tratarea carenţei de mangan se pot utiliza
îngrăşăminte foliare de tipul:
 FoliMax Mn 13% EDTA (13% Mn solubil în apă, 13% Mn chelatat cu
EDTA) - 0,6-1,2 kg/ha, cu aplicare în faza de 4-6 frunze;
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YaraVita Mantrac Pro (3,8-0-0 + 27,4Mn) - 1,0 l/ha.
Pentru prevenirea carenţei de zinc se pot utiliza îngrășăminte foliare
precum:
Aminoquelant Zn/Mn (2-0-0 + 5% Mn + 5% Zn + 5% aminoacizi liberi
+ 15% materie organică) - 2,0-4,0 l/ha;
FoliMax Zn 27 (27,2% ZnSO4x4H2O) - 0,8-1,6 kg/ha, fiind efectuate 2
aplicări până la înflorire.
Pentru prevenirea carenţei de molibden se pot utiliza îngrășăminte
foliare precum:
 FoliMax Molibden (8,8% Na2MoO4) - 0,4-0,9 kg/ha, administrarea
efectuându-se până la dezvoltarea inflorescențelor.
Fertilizarea foliară trebuie asociată cu combaterea chimică a
buruienilor și tratamentele de combatere a bolilor și dăunătorilor. Trebuie
subliniat faptul că fertilizarea foliară nu înlocuieşte fertilizarea de bază, ci
doar o completează sau corectează, atât cu macroelemente, cât mai ales cu
microelemente. De asemenea, fertilizarea foliară ajută (stimulează) plantele
să se refacă după eventuale perioade de stres (de exemplu, după o perioadă
cu temperaturi scăzute, după o grindină etc.).
După scuturarea petalelor poate fi aplicată foliar și uree, în doză de
22 kg/ha dizolvată în 250 l de apă, ceea ce asigură cca. 10 kg N s.a./ha.
Odată cu acest tratament se poate folosi și 10 kg sulfat de magneziu.
Aplicarea îngrăşămintelor organice. Gunoiul de grajd,
semifermentat, aplicat în doză de 20-30 t/ha direct culturii de rapiţă aduce
sporuri de producţie importante.
Pentru fiecare tonă de gunoi de grajd aplicat direct culturii de rapiță,
doza de azot se reduce cu 1,5 kg N, doza de fosfor se reduce cu 0,75-1,0 kg
P2O5, iar doza de potasiu se reduce cu 2,0-2,5 kg K2O. În cazul în care
gunoiul de grajd a fost aplicat la planta premergătoare, corecțiile menționate
anterior se reduc la jumătate.
Având în vedere timpul scurt de la recoltarea plantei premergătoare şi
până la semănatul rapiţei, precum şi faptul că rapiţa valorifică bine efectul
remanent al gunoiului de grajd, este mai indicat ca gunoiul de grajd să se
aplice plantelor premergătoare cu care rapiţa intră în rotaţie.
Aplicarea amendamentelor. Pe solurile cu reacţie acidă (cu un pH
mai mic de 5,8) se recomandă aplicarea amendamentelor cu calciu, care au
un efect pozitiv asupra producţiei de seminţe şi a conţinutului acestora în
ulei. Se are în vedere faptul că pentru mărirea valorii pH cu o unitate este
nevoie de cca. 2,0-2,5 t/ha CaCO3 pe solurile cu textură uşoară şi cca.
3,0-3,5 t/ha CaCO3 pe solurile cu textură grea.
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3.12.3. Lucrările solului
Rapița este pretențioasă față de lucrările solului, având în vedere
semănatul superficial al semințelor (care sunt mici) într-o perioadă (sfârșit
de august-început de septembrie) caracterizată de obicei prin secetă, solul
fiind uscat la suprafață (în stratul arabil).
Gheorghe Ionescu-Șișești (1934) descria cerințele rapiței față de
lucrările solului astfel: ”în privința pregătirii terenului, rapița este destul de
pretențioasă: cere o arătură bună de vară și mărunțire cu tăvălugul și cu
grapa.”
Prin efectuarea lucrărilor solului pentru cultura de rapiță este esențial
să se asigure o conservare cât mai bună a apei în sol, o nivelare bună a
terenului și pregătirea unui pat germinativ mărunțit și așezat.
Imediat după recoltarea plantei premergătoare se recomandă
efectuarea lucrării de dezmiriştit sau de arat.
Lucrarea de dezmiriștit este necesară atunci când efectuarea arăturii
imediat după recoltarea plantei premergătoare nu este posibilă din diferite
motive: sol uscat, probleme organizatorice, lipsa utilajelor disponibile, sau
atunci când lucrarea de arat nu se efectuează în condiţii bune din cauza
resturilor vegetale care nu se încorporează corespunzător şi care determină
înfundarea plugului. Lucrarea de dezmiriştit se efectuează cât mai repede
posibil după recoltarea plantei premergătoare (dacă este posibil, este de dorit
să se lucreze în spatele combinei) cu ajutorul unei grape cu discuri sau
cultivator, de dorit perpendicular pe direcţia rândurilor de la planta
premergătoare.
Prin lucrarea de dezmiriştit se realizează:
- mărunţirea resturilor vegetale şi amestecarea lor cu stratul superficial
de sol, ceea ce duce la o mai rapidă descompunere a lor de către
microorganismele solului;
- distrugerea eventualelor buruieni existente;
- crearea de condiţii pentru germinarea seminţelor de buruieni aflate în
sol şi a seminţelor plantei de cultură care s-au scuturat la recoltare,
buruienile şi samulastra apărută fiind distruse prin lucrările ulterioare
ale solului sau pe cale chimică, cu ajutorul erbicidelor totale;
- afânarea stratului superficial de sol, distrugându-se astfel spaţiile
capilare de la suprafaţa solului, ceea ce împiedică pierderea apei din sol
prin procesul de evaporaţie, aceasta fiind mai bine conservată în sol;
- apa din precipitațiile ulterioare se înfiltrează mai ușor, fiind mai bine
înmagazinată și conservată în sol.
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Arătura care se efectuează după lucrarea de dezmiriștit va fi de calitate
superioară.
Lucrarea de arat se efectuează cât mai repede cu putinţă, la
adâncimea de 20-25 cm, cu plugul obligatoriu în agregat cu o grapă (de
exemplu, grapa inelară pentru plugul reversibil). Adâncimea arăturii se
stabileşte în funcţie de starea terenului, urmărindu-se încorporarea resturilor
vegetale şi a buruienilor, precum şi să nu se scoată bulgări. Astfel,
adâncimea mai mare este recomandată pe terenurile îmburuienate, cu
cantităţi mai mari de resturi vegetale şi pe solurile compactate. Arătura
trebuie efectuată cu cel puţin două săptămâni înainte de însămânţare, astfel
încât semănatul să se efectueze într-un sol aşezat.
Întârzierea efectuării lucrării de dezmiriştit şi a arăturii face ca terenul
să se îmburuieneze, să se piardă apa din sol prin procesul de evaporaţie şi
prin consumul de către buruieni, iar apa din precipitaţii să nu se
înmagazineze în sol. De asemenea, activitatea microorganismelor din sol
este diminuată, fiind afectat procesul de descompunere a materiei organice
și de acumulare a elementelor minerale.
Lucrările de întreţinere a arăturii urmăresc mărunţirea bulgărilor,
nivelarea şi menţinerea terenului curat de buruieni prin lucrări efectuate cu
grapa cu discuri, grapa rotativă sau cultivatorul, în funcţie de starea arăturii
(gradul de nivelare şi de mărunţire a bulgărilor) şi de îmburuienarea
terenului (buruienile trebuie să fie în primele faze de vegetaţie, de dorit abia
răsărite, pentru a putea fi distruse).
Lucrările de întreţinere a arăturii se efectuează de obicei după ploi. În
anii şi în zonele mai secetoase, este de dorit ca arătura să fie lucrată imediat
după efectuare (în urma plugului), prinzându-se astfel momentul când solul
este reavăn şi se poate mărunţi bine, iar printr-o bună nivelare se reduce
suprafaţa de evaporare a apei, realizându-se astfel o mai bună conservare a
apei în sol.
Se recomandă ca lucrările de întreţinere a arăturii să fie efectuate
perpendicular sau oblig pe direcţia arăturii, pentru o bună nivelare a
terenului.
Pregătirea patului germinativ. Rapiţa cere un pat germinativ bine
mărunţit (cu bulgărași de 3-4 cm) şi aşezat, care să asigure un semănat
superficial (semănatul se face la adâncime mică, seminţele fiind mici), o
bună germinaţie a semințelor şi o răsărire uniformă. O bună pregătire a
patului germinativ reprezintă un element cheie al reuşitei culturii de rapiţă.
Deşi rapiţa cere un pat germinativ bine mărunţit, trebuie avut în
vedere să nu se exagereze cu mărunţirea prin treceri succesive cu utilajele de
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pregătit patul germinativ, lucru care duce la pierderea apei din sol şi la riscul
formării de crustă înainte de răsărire (după o eventuală ploaie).
Adâncimea de mobilizare a solului la pregătirea patului germinativ
este de 4-5 cm (Guș și colab., 2003.b). Ultima lucrare de pregătire a patului
germinativ se efectuează cu combinatorul perpendicular pe direcţia de
semănat.
Dacă terenul este prea afânat, înainte de semănat se efectuează o
lucrare de tăvălugire uşoară a terenului, pentru a se asigura încorporarea
seminţei uniform și la adâncimea optimă, precum şi pentru a se asigura un
bun contact al seminţelor cu solul, ceea ce favorizează absorbţia apei de
către seminţe şi declanşarea rapidă a procesului de germinaţie. Prin lucrarea
de tăvălugire se asigură și o mai bună deplasare a apei prin capilaritate din
straturile mai profunde ale solului către zona unde se încorporează
semințele.
La rapiţa de primăvară, numărul de lucrări ale solului care se
efectuează în primăvară trebuie să fie cât mai mic, pentru a se evita
pierderea apei din sol şi tasarea solului. Intrarea agregatelor pe teren trebuie
să se facă numai atunci când solul este zvântat.
Lucrările minime ale solului şi semănatul direct. Lucrările solului
la rapiţă pot fi făcute în sistem convenţional, în sistemul de lucrări minime
(minimum-tillage) sau se poate practica semănatul direct în miriște, fără
lucrări ale solului (no-tillage).
Atunci când se practică sistemul de lucrări minime ale solului sau
semănatul direct trebuie acordată o atenţie deosebită resturilor vegetale a
căror prezenţă poate împiedica realizarea unui bun contact al seminţelor cu
solul, ceea ce afectează procesul de germinație şi determină un răsărit
neuniform. În cazul semănatului direct, este de preferat ca paiele (atunci
când rapița urmează după o cereală păioasă) să fie balotate, terenul fiind
astfel eliberat de acestea. Dacă nu se balotează, paiele tocate la recoltare
trebuie să fie împrăștiate cât mai uniform pe suprafața terenului. De
asemenea, trebuie avută în vedere o bună combatere pe cale chimică a
buruienilor înainte de semănat prin folosirea erbicidelor cu acţiune totală.
Arătura poate fi înlocuită prin lucrări cu cizelul sau paraplow-ul prin
care se afânează solul fără să se întoarcă brazda, după care terenul se
lucrează cu grapa cu discuri. Ultima lucrare de pregătire a patului
germinativ va fi efectuată cu ajutorul combinatorului sau odată cu
semănatul, cu ajutorul semănătorilor dotate cu un sistem de lucrare a solului
în faţa brăzdarelor.
Arătura poate fi înlocuită și prin lucrări cu grapa cu discuri grea care
lucrează la adâncimea de cca. 15 cm sau cu diferite tipuri de cultivatoare
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care combină diferite tipuri de organe active (organe active de tip dinți,
săgeată, talere de discuri, tăvălugi ș.a.) pentru a mobiliza solul pe adâncimea
de 20-25 cm. De asemenea, lucrarea de arat poate fi înlocuită și prin
lucrarea solului în benzi (strip-till).
Sistemele de lucrări minime ale solului și semănatul direct se pretează
mai bine în zonele cu precipitaţii mai reduse sau în situaţiile când există o
rezervă mai mică de apă în sol, urmare a faptului că apa este mai bine
conservată în sol. De asemenea, aceste sisteme se pretează pe solurile
mijlocii și pe cele mai ușoare, precum și pe cele expuse pericolului de
eroziune.
Printr-o mai bună conservare a apei în sol și o utilizare mai eficientă a
apei de către plantele de cultură, precum și prin reducerea consumului de
carburant, a necesarului de forță de muncă și a cheltuielilor pe unitatea de
suprafață, sistemele de lucrări minime ale solului și semănatul direct vizează
creșterea profitului în condițiile menținerii nivelului producțiilor la hectar.
Lucrările minime ale solului și semănatul direct s-au dovedit
superioare tehnologiei convenționale în realizarea de producții mari și
constante la rapița de toamnă în condițiile aluviosolurilor din Insula Mare a
Brăilei (Buzdugan, 2011).
3.12.4. Sămânţa şi semănatul
Calitatea seminţei folosită la semănat. Sămânţa folosită la semănat
trebuie să aparţină unui hibrid sau soi recomandat pentru zona de cultură şi
să fie certificată. Pentru a îndeplini cerinţele de calitate pentru semănat,
respectiv pentru a fi certificată, sămânţa de rapiță trebuie să aibă puritatea
fizică de peste 98%, germinaţia de peste 85%, semințele din alte specii de
plante trebuie să reprezinte maximum 0,3% din greutatea probei, respectiv
se acceptă maximum 10 semințe de Raphanus raphanistrum, maximum 5
semințe de Rumex spp. (alte semințe decât cele de Rumex acetosella) și 0
semințe de Avena fatua, Avena sterilis și Cuscuta spp., iar numărul maxim
de scleroţi sau fragmente de scleroţi de Sclerotinia sclerotiorum din probă
trebuie să fie de 10 (cf. Ordin 150/2010). De asemenea, este de dorit ca
sămânța folosită la semănat să provină din recolta aceluiaşi an (seminţele de
rapiţă îşi pierd germinaţia după trei ani) și să aibă MMB cât mai mare.
Tratarea seminţelor. Tratarea seminţelor de rapiță împotriva atacului
de putregai negru (Plenodomus lingam), alternarioză (Alternaria brassicae),
mană (Hyaloperonospora brassicae) și rizoctonioză (Rhizoctonia spp.) se
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face cu produse fungicide ce conțin următoarele substanțe active omologate
la nivelul anului 2020 în România:
 Fluopicolid + Fluoxastrobin, care intră în formularea fungicidului:
o Scenic Gold 350 FS (fluopicolid 200 g/l + fluoxastrobin 150 g/l) 1,0 l/100 kg de semințe.
Tratarea seminţelor de rapiță împotriva atacului de putregai negru
(Plenodomus lingam) se poate face cu produsul biologic Integral Pro pe
bază de Bacillus amyloliquefaciens (tulpina MBI600 6,8%), care se
utilizează în doză de 160 ml/100 kg semințe (0,0128 l/ha). Tratamentul are
și efect de stimulare naturală a sistemului de apărare al plantelor împotriva
atacului de purici (puricii de pământ - Phyllotreta spp. și puricele albastru al
rapiței - Psylliodes chrysocephala).
Tratarea seminţelor de rapiță împotriva atacului de purici (puricii de
pământ - Phyllotreta spp. și puricele albastru al rapiței - Psylliodes
chrysocephala), musca rădăcinilor (Delia radicum) și viespea rapiței
(Athalia rosae) se face cu produse insecticide ce conțin următoarea
substanță activă omologată la nivelul anului 2020 în România:
 Ciantraniliprol, care intră în formularea insecticidului:
o Lumiposa 625 FS (ciantraniliprol 625 g/l) - 40 ml/500.000 semințe
(1,14 l/100 kg semințe pentru o normă de semănat de 3,5 kg/ha).
Pentru protecția împotriva atacului de putregai negru (Plenodomus
lingam), purici (puricii de pământ - Phyllotreta spp. și puricele albastru al
rapiței - Psylliodes chrysocephala), musca rădăcinilor (Delia radicum) și
viespea rapițe (Athalia rosae) se folosește tehnologia LumiGEN, care
presupune tratarea semințelor cu fungicidul biologic Integral Pro (Bacillus
amyloliquefaciens - tulpina MBI600 6,8%), cu insecticidul Lumiposa 625
FS (ciantraniliprol 625 g/l), la care se adaugă tratarea semințelor și cu
biostimulatorul LumiBio Kelta, care stimulează răsărirea, asigură formarea
unor rădăcini puternice, îmbunătățind astfel absorbția nutrienților și
reducând stresul abiotic.
Tratarea seminţelor se poate face și cu produse care stimulează
germinația, creşterea şi dezvoltarea plantelor de rapiță în primele faze de
vegetaţie (efect de fortificare şi de "start-up"), precum:
- Folicist (1,5% N organic solubil în apă + 11% C organic de origine
biologică + 6,1% oxid de potasiu + 10 % betadine) - 5,0-6,0 l/t;
- Kerafol (5,7-0-3,1 + 28% aminoacizi + 14% carbon organic) - 1,5-2,0 l/t;
- Take-off ST (5-Oxopirolidina-2-acid carboxilic - PGA) - 1,0 l/t;
- Topsem Bio (biostimulator natural formulat pe bază de uleiuri vegetale
ce au și rol insecto-fungicid asupra dăunătorilor și bolilor care pot ataca
sămânța în sol) - 10 l/t;
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YaraVita Teprosyn NP+Zn (90 g/l N + 150 g/l P2O5 + 180 g/l Zn) 8,0-10,0 l/t.
Pentru prevenirea carenței de zinc, semințele de rapiță se pot trata cu
produsul fertilizant Zax-Zinc (11,4% zinc și 4,9% azot nitric), care se
folosește în doză de 6,0 l/t.
Perioada de semănat recomandată pentru rapiţa de toamnă este
reprezentată de intervalul 25 august - 10 septembrie pentru sud-estul, sudul
şi vestul ţării, şi 20 august - 5 septembrie pentru zonele colinare şi de nord
ale ţării.
Semănatul în perioada optimă permite plantelor de rapiță ca în
perioada de toamnă să-și desfășoare în condiții optime procesele de călire,
vernalizare și inducție florală. Practic, la intrarea în iarnă, plantele de rapiţă
trebuie să întrunească următoarele condiţii:
- să se găsească în stadiul de rozetă, respectiv să aibă 6-8 (până la 10)
frunze complet dezvoltate (rozeta de frunze să aibă un diametru de
30-35 cm), iar apexul vegetativ (vârful de creștere) să fie protejat de
frunzuliţe în curs de formare;
- diametrul coletului să fie de 5-8 mm (până la 10 mm);
- coletul să aibă lungimea de maximum 20 mm;
- sistemul radicular să fie dezvoltat în profunzimea solului (15-20 cm);
- tulpina nu trebuie să înceapă să se alungească, respectiv apexul
vegetativ trebuie să se afle la mai puțin de 3 cm față de suprafața
solului.
În practica agricolă, se are în vedere ca la intrarea în iarnă plantele de
rapiță să respecte regula celor 3 de 8, ceea ce înseamnă că rozeta trebuie să
aibă 8 frunze complet formate, diametrul coletului să fie de 8 mm, iar
pivotul rădăcinii să aibă cel puțin 8 cm.
Diametrul coletului la intrarea în iarnă este un factor care determină
rezistenţa plantelor la ger şi de care depind principalele elemente ale
productivităţii plantei, şi anume:
- numărul de ramificaţii pe tulpina principală;
- numărul de silicve pe ramificaţii (numărul de silicve în inflorescență);
- numărul de silicve pe plantă;
- numărul de seminţe în silicve.
Alungirea tulpinii în toamnă diminuează rezistenţa plantelor la ger,
cauzele care pot duce la acest fenomen fiind: densitatea prea mare a
plantelor; aprovizionarea foarte bună cu azot; semănatul prea devreme, care
duce la dezvoltarea exagerată a plantelor; condițiile climatice care
favorizează creșterea puternică a plantelor.
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Întârzierea semănatului duce la o dezvoltare slabă a plantelor în
toamnă, ceea ce face ca acestea să fie sensibile la temperaturile scăzute din
timpul iernii. De asemenea, plantele au o capacitate mai scăzută de a
concura cu buruienile în primăvară, cultura fiind mai expusă îmburuienării.
Semănatul prea devreme face ca plantele să se dezvolte exagerat de
mult în toamnă, să intre în iarnă necălite şi să fie afectate de temperaturile
scăzute din timpul iernii şi de stratul prea gros de zăpadă (peste 20 cm). De
asemenea, vegetaţia mai avansată poate favoriza atacul de boli şi dăunători
în toamnă.
Trebuie evitată situaţia în care seminţele semănate să-şi declanşeze
procesul de germinație după care stratul superficial de sol să se usuce
(realizarea aşa-numitei „minţiri a seminţelor”). Într-o astfel de situaţie este
de preferat să se întârzie semănatul până când umiditatea solului se
îmbunătăţeşte în urma unei ploi. De asemenea, este de preferat să se întârzie
semănatul atunci când patul germinativ nu se poate pregăti în condiții
corespunzătoare ca urmare a solului uscat.
Dacă terenul a fost lucrat în condiții bune înainte de instalarea secetei,
iar patul germinativ s-a putut pregăti în condiții corespunzătoare, dar solul
este uscat, atunci se poate efectua semănatul în teren uscat în perioada
optimă, urmând ca procesul de germinare să se declanșeze după prima
ploaie (10-15 mm precipitații). Deci, dacă semănatul se poate face în
condiții bune într-un teren uscat, este de preferat ca o eventuală ploaie de
toamnă să găsească sămânța în pământ și nu în sac (Buzdugan, 2011).
Cultivarele de primăvară se seamănă timpuriu, în prima urgenţă,
imediat ce se poate intra pe teren (temperatura minimă de germinaţie este de
1-3°C).
Densitatea de semănat. Obiectivul care trebuie avut în vedere la
stabilirea densităţii de semănat în cazul hibrizilor de rapiță îl constituie
obţinerea în primăvară a 35-45 plante/m2. Pentru realizarea acestui obiectiv,
densitatea de semănat este de 50-60 boabe germinabile/m2, limita inferioară
fiind aleasă atunci semănatul se face într-un teren bine pregătit și cu
umiditate suficientă pentru o bună germinare și răsărire a plantelor, iar
limita superioară fiind aleasă atunci când semănatul se face într-un teren mai
puţin bine pregătit, respectiv în condiţii de sol uscat și bolovănos.
În cazul soiurilor, obiectivul avut în vedere este obţinerea în
primăvară a 45-55 plante/m2, densitatea de semănat fiind de 60-70 boabe
germinabile/m2.
O densitate optimă determină o dezvoltare viguroasă a plantelor, ceea
ce face ca plantele de rapiță să fie mai rezistente la condiţiile nefavorabile
din timpul iernii și să aibă o tulpină mai groasă în primăvară, mai rezistentă
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la cădere şi cu o bună capacitate de ramificare, respectiv cu capacitatea de a
forma un număr mare de ramificaţii secundare şi terţiare.
O densitate prea mică determină o utilizare mai slabă a resurselor
disponibile, respectiv o parte dintre resursele disponibile (apă, elemente
nutritive, radiație solară) rămân neutilizate. De asemenea, în condiții de
densitate mai mică creşte riscul de îmburuienare. Rapiţa are o mare putere
de compensare a densităţii mai mici prin procesul de ramificare, dar aceasta
duce la o maturizare neuniformă a culturii.
O densitate prea mare determină creşterea competiţiei intraspecifice
(între plantele de rapiţă), ceea ce duce la diminuarea biomasei plantelor,
obținerea de plante cu tulpini mai subţiri, mai puțin ramificate, cu mai
puține silicve și mai puține semințe în silicvă. Până la un anumit prag al
densității, capacitatea mai mică de producție a plantelor este compensată de
numărul mai mare de plante pe unitatea de suprafață, dar după acest prag al
densității producția începe să scadă. De asemenea, trebuie avut în vedere
faptul că tulpinile sunt mai subțiri la densități mari, ceea ce determină un
risc crescut de cădere a plantelor ajunse la maturitate. Riscul de cădere este
accentuat și de o mai slabă dezvoltare a sistemului radicular al plantelor în
condiții de densitate ridicată, ceea ce face ca plantele să nu fie bine ancorate
în sol. În plus, culturile dese sunt mai expuse atacului de boli şi dăunători.
Densitatea ridicată în toamnă duce la alungirea tulpinii, ceea ce diminuează
rezistența plantelor la temperaturile scăzute.
Norma de semănat. Cantitatea de sămânţă la hectar (norma de
semănat) depinde de densitatea de semănat, masa a 1.000 de boabe (MMB),
puritatea fizică și germinaţia seminţelor. Norma de semănat se calculează
după următoarea formulă:
C

D x MMB
x 100
PxG

unde: C = norma de semănat, în kg/ha;
D = densitatea de semănat, în boabe germinabile/m2;
MMB = masa a 1.000 de boabe, în g;
P = puritatea fizică a seminţelor, în %;
G = germinaţia seminţelor, în %.
Norma de semănat la rapiţă variază, de obicei, între 2-4 kg/ha la
hibrizi şi 2,5-4,5 kg/ha la soiuri.
În prezent, se extinde comercializarea seminţei de rapiţă destinată
semănatului în saci cu 1,5, 2,0 sau 3,5 milioane de boabe germinabile.
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Distanţa dintre rânduri. Rapița se pretează la diferite distanțe între
rânduri, ce variază între 12,5 și 60 cm, iar în condiții bune de aprovizionare
cu apă și elemente nutritive chiar până la 80 cm (Terres Inovia, 2017).
Distanţa dintre rânduri este condiționată de semătoarea disponibilă, de
obicei aceasta fiind mică la cultivarele cu ramificare mai redusă, de 12,5, 15
sau 18 cm, şi mai mare la cultivarele cu capacitate bună de ramificare, de
25, 30, 36 sau 37,5 cm, chiar 40 sau 45 cm.
Tendinţa este ca rapiţa să fie semănată la distanțe mai mari între
rânduri, cuprinse între 30 și 40 cm, distanţe la care plantele se pot dezvolta
mai bine, spaţiul mai mare dintre rânduri permiţând o ramificare mai bună şi
mai uniformă a plantelor.
Semănatul se poate face şi în benzi, două rânduri apropiate de 12,5, 15
sau 18 cm, care formează o bandă, iar între benzi se lasă o distanţă mai
mare, de 25, 30 sau 36 cm.
În cazul semănatului la distanțe mari între rânduri, densitatea este mai
redusă, fiind recomandate 25-35 plante/m2, astfel încât să nu se micșoreze
prea mult distanța dintre boabe pe când.
La semănatul în rânduri apropiate (12,5-18 cm) se recomandă lăsarea
de cărări pentru deplasarea agregatelor cu ajutorul cărora se efectuează
tratamentele de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor.
Adâncimea de semănat este mică, urmărindu-se acoperirea
seminţelor cu pământ, iar pe de altă parte plasarea lor într-un strat cu
suficientă umezeală pentru declanşarea procesului de germinație şi
realizarea unei răsăriri rapide şi uniforme. Adâncimea de semănat este
cuprinsă între 1,5 și 3 cm, numai pe solurile mai uscate și cu textură mai
ușoară aceasta crescând la 3-4 cm. Pe solurile mai grele, cu un conținut mai
mare de argilă, adâncimea de semănat nu trebuie să depășească 3 cm,
indiferent de umiditatea solului.
Semănatul superficial poate conduce la o germinare şi o răsărire
neuniformă, dacă stratul de sol unde sunt plasate seminţele este uscat sau nu
are suficientă umiditate.
Semănatul mai adânc conduce la întârzierea răsăririi, există riscul
formării de crustă, iar densitatea va fi mai mică, urmare a faptului că o parte
dintre germeni nu vor reuși să ajungă la suprafața solului. De asemenea,
plantele răsărite vor avea o vigoare mai redusă ca urmare a faptului că
plăntuțele de rapiță au consumat substanțele de rezervă ale bobului pentru
formarea unui hipocotil mai lung necesar pentru ajungerea cotiledoanelor la
suprafața solului, în defavoarea rădăciniței și a dimensiunilor cotiledoanelor
și a primelor frunzulițe care formează suprafața fotosintetică a plăntuțelor.
Deci plăntuțele de rapiță cu un hipocotil mai lung vor avea un sistem
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radicular și un aparat foliar mai slab dezvoltate, vor avea o vigoare mai mică
și un ritm mai lent de creștere. Hipocotilul alungit este specific culturilor de
rapiță semănate prea adânc, precum și a celor semănate direct, în teren
nelucrat, atunci când suprafața solului este acoperită de resturi vegetale.
Semănatul se efectuează cu ajutorul semănătorilor universale care
sunt dotate cu distribuitoare pentru semințe mici, sau cu semănătorile de
precizie.
Tipul de semănătoare disponibilă condiționează distanța dintre
rânduri. Astfel, atunci când se utilizează semănători universale, distanța
între rânduri este mică, fiind de 12,5, 15 sau 18 cm, în funcție de varianta
constructivă a semănătorii folosite. Semănatul la distanțe mai mari între
rânduri cu ajutorul semănătorilor universale se face prin blocarea alternativ
a câte unui brăzdar, ceea ce poate da distanțe între rânduri de 25, 30 sau
36 cm în funcție de distanța dintre brăzdare. Blocarea a câte două brăzdare
în cazul semănătorii cu 12,5 cm între rânduri se practică pentru distanța între
rânduri de 37,5 cm.
În cazul semănătorilor universale la care se blochează câte un brăzdar,
se are în vederea ca brăzdarul blocat să fie pe rândul de brăzdare din față, iar
cel activ să fie pe rândul de brăzdare din spate, pentru a se evita eventuala
aruncare de pământ peste rândul de semințe și a se afecta astfel
uniformitatea și adâncimea de semănat.
Semănatul la distanțe între rânduri de 30-40 cm (chiar 45 cm) se poate
face cu semănători de precizie. Semănătorile de precizie prezintă avantajul
unei distribuții și a unei încorporări mai uniforme a semințelor, respectiv a
unei calități mai bune a lucrării de semănat.
În cazul semănatului în benzi, se utilizează semănători universale la
care se blochează câte un brăzdar la două brăzdare active, ceea ce duce la
formarea de benzi de câte două rânduri apropiate la 12,5, 15 sau 18 cm, iar
între benzi la lăsarea unei distanțe de 25, 30 sau 36 cm, în funcție de tipul de
semănătoare folosit.
Viteza de semănat trebuie să fie de 5-6 km/h, iar în situația
semănatului într-un sol care nu este foarte bine pregătit, respectiv care nu
este bine mărunțit, viteza de semănat trebuie să fie mai mică (4-5 km/h).
3.12.5. Lucrările de îngrijire

-

Lucrările de îngrijire specifice culturii de rapiţă sunt următoarele:
tăvălugitul după semănat;
aprecierea stării vegetaţiei la ieşirea din iarnă;
301

-

combaterea buruienilor;
combaterea bolilor;
combaterea dăunătorilor;
aplicarea regulatorilor de creştere;
polenizarea suplimentară;
irigarea.
Tăvălugitul după semănat. Atunci când tăvălugitul nu s-a efectuat
înainte de semănat, iar stratul de sol din zona seminţelor în momentul
semănatului este afânat, uscat și bulgăros, semințele fiind încorporate
neuniform, iar unele dintre ele chiar neîncorporate, se recomandă efectuarea
unei lucrări de tăvălugit după semănat prin care seminţele sunt puse în
contact cu solul. Prin lucrarea de tăvălugit se favorizează transportul capilar
al apei în zona seminţelor, ceea ce facilitează absorbţia apei de către
seminţe, declanşarea rapidă a procesului de germinaţie şi realizarea unei
răsăriri uniforme. Lucrarea se efectuează cu ajutorul unui tăvălug inelar.
Aprecierea stării vegetaţiei la ieşirea din iarnă se face primăvara
timpuriu, când plantele de rapiţă şi-au reluat vegetaţia. Se apreciază
densitatea şi viabilitatea plantelor pentru a se şti dacă cultura se poate păstra
sau eventual trebuie să fie întoarsă. Viabilitatea plantelor se determină prin
testul de smulgere, și anume: dacă plantele opun rezistenţă la smulgere
(rezistă la smulgere) înseamnă că acestea sunt viabile, iar dacă plantele se
desprind cu uşurinţă (nu opun rezistenţă la smulgere) înseamnă că acestea
nu sunt viabile, fiind distruse de ger.
Densitatea la ieşirea din iarnă este de dorit să fie de cel puțin 20-25
plante/m2.
Decizia de întoarcere a culturii trebuie să ţină cont de vigoarea
plantelor de rapiță, respectiv diametrul coletului (cu cât diametrul coletului
este mai mic, cu atât densitatea minimă trebuie să fie mai mare - tab. 3.8),
uniformitatea distribuției plantelor pe teren şi de cultivarul folosit, hibrizii
de rapiţă din ultima generaţie ramificând foarte puternic, ceea ce asigură o
bună capacitate de compensare a densității scăzute. Obiectivul urmărit este
ca prin producția obținută să se acopere cel puțin costurile de producție.
Acest lucru se poate realiza începând de la densități de 7-10 plante/m2, cu
condiția ca acestea să fie uniform repartizate pe teren și să se asigure
fertilizarea corespunzătoare și combaterea adecvată a buruienilor (Terres
Inovia, 2017).
Atunci când cultura este rară, iar plantele sunt puţin viguroase se vor
majora dozele de îngrăşăminte, pentru favorizarea creşterii şi formarea
elementelor productivităţii plantei într-un număr mai mare: număr mare de
ramificaţii/plantă, număr mare de silicve/plantă, număr mare de
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boabe/silicvă şi boabe cu MMB cât mai mare. De asemenea, în cazul
culturilor rare potențialul de îmburuienare este mult mai mare, ceea ce
impune luarea de măsuri pentru combaterea buruienilor.
Tabelul 3.8. Densitatea minimă a plantelor de rapiță la ieşirea din iarnă
(după CETIOM, 1991)
Densitatea minimă (plante/m2)
7-12
12-20
20-30
>30

Diametrul coletului (mm)
8-10
6-8
4-6
<4

Combaterea buruienilor până la semănatul rapiţei se face prin
efectuarea de lucrări superficiale ale solului sau pe cale chimică, cu ajutorul
erbicidelor totale.
Principalele speciile de buruieni din culturile de rapiţă sunt
următoarele:
- specii dicotiledonate anuale: Anthemis arvensis L. (romaniţă de câmp),
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (traista ciobanului), Lepidium
draba L. - sin. Cardaria draba (L.) Desv. (urda vacii), Chenopodium
album L. (spanac sălbatic), Galium aparine L. (turiță), Galeopsis
tetrahit L. (lingurică), Lamium purpureum L. (sugel puturos), Lamium
amplexicaule L. (sugel), Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. sin. Matricaria inodora L. (muşeţel nemirositor), Papaver rhoeas L.
(mac), Fallopia convolvulus (L.) Löve - sin. Polygonum convolvulus L.
(hrişca urcătoare), Raphanus raphanistrum L. (ridiche sălbatică),
Sinapis arvensis L. (muştar sălbatic), Stellaria media (L.) Vill.
(rocoină), Thlaspi arvense L. (punguliţă), Veronica hederifolia L.
(şopârliţă);
- specii dicotiledonate perene: Cirsium arvense (L.) Scop. (pălămidă),
Convolvulus arvensis L. (volbură), Sonchus arvensis L. (susai);
- specii monocotiledonate anuale: Avena fatua L. (odosul sau ovăzul
sălbatic), Apera spica-venti (L.) P.Beauv. (iarba vântului), mohorul
(Setaria spp.), samulastra de cereale păioase.
Combaterea chimică a buruienilor din cultura de rapiță a devenit o
necesitate din ce în ce mai stringentă, datorită infestărilor cu un spectru
foarte diversificat de buruieni dicotiledonate şi monocotiledonate, unele
dintre ele fiind greu de combătut, făcând parte din aceeaşi familie botanică
(Mălaimare, 2013), așa cum sunt: muștar sălbatic (Sinapis arvensis), ridiche
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sălbatică (Raphanus raphanistrum), traista ciobanului (Capsella
bursa-pastoris), punguliță (Thlaspi arvense), urda vacii (Lepidium draba).
Erbicidele omologate pentru cultura de rapiță pot combate următoarele
categorii de buruieni:
- monocotiledonate şi dicotiledonate;
- monocotiledonate şi dicotiledonate anuale;
- monocotiledonate anuale și perene;
- dicotiledonate anuale;
- dicotiledonate anuale și perene;
- dicotiledonate şi unele monocotiledonate anuale.
De asemenea, erbicidele omologate pentru cultura de rapiță pot fi
aplicate astfel:
- înainte de semănat, cu încorporare;
- preemergent;
- postemergent timpuriu;
- postemergent.
Strategia de combatere chimică a buruienilor la cultura de rapiță se
bazează pe aplicarea următoarelor erbicide:
1. Erbicide care se aplică înainte de semănat, cu încorporare, care se
folosesc pentru combaterea următoarelor tipuri de buruieni:
 Buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate, pentru combaterea
acestora fiind folosite produse erbicide ce conțin următoarea
substanță activă omologată la nivelul anului 2020 în România:
o Napropamid, care intră în formularea erbicidelor:
- Baristo 500 SC / Inventor 500 SC cea de-a doua denumire
comercială (napropamid 500 g/l) - 2,0-2,4 l/ha;
- Devrinol 45 F (napropamid 450 g/l) - 2,2-2,8 l/ha.
2. Erbicide care se aplică preemergent (după semănat, dar înainte de
răsăritul rapiţei), care se folosesc pentru combaterea următoarelor tipuri
de buruieni:
 Buruieni monocotiledonate anuale (inclusiv samulastra de cereale
păioase: grâu, orz sau triticale, mai ales atunci când acestea sunt
plante premergătoare pentru rapiţă) şi dicotiledonate anuale, pentru
combaterea acestora fiind folosite produse erbicide ce conțin
următoarele substanțe active omologate la nivelul anului 2020 în
România:
o Clomazona, care intră în formularea erbicidelor:
- Comand (clomazona 480 g/l) - 0,15-0,25 l/ha;
- Comandor 480 EC (clomazona 480 g/l) - 0,2-0,25 l/ha.
o Dimetaclor, care intră în formularea erbicidului:
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- Teridox 500 EC (dimetaclor 500 g/l) - 2,0 l/ha.
o Dimetaclor + Clomazona, care intră în formularea erbicidului:
- Brasan (dimetaclor 500 g/l + clomazona 40 g/l) - 2,0 l/ha.
o Dimetenamid-P + Metazaclor, care intră în formularea
erbicidului:
- Butisan Duo (dimetenamid-P 200 g/l + metazaclor 200 g/l) 2,5 l/ha.
o Dimetenamid-P + Quinmerac, care intră în formularea
erbicidului:
- Tanaris / Butisan Pro cea de-a doua denumire comercială
(dimetenamid-P 333 g/l + quinmerac 167 g/l) - 1,5 l/ha.
o Dimetenamid-P + Metazaclor + Quinmerac, care intră în
formularea erbicidului:
- Butisan Avant (dimetenamid-P 100 g/l + metazaclor 300 g/l +
quinmerac 100 g/l) - 2,5 l/ha.
o Metazaclor, care intră în formularea erbicidelor:
- Butisan 400 SC (metazaclor 400 g/l) - 1,5-2,0 l/ha;
- Butisan S (metazaclor 500 g/l) - 1,5 l/ha;
- Sultan 50 SC / Magistral 50 SC cea de-a doua denumire
comercială (metazaclor 500 g/l) - 1,2-1,6 l/ha.
o Metazaclor + Clomazona, care intră în formularea erbicidului:
- Sultan Complet / Bengala cea de-a doua denumire
comercială (matazaclor 250 g/l + clomazona 33 g/l) - 3,0 l/ha.
o Metazaclor + Quinmerac, care intră în formularea erbicidului:
- Sultan Top (metazaclor 375 g/l + quinmerac 125 g/l) - 2,0 l/ha.
o Petoxamid, care intră în formularea erbicidului:
- Successor Pro (petoxamid 600 g/l) - 1,5-2,0 l/ha.
o Petoxamid + Clomazona, care intră în formularea erbicidului:
- Nero (petoxamid 400 g/l + clomazona 24 g/l) - 3,0 l/ha, cu
aplicare la 3 zile de la semănat.
o Petoxamid + Picloram, care intră în formularea erbicidului:
- Gajus (petoxamid 400 g/l + picloram 8 g/l) - 2,25-3,0 l/ha, în
funcție de nivelul infestării;
o S-metolaclor, care intră în formularea erbicidului:
- Dual Gold 960 EC / Tender cea de-a doua denumire
comercială (S-metolaclor 960 g/l) - 1,0-1,5 l/ha.
 Buruieni dicotiledonate anuale, pentru combaterea acestora fiind
folosite produse erbicide ce conțin următoarea substanță activă
omologată la nivelul anului 2020 în România:
o Clomazona, care intră în formularea erbicidelor:
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- Angelus / Evea cea de-a doua denumire comercială (clomazona
360 g/l) - 0,33 l/ha;
- Clomate / Clematis cea de-a doua denumire comercială
(clomazona 360 g/l) - 0,33 l/ha;
- Efector 360 CS / Boa 360 CS cea de-a doua denumire
comercială (clomazona 360 g/l) - 0,33 l/ha;
- Kalif 360 CS (clomazona 360 g/l) - 0,33 l/ha, cu aplicare la
maximum 3 zile de la semănat;
- Kalif 480 CS (clomazona 480 g/l) - 0,15-0,20 l/ha, cu aplicare
la maximum 3 zile de la semănat (combate și unele
monocotiledonate).
 Buruieni dicotiledonate anuale şi perene (cu excepţia speciilor de
brasicacee), pentru combaterea acestora fiind folosite produse
erbicide ce conțin următoarele substanțe active omologate la nivelul
anului 2020 în România:
o Aminopiralid + Clopiralid + Picloram, care intră în formularea
erbicidului:
- Gallera Super / Efigo S cea de-a doua denumire comercială
(aminopiralid 40 g/l + clopiralid 240 g/l + picloram 80 g/l) 0,2 l/ha (se poate aplica și atunci când rapița are 3-9 frunze).
3. Erbicide care se aplică postemergent timpuriu (după răsărire, când
rapiţa este în faza de 1-3 frunze), care se folosesc pentru combaterea
următoarelor tipuri de buruieni:
 Buruieni monocotiledonate anuale (inclusiv samulastra de cereale
păioase: grâu, orz sau triticale, mai ales atunci când acestea sunt
plante premergătoare pentru rapiţă), pentru combaterea acestora fiind
folosite produse erbicide ce conțin următoarele substanțe active
omologate la nivelul anului 2020 în România:
o Cletodim, care intră în formularea erbicidului:
- VextaDim 240 EC (cletodim 240 g/l) - 0,75 l/ha.
o Quizalofop-p-etil, care intră în formularea erbicidelor:
- Labrador Extra 50 EC / Ghepard Pro cea de-a doua denumire
comercială (quizalofop-p-etil 50 g/l) - 0,75-2,0 l/ha;
- Pilot 10 EC (quizalofop-p-etil 100 g/l) - 0,75 l/ha.
 Buruieni monocotiledonate anuale (inclusiv samulastra de cereale
păioase: grâu, orz sau triticale, mai ales atunci când acestea sunt
plante premergătoare pentru rapiţă) şi dicotiledonate anuale, pentru
combaterea acestora fiind folosite produse erbicide ce conțin
următoarele substanțe active omologate la nivelul anului 2020 în
România:
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o Dimetaclor, care intră în formularea erbicidului:
- Teridox 500 EC (dimetaclor 500 g/l) - 2,0 l/ha.
o Dimetenamid-P + Quinmerac, care intră în formularea
erbicidului:
- Tanaris / Butisan Pro cea de-a doua denumire comercială
(dimetenamid-P 333 g/l + quinmerac 167 g/l) - 1,5 l/ha.
o Dimetenamid-P + Metazaclor + Quinmerac, care intră în
formularea erbicidului:
- Butisan Avant (dimetenamid-P 100 g/l + metazaclor 300 g/l +
quinmerac 100 g/l) - 2,5 l/ha.
o Haloxifop-P, care intră în formularea erbicidului:
- Gallant Super (haloxifop-P 104 g/l) - 0,5 l/ha.
o Metazaclor, care intră în formularea erbicidelor:
- Butisan 400 SC (metazaclor 400 g/l) - 2,0-2,5 l/ha;
- Butisan S (metazaclor 500 g/l) - 1,5 l/ha, putându-se aplica
până în stadiul de 9 frunze;
- Metax 500 SC / Mezotop 500 SC cea de-a doua denumire
comercială (metazaclor 500 g/l) - 2 l/ha;
- Sultan 50 SC / Magistral 50 SC cea de-a doua denumire
comercială (metazaclor 500 g/l) - 1,6-2,0 l/ha;
- Znachor 500 SC (metazaclor 500 g/l) - 2 l/ha.
o Metazaclor + Quinmerac, care intră în formularea erbicidului:
- Sultan Top (metazaclor 375 g/l + quinmerac 125 g/l) - 2,0 l/ha.
 Buruieni dicotiledonate anuale şi perene (cu excepţia speciilor de
brasicacee), pentru combaterea acestora fiind folosite produse
erbicide ce conțin următoarele substanțe active omologate la nivelul
anului 2020 în România:
o Aminopiralid + Clopiralid + Picloram, care intră în formularea
erbicidului:
- Gallera Super / Efigo S cea de-a doua denumire comercială
(aminopiralid 40 g/l + clopiralid 240 g/l + picloram 80 g/l) 0,2 l/ha (se poate aplica și atunci când rapița are 3-9 frunze).
4. Erbicide care se aplică postemergent, care se folosesc pentru
combaterea următoarelor tipuri de buruieni:
 Buruieni monocotiledonate anuale şi perene (inclusiv costreiul din
rizomi - Sorghum halepense), pentru combaterea acestora fiind
folosite produse erbicide ce conțin următoarele substanțe active
omologate la nivelul anului 2020 în România:
o Cicloxidim, care intră în formularea erbicidului:
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- Stratos Ultra (cicloxidim 100 g/l) - 1,0-2,0 l/ha sau 1,0 l/ha +
1,0 l/ha adjuvant Dash pentru combaterea monocotiledonatelor
anuale și 4,0 l/ha sau 2 l/ha + 2,0 l/ha adjuvant Dash pentru
combaterea monocotiledonatelor perene.
o Cletodim, care intră în formularea erbicidului:
- Select Super / Centurion Plus cea de-a doua denumire
comercială (cletodim 120 g/l) - 0,8 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor anuale.
o Fluazifop-p-butil, care intră în formularea erbicidelor:
- Frequent (fluazifop-p-butil 125 g/l) - 2,0 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor anuale şi 3,0 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor perene;
- Fusilade Forte 150 EC (fluazifop-p-butil 150 g/l) - 0,8 l/ha
pentru combaterea monocotiledonatelor anuale şi 1,0 l/ha
pentru combaterea monocotiledonatelor perene;
- Fusilade Max (fluazifop-p-butil 125 g/l) - 0,75-2,0 l/ha, cu
aplicare postemergentă până înainte de înflorire.
o Quizalofop-p-etil, care intră în formularea erbicidelor:
- Buster 100 EC / Jenot Plus 100 EC cea de-a doua denumire
comercială (quizalofop-p-etil 100 g/l) - 0,4-0,5 l/ha sau 0,3 l/ha
+ 0,7 l/ha adjuvant (Partner), iar pentru aplicare în toamnă
0,3-0,4 l/ha sau 0,3 l/ha + 0,7 l/ha adjuvant (Partner);
- Elegant 05 EC / Ghepard 5 EC cea de-a doua denumire
comercială (quizalofop-p-etil 50 g/l) - 0,75 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor anuale şi 1,5 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor perene;
- Gramin 5 EC / Nervure cea de-a doua denumire comercială
(quizalofop-p-etil 50 g/l) - 1,0 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor anuale;
- Investo 100 EC / Jenot 100 EC cea de-a doua denumire
comercială (quizalofop-p-etil 100 g/l) - 0,4-0,5 l/ha sau 0,3 l/ha
+ 0,7 l/ha adjuvant (Partner), iar pentru aplicare în toamnă
0,3-0,4 l/ha sau 0,3 l/ha + 0,7 l/ha adjuvant (Partner);
- Killer Super 5 EC / Quick 5 EC cea de-a doua denumire
comercială (quizalofop-p-etil 50 g/l) - 0,75 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor anuale şi 1,5 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor perene;
- Leopard 5 EC / Erbistar cea de-a doua denumire comercială
(quizalofop-p-etil 50 g/l) - 0,7 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor anuale;
308

- Reset 5 CE / Element 5 CE cea de-a doua denumire comercială
(quizalofop-p-etil 50 g/l) - 0,75 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor anuale şi 1,5 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor perene;
- Targa Max / Gramin Max cea de-a doua denumire comercială
(quizalofop-p-etil 100 g/l) - 0,4-0,6 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor anuale şi 0,6-1,25 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor perene;
- Targa Super 5 EC (quizalofop-p-etil 50 g/l) - 1,0 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor anuale şi 2,0 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor perene;
- Wish Top / Quick Forte cea de-a doua denumire comercială
(quizalofop-p-etil 120 g/l) - 0,83-1,25 l/ha.
o Quizalofop-p-tefuril, care intră în formularea erbicidului:
- Pantera 40 EC / Rango cea de-a doua denumire comercială
(quizalofop-p-tefuril 40 g/l) - 0,75 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor anuale şi 1,5 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor perene.
o Propaquizafop, care intră în formularea erbicidului:
- Agil 100 EC (propaquizafop 100 g/l) - 0,5 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor anuale.
 Buruieni dicotiledonate anuale şi perene (cu excepţia speciilor de
brasicacee), pentru combaterea acestora fiind folosite produse
erbicide aplicate înainte ca mugurii florali să fie vizibili, acestea
conținând următoarele substanțe active omologate la nivelul anului
2020 în România:
o Aminopiralid + Clopiralid + Picloram, care intră în formularea
erbicidului:
- Gallera Super / Efigo S cea de-a doua denumire comercială
(aminopiralid 40 g/l + clopiralid 240 g/l + picloram 80 g/l) 0,25 l/ha.
o Etametsulfuron-metil, care intră în formularea erbicidului:
- Salsa (etametsulfuron-metil 750 g/kg) - 25 g/ha + 250 ml/ha
Trend (combate şi speciile de brasicacee).
o Clopiralid, care intră în formularea erbicidelor:
- Clap 300 SL (clopiralid 300 g/l) - 0,4 l/ha;
- Clap Forte (clopiralid 720 g/kg) - 0,167 kg/ha;
- Cliophar 300 SL (clopiralid 300 g/l) - 0,3-0,5 l/ha, cu aplicare
de la stadiul de 3 frunze până la 9 internoduri vizibile;
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- Cliophar 600 SL (clopiralid 600 g/l) - 0,15 l/ha, cu aplicare de
la stadiul de 3 frunze până la 9 internoduri vizibile;
- Faworyt 300 SL (clopiralid 300 g/l) - 0,3-0,4 l/ha;
- Lontrel 300 (clopiralid 300 g/l) - 0,3-0,5 l/ha (se aplică pentru
combaterea pălămidei);
- Lontrel 600 (clopiralid 600 g/l) - 0,33-0,5 l/ha;
- Major 300 SL / Cloe 300 SL cea de-a doua denumire
comercială (clopiralid 300 g/l) - 0,3-0,4 l/ha;
- Vivendi 200 (clopiralid 200 g/l) - 0,5 l/ha (1,0 l/ha pentru
combaterea ciulinilor).
o Clopiralid + Halauxifen, care intră în formularea erbicidului:
- Korvetto (clopiralid 120 g/l + halauxifen 5 g/l) - 1,0 l/ha, cu
aplicare de la stadiul de 2 frunze până la stadiul de 8 frunze.
o Clopiralid + Picloram, care intră în formularea erbicidului:
- Barca 334 SL (clopiralid 267 g/l + picloram 67 g/l) 0,25-0,35 l/ha.
o Picloram, care intră în formularea erbicidului:
- Zorro 300 SL / Raldico 300 SL cea de-a doua denumire
comercială (picloram 300 g/l) - 0,078 l/ha, cu aplicare de la
începutul alungirii tulpinii principale până la apariția primului
internod.
o Picloram + Halauxifen, care intră în formularea erbicidului:
- Belkar (picloram 48 g/l + halauxifen 10 g/l) - 0,25 l/ha
(aplicare de la stadiul de 2 frunze până la începutul alungirii
tulpinilor), 0,25 l/ha + 0,25 l/ha (prima aplicare de la stadiul de
2 frunze până la începutul alungirii tulpinilor, iar a doua
aplicare la un interval de minimum 2 săptămâni), 0,5 l/ha
(aplicare de la stadiul de 6 frunze până la începutul alungirii
tulpinilor).
 Buruieni dicotiledonate şi unele monocotiledonate anuale,
combaterea acestora bazându-se pe o strategie ce presupune
semănatul de hibrizi de rapiţă Clearfield (CL), care au rezistență la
erbicidele imidazolinone și care nu sunt modificaţi genetic, şi
aplicarea de erbicide ce conțin următoarele substanțe active
omologate la nivelul anului 2020 în România:
o Metazaclor + Imazamox, care intră în formularea erbicidului:
- Cleranda (metazaclor 375 g/l + imazamox 17,5 g /l), care se
aplică în doză de 2,0 l/ha + 1,0 l/la adjuvant Dash, când
plantele de rapiţă au până la opt frunze formate, buruienile
dicotiledonate anuale sunt în faza de 2-4 frunze, iar cele
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monocotiledonate anuale sunt în faza de 1-3 frunze până la
înfrăţire. Prin aplicarea erbicidului Cleranda, buruienile perene
(pălămida - Cirsium arvense, volbura - Convolvulus arvensis,
costreiul din rizomi - Sorghum halepense) sunt numai stopate
din competiţia cu plantele de rapiţă.
o Quinmerac + Imazamox, care intră în formularea erbicidului:
- Cleravo (quinmerac 250 g/l + imazamox 35 g /l), care se aplică
în doză de 0,8-1,0 l/ha + 0,8-1,0 l/la adjuvant Dash.
În tehnologia Clearfield, erbicidul Cleranda este recomandat a fi
aplicat în toamnă, iar dacă acesta nu a fost aplicat în toamnă, în primăvară se
recomandă aplicarea erbicidului Cleravo. Prin aplicarea acestor erbicide
sunt combătute inclusiv buruienile brasicacee.
Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor totale s-a extins în
ultimii ani. Erbicidele totale se utilizează pentru combaterea buruienilor şi a
samulastrei apărute în miriștea plantei premergătoare, după lucrarea de
dezmiriştit, după lucrarea de arat sau după lucrarea de întreținere a arăturii.
Prin aceste tratamente se înlocuiesc lucrările mecanice de combatere a
buruienilor, asigurându-se astfel conservarea apei în sol. De asemenea,
erbicidele cu acțiune totală pot fi folosite înainte de semănatul culturii de
rapiță sau după semănat, înainte de răsărirea plantelor de rapiță.
Tratamentele sunt obligatorii în cazul practicării sistemelor de lucrări
minime ale solului sau în cazul semănatului direct.
Se folosesc produse erbicide ce conțin următoarele substanțe active
omologate la nivelul anului 2020 în România:
 Glifosat, care intră în formularea erbicidelor:
o Agrosar 360 SL / Agro-Glyfo Green cea de-a doua denumire
comercială (glifosat 360 g/l) - 3,0 l/ha;
o Barclay Gallup HI - Aktiv / Sanglypho HI-Aktiv cea de-a doua
denumire comercială (glifosat 490 g/l) - 1,1 l/ha cu aplicare
preemergentă, la 48 de ore de la semănat;
o Clinic Xpert / Clean UP Xpert cea de-a doua denumire comercială
(glifosat 360 g/l) - 1,5 l/ha, cu aplicare înainte de răsărirea culturii;
o Gallup Super 360 / Barbarian Super 360 cea de-a doua denumire
comercială (glifosat 360 g/l) - 3,0-4,0 l/ha, cu aplicare până la 5 zile
înainte de semănatul culturii de rapiță;
o Glister Ultra / Glifocig Green cea de-a doua denumire comercială
(glifosat 360 g/l) - 3,0-4,0 l/ha;
o Glyfos Ultra (glifosat 360 g/l) - 3,0-4,0 l/ha;
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o Helosate 450 TF (glifosat 450 g/l) - 4,0 l/ha, cu aplicare până la 4 zile
înainte de semănatul culturii de rapiță și 2,5 l/ha după semănat, dar
înainte de răsărirea plantelor de rapiță;
o Nasa / Zenest cea de-a doua denumire comercială (glifosat 450 g/l) 3,0 l/ha, cu aplicare până la 2 zile înainte de semănatul culturii de
rapiță;
o Roundup Advance (glifosat 360 g/l) - 3,0-4,0 l/ha, cu aplicare după
recoltarea plantei premergătoare, și 1,5-2,0 l/ha înainte de semănatul
culturii de rapiță;
o Roundup Classic Pro / Roundup Extra cea de-a doua denumire
comercială (glifosat 360 g/l) - 1,5-2,0 l/ha după semănatul culturii de
rapiță, dar înainte de răsărirea plantelor;
o Roundup Energy (glifosat 450 g/l) - 2,4-3,2 l/ha;
o Roundup Evolution (glifosat 480 g/l) - 1,25-1,5 l/ha, cu aplicare până
la 5 zile înainte de semănatul culturii de rapiță;
o Roundup Powermax 720 (glifosat 720 g/kg) - 1,0-2,5 kg/ha;
o Satelite / Afrasa 360 cea de-a doua denumire comercială (glifosat 360
g/l) - 1,5-4,0 pentru combaterea buruienilor anuale și bienale, 5,0-10,0
l/ha pentru combaterea buruienilor perene;
o Taifun 360 SL (glifosat 360 g/l) - 3,0-5,0 l/ha.
Glifosat acid, care intră în formularea erbicidelor:
o Glifotim / Gladiator cea de-a doua denumire comercială (glifosat acid
360 g/l) - 3,0-4,0 l/ha;
o Oxalis (glifosat acid 360 g/l) - 3,0-4,0 l/ha;
o Shyfo / Glypho cea de-a doua denumire comercială (glifosat acid 360
g/l) - 2,0-3,0 l/ha pentru combaterea buruienilor monocotiledonate și
dicotiledonate anuale, 4,0-6,0 l/ha pentru combaterea buruienilor
monocotiledonate și dicotiledonate perene.
Glifosat ca sare de izopropil amină, care intră în formularea erbicidelor:
o Boom Efekt / Dominator Clean cea de-a doua denumire comercială
(glifosat ca sare de izopropil amină 480 g/l) - 3,0-4,0 l/ha.
Glifosat + Piraflufen-etil, care intră în formularea erbicidului:
o Guild (glifosat 261 g/l + piraflufen-etil 1,71 g/l) - 4,0 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor anuale, 6,0 l/ha pentru combaterea
dicotiledonatelor anuale și bianuale, 8,0 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor perene.
Glifosat + 2,4D, care intră în formularea erbicidului:
o Kyleo (glifosat 240 g/l + 2,4D 160 g/l) - 3,0-5,0 l/ha, cu aplicare pe
miriștea plantei premergătoare.
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Controlul buruienilor în toamnă este esenţial pentru eliminarea
concurenţei pentru apă şi elemente nutritive, astfel încât plantele de rapiţă să
se dezvolte corespunzător până la venirea iernii.
Semănatul în perioada optimă şi într-un pat germinativ pregătit
corespunzător, care să determine o răsărire rapidă şi uniformă a plantelor de
rapiţă, duce la o dezvoltare uniformă a plantelor care concurează astfel
foarte bine cu buruienile.
Combaterea bolilor. La nivel mondial se consideră că sunt 18 boli
majore care produc pagube cu impact comercial la rapiță (Chattopadhyay și
Kolte, 2015). Pentru țara noastră, principalele boli care produc pagube în
culturile de rapiţă sunt:
- putregaiul negru sau putregaiul uscat (Plenodomus lingam (Tode)
Höhn. - sin. Phoma lingam (Tode) Desm.; Leptosphaeria maculans
(Desm.) Ces. & de Not.);
- putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary);
- putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea Pers.);
- alternarioza sau pătarea neagră (Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.);
- făinarea (Erysiphe cruciferarum Opiz ex L. Junell - sin. Erysiphe
communis Wallr. Schl.);
- rugina albă a cruciferelor sau albumeala cruciferelor (Albugo candida
(Pers.) Roussel - sin. Cystopus candidus (Pers.) Lév.);
- mana cruciferelor (Hyaloperonospora brassicae (Gäum.) Göker,
Riethm., Voglmayr, Weiss & Oberw. - sin. Peronospora brassicae
Gäum.);
- boala petelor albe sau pătarea frunzelor (Pyrenopeziza brassicae Sutton
& Rawl. - sin. Cylindrosporium concentricum Grev.);
- pătarea albă a frunzelor (Neopseudocercosporella capsellae (Ellis &
Everh.) Videira & Crous - sin. Pseudocercosporella capsellae (Ellis &
Everh.) Deighton);
- hernia rădăcinilor (Plasmodiophora brassicae Woronin);
- verticiloza (Verticillium longisporum (C.Stark) Karapapa, Bainbr. &
Heale).
Putregaiul negru sau putregaiul uscat (Plenodomus lingam (Tode)
Höhn. - sin. Phoma lingam (Tode) Desm.; Leptosphaeria maculans (Desm.)
Ces. & de Not.), denumit şi fomoză sau putregaiul tulpinilor, este una dintre
cele mai păgubitoare boli la rapiţă, care se manifestă pe frunze şi pe tulpini
şi care se transmite de la un an la altul prin sol, prin intermediul resturilor
vegetale de la cultura de rapiţă precedentă, dar şi prin intermediul seminţelor
infectate. Cercetările au arătat că 95-99% dintre sporii de putregai negru din
culturile de rapiță își au originea în resturile vegetale infectate din anul
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anterior (GRDC, 2017). Boala este răspândită în toate zonele în care se
cultivă rapiță.
Infecţia primară apare toamna, atunci când plantele de rapiţă au între 1
şi 6 frunze, dar cel mai periculos este atacul în primăvară la nivelul tulpinii,
care determină întreruperea alimentării cu apă şi elemente nutritive a
plantei, frângerea tulpinii și îmbătrânirea timpurie a plantelor. Infecția
secundară este favorizată de atacul gărgăriţei tulpinilor de rapiţă
(Ceutorhynchus napi Gyll.).
Aplicarea azotului în cantitate mare înainte de semănat, precum şi
densitatea mai mare a plantelor de rapiţă favorizează atacul de putregai
negru. De asemenea, atacul este favorizat în toamnele calde și umede,
precum și de semănatul sau răsăritul întârziat.
Măsurile preventive constau în: mărunţirea şi încorporarea resturilor
vegetale de la culturile de rapiţă de pe parcelele vecine culturii, respectarea
rotaţiei, evitarea aplicării de doze mari de azot în toamnă, efectuarea arăturii
cât mai repede posibil după recoltarea culturii de rapiță, cultivarea de hibrizi
sau soiuri rezistente, densitatea moderată a culturii, tratarea seminţelor cu
fungicide.
Având în vedere faptul că sporii de putregai negru sunt purtați de vânt
pe distanțe de 1-2 km, culturile de rapiță trebuie amplasate la distanțe de cel
puțin 500 m față de culturile de rapiță din anul anterior, de dorit la peste
1 km (GRDC, 2017).
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary) este una
dintre cele mai păgubitoare boli la rapiţă, care se manifestă pe frunze, tulpini
şi silicve şi care se transmite prin sol. Culturile de rapiță infectate puternic
cu putregai alb, în anii ploioși, pot înregistra pierderi de producție de
30-40% (GRDC, 2017).
Boala este favorizată de densitatea mare a culturii şi de solul umed în
perioada premergătoare înfloritului, condiții care favorizează germinarea
scleroților și formarea apoteciilor care produc sporii ciupercii. Câteva zile
ploioase (umede) în perioada înfloritului cu temperaturi cuprinse între 10 și
25oC și cu vând sunt suficiente pentru realizarea infecției. Practic, infecția
are loc în momentul căderii petalelor care sunt purtătoare de ascospori (care
au fost eliberați de apoteciile formate în urma germinării scleroților din sol
și care sunt purtați de vânt), la locul de lipire al petalelor pe frunze sau pe
locul de prindere al frunzelor și al ramificațiilor pe tulpină, ca urmarea a
apei pe care petalele o mențin sub ele. Pentru realizarea infecției, este
esențială prezența apei. În condiții de mediu uscat, chiar dacă petalele sunt
infectate, infecția nu se realizează.
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Simptomele bolii sunt vizibile la sfârşit de mai şi început de iunie.
Trebuie avut în vedere faptul că atunci când încep să se vadă simptomele
atacului de putregai alb în cultura de rapiță, este prea târziu pentru a fi
aplicate fungicide. Ca atare, putregaiul alb necesită o atenție deosebită,
aplicarea fungicidelor trebuind să fie efectuată preventiv.
Măsurile preventive constau în: rotaţia culturii, care este o măsură
esenţială în limitarea atacului de putregai alb, folosirea de sămânţă liberă de
scleroţi, evitarea densităţilor mari şi combaterea eficientă a buruienilor.
Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea Pers.) are o importanţă mai
redusă la rapiţă. Acesta se dezvoltă mai ales pe ţesuturile afectate de îngheţ
sau diferiţi agenţi patogeni şi dăunători, precum şi pe ţesuturile vătămate
mecanic. În condiţii de umiditate ridicată, atacul se manifestă pe toată
planta, dar mai intens pe inflorescență. Transmiterea de la un an la altul se
realizează prin intermediul resturilor vegetale infectate din sol.
Măsurile preventive constau în respectarea rotaţiei, evitarea
densităţilor mari și aplicarea fazială a azotului. Combaterea chimică se
realizează prin aplicarea fungicidelor folosite pentru combaterea
putregaiului alb.
Alternarioza sau pătarea neagră (Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.)
este o boală des întâlnită la rapiţă care se manifestă pe frunze (sunt afectate
în mod deosebit frunzele din etajul inferior), tulpini şi silicve. Atacul cel
mai periculos este cel la silicve, situație în care determină deformarea
silicvelor tinere, desfacerea (dehiscența) silicvelor și scuturarea semințelor.
Boala este favorizată de vremea umedă şi temperaturile mai mari de
18oC, mai ales în cazul culturilor care au suferit un stres.
Transmiterea de la un an la altul se face prin intermediul resturilor
vegetale infectate rămase în sol, dar şi prin sămânţa infectată.
Măsurile preventive constau în tratarea seminţelor cu fungicide pentru
evitarea infecţiei primare, evitarea semănatului foarte timpuriu (jumătatea
lunii august), respectarea rotaţiei.
Făinarea (Erysiphe cruciferarum Opiz ex L. Junell - sin. Erysiphe
communis Wallr. Schl.) este o boală des întâlnită la rapiţă, dar care nu
produce pagube semnificative. Atacul se manifestă pe frunze, tulpini şi
silicve, fiind favorizat de vremea caldă şi uscată.
Boala se manifestă atât toamna, cât şi primăvara, fiind favorizată de
temperaturile de 15-25oC și umiditatea relativă a aerului scăzută în timpul
zilei și ridicată în timpul nopții.
Transmiterea de la un an la altul se face prin sol, prin intermediul
resturilor vegetale infectate.
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Combaterea chimică a putregaiului negru (putregaiului uscat),
putregaiului alb, putregaiului cenușiu, alternariozei și făinării se realizează
prin aplicarea de fungicide ce conțin următoarele substanțe active omologate
la nivelul anului 2020 în România:
 Azoxistrobin, care intră în formularea fungicidelor:
o Amistar / Mirador 250 SC cea de-a doua denumire comercială
(azoxistrobin 250 g/l) - 0,75-1,0 l/ha, în funcție de gradul de infecție;
o Azaka (azoxistrobin 250 g/l) - 1,0 l/ha;
o Azbany / Tazer cea de-a doua denumire comercială (azoxistrobin
250 g/l) - 1,0 l/ha (nu combate putregaiul negru și făinarea);
o Chamane (azoxistrobin 250 g/l) - 1,0 l/ha;
o Makler 250 SE / Bolid 250 SE cea de-a doua denumire comercială
(azoxistrobin 250 g/l) - 1,0 l/ha;
o Sinstar / Azoxystar cea de-a doua denumire comercială (azoxistrobin
250 g/l) - 1,0 l/ha;
o Tazer 250 SC (azoxistrobin 250 g/l) - 1,0 l/ha (nu combate putregaiul
negru și făinarea).
 Azoxistrobin + Ciproconazol, care intră în formularea fungicidului:
o Zakeo Xtra / Mirador Xtra cea de-a doua denumire comercială
(azoxistrobin 200 g/l + ciproconazol 80 g/l) - 0,75 l/ha.
 Azoxistrobin + Difenoconazol, care intră în formularea fungicidului:
o Amistar Gold (azoxistrobin 125 g/l + difenoconazol 125 g/l) - 1,0 l/ha.
 Azoxistrobin + Tebuconazol + Difenoconazol, care intră în formularea
fungicidului:
o Kier 450 SC / Mollis 450 SC cea de-a doua denumire comercială
(azoxistrobin 200 g/l + tebuconazol 125 g/l + difenoconazol 125 g/l) 0,9-1,0 l/ha.
 Boscalid, care intră în formularea fungicidului:
o Cantus (boscalid 50%) - 0,2-0,5 kg/ha.
 Boscalid + Dimoxystrobin, care intră în formularea fungicidului:
o Pictor / Filan SC cea de-a doua denumire comercială (boscalid 200 g/l
+ dimoxystrobin 200 g/l) - 0,5 l/ha.
 Boscalid + Metconazol, care intră în formularea fungicidului:
o Efilor (boscalid 133 g/l + metconazol 60 h/l) - 1,0 l/ha.
 Difenoconazol, care intră în formularea fungicidelor:
o Dafne 250 EC / Ila 250 EC cea de-a doua denumire comercială
(difenoconazol 250 g/l) - 0,5 l/ha;
o Difcor 250 EC (difenoconazol 250 g/l) - 0,5 l/ha;
o Score 250 EC / Mavita 250 EC cea de-a doua denumire comercială
(difenoconazol 250 g/l) - 0,5 l/ha.
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 Difenoconazol + Paclobutrazol, care intră în formularea fungicidului:
o Toprex (difenoconazol 250 g/l + paclobutrazol 125 g/l) - 0,5 l/ha
(combate putregaiul negru și are afect de regulator de creștere).
 Flutriafol, care intră în formularea fungicidului:
o Impact 125 SC / Topguard 125 SC cea de-a doua denumire comercială
(flutriafol 125 g/l) - 1,0 l/ha.
 Isofetamid, care intră în formularea fungicidului:
o Kenja (isofetamid 400 g/l) - 0,8 l/ha (combate putregaiul alb).
 Mandestrobin, care intră în formularea fungicidului:
o Intuity (mandestrobin 250 g/l) - 0,8 l/ha (combate putregaiul alb).
 Metconazol, care intră în formularea fungicidelor:
o Caramba 60 SL (metconazol 60 g/l) - 1,0 l/ha;
o Sirena (metconazol 60 g/l) - 1,2 /ha (are și efect de reducere a taliei
plantelor).
 Metconazol + Mepiquat clorură, care intră în formularea fungicidului:
o Caramba Turbo (metconazol 30 g/l + mepiquat clorură 210 g/l) 1,0 l/ha.
 Procloraz, care intră în formularea fungicidelor:
o Antero 500 EC (procloraz 500 g/l) - 0,9 l/ha;
o Mirage 45 EC (procloraz 450 g/l) - 1,0 l/ha (nu combate făinarea).
 Procloraz + Tebuconazol, care intră în formularea fungicidelor:
o Mystic Pro / Ares Pro cea de-a doua denumire comercială (procloraz
300 g/l + tebuconazol 200 g/l) - 1,25 l/ha;
o Zamir 40 EW / Ampera cea de-a doua denumire comercială (procloraz
267 g/l + tebuconazol 133 g/l) - 0,75 l/ha.
 Protioconazol, care intră în formularea fungicidului:
o Proline 250 EC (protioconazol 250 g/l) - 0,7 l/ha.
 Protioconazol + Fluopiram, care intră în formularea fungicidului:
o Propulse 250 SE (protioconazol 125 g/l + fluopiram 125 g/l) - 1,0 l/ha
(nu combate putregaiul negru și făinarea).
 Sulf, care intră în formularea fungicidului:
o Sulfomat 80 PU (sulf 80%) - 0,4% (4,0 kg/ha în 1000 l apă), care se
aplică pentru combaterea făinării.
 Tebuconazol, care intră în formularea fungicidelor:
o Buzz Ultra DF (tebuconazol 750 g/kg) - 0,33 kg/ha;
o Fezan / Mystic Super cea de-a doua denumire comercială (tebuconazol
250 g/l) - 1,0 l/ha;
o Folicur Solo 250 EW / Valor 250 EW cea de-a doua denumire
comercială (tebuconazol 250 g/l) - 1,0 l/ha;
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o King 250 EW / Tebusha 250 EW cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 250 g/l) - 1,0 l/ha;
o Matiz 25 EW / Erasmus cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 250 g/l) - 1,0 l/ha;
o Mystic Extra (tebuconazol 250 g/l) - 1,0 l/ha;
o Orius 25 EW / Salvator 25 EW cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 250 g/l) - 1,0 l/ha;
o Protector Super 250 EC / Vip 250 EC cea de-a doua denumire
comercială (tebuconazol 250 g/l) - 1,0 l/ha;
o Riza 200 EC / Sparta 200 EC cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 200 g/l) - 1,25 l/ha;
o Riza 250 EW / Sparta 250 EW cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 250 g/l) - 1,0 l/ha;
o Starpro 430 SC / Matiz Extra 430 SC cea de-a doua denumire
comercială (tebuconazol 430 g/l) - 0,6 l/ha;
o Tarcza Lan Extra 250 EW (tebuconazol 250 g/l) - 1,0 l/ha;
o Tebucur 250 EW / Conrod cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 250 g/l) - 1,0 l/ha;
o Tebustar EW / Mystic Top cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 250 g/l) - 1,0 l/ha;
o Zizan 500 SC / Ambrossio 500 SC cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 500 g/l) - 0,5 l/ha aplicat primăvara și 0,4 l/ha aplicat
toamna.
Tebuconazol + Azoxistrobin, care intră în formularea fungicidelor:
o Custodia (tebuconazol 200 g/l + azoxistrobin 120 g/l) - 1,0 l/ha
(combate putregaiul alb);
o Mirador Forte EC (tebuconazol 100 g/l + azoxistrobin 60 g/l) 2,0 l/ha.
Tebuconazol + Difenoconazol, care intră în formularea fungicidului:
o Magnello (tebuconazol 250 g/l + difenoconazol 100 g/l) - 0,8 l/ha (are
și efect de regulator de creștere).
Tebuconazol + Protioconazol, care intră în formularea fungicidului:
o Tilmor 240 EC / Corinth 240 EC cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 160 g/l + protioconazol 80 g/l) - 1,0 l/ha.
Tiofanat-metil, care intră în formularea fungicidelor:
o Topsin 500 SC (tiofanat-metil 500 g/l) - 1,4 l/ha;
o Topsin 70 WDG (tiofanat-metil 70%) - 1,0 kg/ha.
Tiofanat-metil + Tetraconazol, care intră în formularea fungicidului:
o Yamato (tiofanat-metil 233 g/l + tetraconazol 70 g/l) - 1,75 l/ha.
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Tratamentele chimice de combatere a putregaiului alb, putregaiului
cenușiu, alternariozei și făinării se realizează prin aplicarea de fungicide la
căderea primelor petale și apariția primelor silicve, respectiv atunci când la
cel puțin 50% dintre plante sunt formare 10 silicve de până la 2 cm.
Tratamentele de combatere a putregaiului negru (putregaiului uscat) se
realizează prin aplicarea de fungicide toamna, atunci când 20% dintre plante
prezintă simptome sub formă de pete pe frunze, sau primăvara până la
înflorirea plantelor de rapiță.
În cazul atacului de făinare, tratamentele trebuie efectuate imediat ce
apare pâsla specifică atacului sub formă de pete stelate (de obicei, la
începutul înfloritului).
Controlul putregaiului alb se poate realiza și prin utilizarea de produse
biologice care conțin spori de Coniothyrium minitans și care se aplică în
toamnă pentru distrugerea scleroților din sol, fie înainte de semănat, fie după
răsărire până în faza de 4 frunze în condiții de toamne ploioase sau în
condiții de irigare. Se asemenea, pot fi utilizate produse biologice pe bază de
Bacillus pumilis sau care conțin oospori de Phytium oligandrum cu aplicare
în primăvară, la căderea primelor petale, care pot fi asociate cu produse
fungicide cu doza redusă la jumătate (Terres Inovia, 2017).
Pentru controlul biologic al bolilor în cultura de rapiță, în țara noastră
este omologat produsul Polyversum ce conține oospori germinabili de
Pythium oligandrum pe substrat mineral uscat, cu care se efectuează 3
tratamente, și anume: primul tratament se efectuează în doză de 100 g/ha în
faza BBCH 14-16 pentru a preveni atacul de putregai alb, putregai negru,
alternarioză și verticiloză, precum și pentru a induce rezistență plantelor de
rapiță la condițiile nefavorabile din timpul iernii; cel de-al doilea tratament
se efectuează în doză de 100 g/ha în faza BBCH 30-39 pentru a preveni
atacul de putregai alb și putregai negru, precum și pentru regenerarea
plantelor la ieșirea din iarnă; cel de-al treilea tratament se efectuează în doză
de 100 g/ha în faza BBCH 50-65 pentru a preveni atacul de putregai alb și
putregai cenușiu.
De asemenea, pentru controlul biologic al putregaiului alb, în țara
noastră este omologat produsul Serenade ASO ce conține Bacillus subtilis
tulpina QST 713 (14,1 g/l) și care se aplică în doză de 2 l/ha de la
deschiderea primelor flori (BBCH 60) până la sfârșitul înfloritului (BBCH
69).
Rugina albă a cruciferelor sau albumeala cruciferelor (Albugo
candida (Pers.) Roussel - sin. Cystopus candidus (Pers.) Lév.) este o boală
care se manifestă pe toate organele aeriene ale plantei (frunze, tulpini, flori
şi silicve) fiind favorizată de vremea umedă şi rece.
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Transmiterea de la un an la altul se face prin sol, prin intermediul
resturilor vegetale infectate, dar şi prin seminţele infectate.
Măsurile preventive constau în combaterea buruienilor brasicacee (pe
care se poate dezvolta boala), distrugerea samulastrei și respectarea rotaţiei.
Mana cruciferelor (Hyaloperonospora brassicae (Gäum.) Göker,
Riethm., Voglmayr, Weiss & Oberw. - sin. Peronospora brassicae Gäum.)
este o boală care se manifestă în mod deosebit pe frunze.
Mana cruciferelor este favorizată de vremea umedă şi caldă din timpul
toamnei şi de vremea umedă şi rece din timpul primăverii. Atacul cel mai
periculos este în primele faze de vegetaţie, la nivelul plăntuțelor de rapiţă, în
special la nivelul cotiledoanelor.
Măsurile preventive constau în cultivarea de hibrizi sau soiuri
rezistente și evitarea semănatului întârziat.
Boala petelor albe sau pătarea frunzelor (Pyrenopeziza brassicae
Sutton & Rawl. - sin. Cylindrosporium concentricum Grev.) afectează toate
organele plantei, dar atacul cel mai periculos este cel de la silicve.
Infecţia apare în toamnă şi poate produce pagube în iernile blânde.
Boala este favorizată de vremea umedă. Transmiterea de la un an la altul se
face prin sol, prin intermediul resturilor vegetale infectate.
Măsurile preventive constau în tratarea seminţelor cu fungicide,
respectarea rotaţiei și cultivarea de hibrizi sau soiuri rezistente. Tratamentele
cu fungicide se impun toamna şi primăvara la reluarea vegetaţiei şi la
începutul înfloritului.
Pătarea albă a frunzelor (Neopseudocercosporella capsellae (Ellis &
Everh.) Videira & Crous - sin. Pseudocercosporella capsellae (Ellis &
Everh.) Deighton) se manifestă pe frunze şi tulpini, iar în condiții de
umiditate excesivă se poate dezvolta și pe silicve. Boala este întâlnită în
zonele cu climat umed.
Transmiterea de la un an la altul se face prin sol, prin intermediul
resturilor vegetale infectate.
Măsurile preventive constau în respectarea rotaţiei. Tratamentele cu
fungicide se impun primăvara, la reluarea vegetaţiei şi la înflorire.
Hernia rădăcinilor (Plasmodiophora brassicae Woronin) este
răspândită mai ales în zonele umede şi pe solurile acide.
Boaba se manifestă prin îngroşări şi umflături pe rădăcini. Plantele
tinere sunt mai mici decât cele normale şi au frunzele înroşite, iar plantele
mature se caracterizează prin nanism (piticire), au frunzele albastre-verzui şi
se smulg cu uşurinţă.
Transmiterea de la un an la altul se face prin sol, prin intermediul
resturilor vegetale infectate.
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Măsurile preventive constau în respectarea rotaţiei şi folosirea
amendamentelor pe solurile acide.
Verticiloza (Verticillium longisporum (C.Stark) Karapapa, Bainbr. &
Heale) determină îmbătrânirea şi coacerea prematură, ceea ce duce la
înregistrarea de pierderi de producţie ce pot ajunge până la 50%. Inițial
apare cloroza ramificațiilor și a frunzelor, după care cloroza se
generalizează, procesul de creștere fiind oprit.
Transmiterea de la un an la altul se face prin microscleroţii care ajung
în sol odată cu tulpinile de rapiţă.
Măsurile preventive constau în respectarea rotaţiei, efectuarea de
arătură adâncă şi cultivarea de hibrizi toleranţi.
Combaterea dăunătorilor. Principalii dăunători care produc pagube
în culturile de rapiţă sunt:
- gărgăriţa tulpinilor de rapiţă (Ceutorhynchus napi Gyll.);
- gărgăriţa pătată (Ceutorhynchus pallidactylus Marsh. - sin.
Ceutorhynchus quadridens Pan.);
- gărgăriţa seminţelor (Ceutorhynchus assimilis Payk. - sin.
Ceutorhynchus obstrictus Marsh.);
- gândacul lucios al rapiţei (Meligethes aeneus F.);
- gândacul roşu al rapiţei (Entomoscelis adonidis Pall.);
- viespea rapiţei (Athalia rosae L. - sin. Athalia colibri Christ, Athalia
spinarum F.);
- puricii de pământ (puricele negru - Phyllotreta atra F., puricele vărgat Phyllotreta nemorum L.);
- puricele albastru al rapiței (Psylliodes chrysocephala L.);
- păduchele cenuşiu al cruciferelor (Brevicoryne brassicae L.);
- ţânţarul silicvelor (Dasineura brassicae Winn.);
- ploşniţele cruciferelor (ploşniţa roşie - Eurydema ornata L. - sin.
Eurydema ornatum L.; ploşniţa albastră - Eurydema oleracea L.);
- musca rădăcinilor (Delia radicum L. - sin. Delia brassicae Wied.;
Phorbia brassicae Wied.; Hylemya brassicae Wied.);
- gândacul păros (Tropinota hirta Poda - sin. Epicometis hirta Poda);
- fluturele alb al verzei (Pieris brassicae L.);
- buha verzei (Mamestra brassicae L.);
- buha semănăturilor (Agrotis segetum Denis & Schiff. - sin. Scotia
segetum Denis & Schiff.);
- limaxul cenușiu (Deroceras agreste L. - sin. Agriolimax agreste L.);
- șoarecele de câmp (Microtus arvalis Pallas).
Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă (Ceutorhynchus napi Gyll.), denumită
și gărgărița mare a tulpinilor de rapiță, prezintă o singură generație pe an,
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iernează ca adult și provoacă frecvent pagube în culturile de rapiță, atât ca
adult cât şi ca larvă. Este un dăunător oligofag care preferă culturile de
rapiță, varză și conopidă.
Adulţii produc pagube prin roaderea marginală a limbului foliar și a
vârfului tulpinilor, iar larvele rod interiorul tulpinii, formând galerii
(fig. 3.37). Femelele depun câte un ou în partea terminală a tulpinii, în
apropierea mugurelui terminal, în perioada de alungire a tulpinii. Ca urmare
a secrețiilor care însoțesc depunerea oului de către femele, tulpinile se
deformează, se răsucesc longitudinal în formă de S, iar uneori chiar crapă
(Alford, 2003). Țesuturile tulpinii astfel afectate favorizează atacul de
diferiți agenţi patogeni, în special atacul de putregai negru (Plenodomus
lingam). Plantele atacate ramifică foarte mult şi nu formează silicve, sau
dacă le formează sunt seci sau cu seminţe mici, iar la vânturi mai intense
tulpinile atacate se frâng.

b)

a)

Fig. 3.37. Larvă de gărgăriţa tulpinilor de rapiţă găsită în tulpină (a) și ținută
în palmă (b)
Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă este una dintre primele specii care atacă
rapița în primăvară. Dăunătorul începe să fie activ la temperaturi mai mari
de 6oC, iar atunci când temperatura depăşeşte 9-10°C se înregistrează zborul
femelelor în culturile de rapiță (zborul în masă se înregistrează la
temperaturi de peste 12oC), acestea înțepând tulpina și depunând ponta.
Larvele apar în luna aprilie.
Măsurile preventive constau în evitarea terenurilor cu exces de
umiditate, evitarea excesului de azot şi aplicarea de îngrăşăminte fosfatice.
Combaterea se realizează prin aplicarea de tratamente în vegetaţie,
atunci când se constată apariţia în masă a gărgăriţelor hibernante, înainte ca
tulpina să ajungă la 20 cm, respectiv înainte de depunerea pontei. Apariţia în
masă a gărgăriţelor hibernante se consideră a se realiza la 8 zile de la
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capturarea primelor insecte. Larvele care sunt deja în interiorul tulpinii sunt
foarte greu de combătut sau practic nu pot fi combătute.
Gărgăriţa pătată (Ceutorhynchus pallidactylus Marsh. - sin.
Ceutorhynchus quadridens Pan.) prezintă o singură generație pe an și
iernează ca adult pe sub bulgării de pământ sau pe sub frunze. Provoacă
pagube atât ca adult cât şi ca larvă.
Adulţii hibernanţi părăsesc locurile de iernare atunci când temperatura
este de 12-15oC. Primii care apar în culturile de rapiță sunt masculii,
femelele apărând după 10-15 zile (Juram și colab., 2011). Femelele depun
ouăle în grupuri mici pe fața inferioară a frunzelor, pe pețiolul acestora
(Alford, 2003).
Atacul este asemănător celui determinat de gărgăriţa tulpinilor de
rapiţă, dar la secționarea tulpinii sau a pețiolului frunzelor se găsesc mai
multe larve decât în cazul gărgăriţei tulpinilor de rapiţă.
Pentru depistarea la timp a atacului gărgăriţelor (gărgăriţa tulpinilor
de rapiţă şi gărgăriţa pătată) se folosesc bolurile galbene (fig. 3.38), care au
diametrul de 26 cm și adâncimea de 10 cm, iar la cca. 5 cm față de marginea
superioară trebuie să prezinte câteva orificii prin care să se scurgă apa de
ploaie în exces. Bolurile trebuie să prezinte în partea superioară o sită care
să nu permită accesul insectelor folositoare (albine, bondari etc.). Acestea se
amplasează deasupra plantelor de rapiţă din cultură pentru capturarea
adulţilor de la diferite specii dăunătoare. Practic, partea inferioară a bolului
trebuie să fie menținut la nivelul superior al plantelor de rapiță, ceea ce
înseamnă că pe măsură ce plantele cresc, se ridică și bolul galben prin
deplasarea acestuia pe tija de susținere. Bolul galben se amplasează la cca.
20 m în cultură față de marginea parcelei cea mai apropiată de parcela unde
în anul precedent a fost rapiță, într-o zonă a culturii însorită și protejată pe
cât posibil de vânt (dacă acest lucru este posibil), la începutul alungirii
tulpinii (stadiul BBCH 30). Bolul se umple pe jumătate cu apă (1 l de apă)
în care se adaugă 0,5% (o lingură) detergent de vase pentru reţinerea
insectelor. Controlul capcanei (bolului galben) se face din trei în trei zile,
între orele 10 și 16, pe cât posibil la aceeași oră. Soluția de apă cu detergent
trebuie schimbată în mod regulat, iar bolurile galbene trebuie menținute
curate, astfel încât acestea să fie atractive pentru insectele dăunătoare.
PED-ul se consideră atins atunci când în bolul galben se înregistrează
10 dăunători la gărgăriţa tulpinilor de rapiţă şi 10-15 dăunători la gărgăriţa
pătată. Tratamentele cu insecticide trebuie efectuate imediat după ce s-a
atins PED-ul pentru gărgăriţa tulpinilor de rapiţă şi la 2-3 săptămâni după ce
s-a atins PED-ul pentru gărgăriţa pătată, urmare a faptului că masculii şi
femelele nu apar în acelaşi timp (femelele apar mai târziu).
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Fig. 3.38. Bol galben
În situaţia în care este dificilă identificarea celor două specii de
gărgăriţe, tratamentele de combatere se pot efectua în două moduri, şi
anume (Juran şi colab., 2011):
- imediat ce în capcanele galbene se capturează 10 adulţi la 3 zile,
indiferent de specia de gărgăriţe;
- se verifică fertilitatea femelelor capturate astfel: se iau la întâmplare 10
adulţi capturaţi în bolul galben şi se presează abdomenul acestora,
tratamentul de combatere urmând a se efectua atunci când la 20% dintre
adulţi rezultă ouă în urma presării abdomenului.
De asemenea, PED-ul pentru gărgăriţa tulpinilor de rapiţă se consideră
atins atunci când se găsește un adult la 5 plante sau peste 20% dintre plante
(o plantă din 5) prezintă semne de rosături pe tulpină, iar pentru gărgăriţa
pătată atunci când cel puțin un ou se găsește la 2 plante de rapiță (Juran şi
colab., 2011).
Gărgăriţa seminţelor, cunoscută și sub numele de gărgăriţa silicvelor
sau gărgăriţa semincerilor de varză (Ceutorhynchus assimilis Payk. - sin.
Ceutorhynchus obstrictus Marsh.) prezintă o singură generație pe an,
iernează ca adult în stratul superficial al solului și provoacă pagube atât ca
adult cât şi ca larvă. Este un dăunător prezent în toate zonele în care se
cultivă rapiță.
Adulţii rod mugurii florali și silicvele în formare, care se usucă și cad,
iar femelele produc găuri în silicve în care depun câte un ou (găurile
formează aşa-numitele puncte negre). Larvele produc pagube prin roaderea
seminţelor crude, o larvă consumând 5-10 boabe. La maturitate, larva roade
o gaură în peretele silicvei prin care iese din aceasta.
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Zborul adulţilor începe înainte de înflorire, la o temperatură de 13 oC,
zborul maxim fiind înregistrat la temperaturi de peste 20oC.
Pentru depistarea la timp a atacului de gărgărița semințelor se folosesc
bolurile galbene pentru capturarea adulţilor. Migrarea adulților în culturile
de rapiță se face la început prin concentrarea acestora pe marginea
culturilor, moment în care se poate face un tratament de contur (de margine)
al culturii. Ulterior se urmărește prezența gărgăriţei seminţelor în interiorul
culturii de rapiță, la cca. 20 m față de margine, combaterea dăunătorilor
realizându-se prin aplicarea de tratamente atunci când s-a atins PED-ul de
un adult la două plante, la începutul înfloriri. Tratamentele de combatere se
efectuează împotriva adulților, înainte ca femelele să depună ouăle.
Combaterea chimică a gărgăriţelor se face astfel:
 Pentru combaterea gărgăriţei tulpinilor de rapiță (Ceutorhynchus napi) și
a gărgăriței pătate (Ceutorhynchus pallidactylus) se folosesc produse
insecticide ce conțin următoarele substanțe active omologate la nivelul
anului 2020 în România:
o Acetamiprid, care intră în formularea insecticidului:
- Mospilan 20 SG / Krima 20 SG cea de-a doua denumire
comercială (acetamiprid 200 g/kg) - 200 g/ha.
o Acetamiprid + Lambda-cihalotrin, care intră în formularea
insecticidului:
- Inazuma (acetamiprid 100 g/kg + lambda-cihalotrin 30 g/kg) 150-200 g/ha.
o Alfa-cipermetrin, care intră în formularea insecticidelor:
- Alfametrin 10 EC / Alfadone 10 EC cea de-a doua denumire
comercială (alfa-cipermetrin 100 g/l) - 100 ml/ha;
- Bestseller 100 EC / Zebra Activ cea de-a doua denumire
comercială (alfa-cipermetrin 100 g/l) - 100 ml/ha;
- Fastac Active (alfa-cipermetrin 50 g/l) - 300 ml/ha.
o Cipermetrin, care intră în formularea insecticidelor:
- Cyperguard Max (cipermetrin 500 g/l) - 50 ml/ha;
- Sherpa 100 EC (cipermetrin 100 g/l) - 250 ml/ha.
o Deltametrin, care intră în formularea insecticidelor:
- Decis Expert 100 EC (deltametrin 100 g/l) - 75 ml/ha;
- DelCaps 050 CS / DelTop 050 CS cea de-a doua denumire
comercială (deltametrin 50 g/l) - 80-100 ml/ha;
- Deltagri / Faster Delta cea de-a doua denumire comercială
(deltametrin 25 g/l) - 300 ml/ha;
- Scatto / Demetrina 25 EC cea de-a doua denumire comercială
(deltametrin 25 g/l) - 200 ml/ha.
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o Esfenvalerat, care intră în formularea insecticidului:
- Sumi Alpha 5 EC / Wizard cea de-a doua denumire comercială
(esfenvalerat 5%) - 250 ml/ha.
o Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidelor:
- Kaiso Sorbie 5 EG / Rexaris cea de-a doua denumire comercială
(lambda-cihalotrin 5%) - 150 g/ha;
- Karate Zeon / Ninja cea de-a doua denumire comercială (lambdacihalotrin 50 g/l) - 150 ml/ha;
- Lamdex Extra (lambda-cihalotrin 25 g/kg) - 300 g/ha.
o Tau-fluvalinat, care intră în formularea insecticidului:
- Mavrik 2 F / Evure cea de-a doua denumire comercială (taufluvalinat 240 g/l) - 200 ml/ha.
 Pentru combaterea gărgăriţei semințelor (Ceutorhynchus assimilis) se
folosesc produse insecticide ce conțin următoarele substanțe active
omologate la nivelul anului 2020 în România:
o Alfa-cipermetrin, care intră în formularea insecticidului:
- Fastac Active (alfa-cipermetrin 50 g/l) - 300 ml/ha.
o Cipermetrin, care intră în formularea insecticidelor:
- Cyperguard Max (cipermetrin 500 g/l) - 50 ml/ha;
- Sherpa 100 EC (cipermetrin 100 g/l) - 250 ml/ha.
o Deltametrin, care intră în formularea insecticidului:
- Decis Expert 100 EC (deltametrin 100 g/l) - 75 ml/ha.
o Etofenprox, care intră în formularea insecticidului:
- Trebon 30 EC (etofenprox 287,5 g/l) - 200 ml/ha.
o Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidelor:
- Cyclone / Faster Gold 50 EC cea de-a doua denumire comercială
(lambda-cihalotrin 50 g/l) - 100 ml/ha;
- Karis 10 CS / Laidir 10 CS cea de-a doua denumire comercială
(lambda-cihalotrin 100 g/l) - 75 ml/ha.
Gândacul lucios al rapiţei (Meligethes aeneus F.) denumit şi
gândacul de polen (fig. 3.39) este foarte răspândit în România, prezintă o
singură generație pe an și provoacă pagube atât ca adult, cât şi ca larvă.
Adulţii rod bobocii florali, care se usucă şi cad, iar larvele consumă
organele florale, acestea fiind mai puțin dăunătoare comparativ cu adulții.
Pagubele cele mai importante se înregistrează în anii cu primăveri răcoroase
şi în cazul culturilor tardive.
Dăunătorul iernează ca adult în stratul superficial al solului, la
adâncimea de 3-4 cm. Acesta își începe activitatea atunci când temperatura
în timpul zilei ajunge la 10-11oC, hrănindu-se cu organele florale ale
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diferitelor specii de plante. La temperatura de 12-15oC, adulţii migrează
(zboară) în culturile de rapiţă, ceea ce coincide cu prima parte a lunii aprilie.

Fig. 3.39. Gândacul lucios al rapiţei
Prevenirea atacului de gândac lucios se face prin efectuarea arăturii
după plantele de cultură din familia Brassicaceae şi combaterea buruienilor
brasicacee din culturile agricole.
Combaterea se realizează prin aplicarea de tratamente în vegetație,
atunci când s-a atins PED-ul de 1 gândac lucios/plantă în stadiul de muguri
florali uniţi şi 2-3 gândaci lucioşi/plantă în stadiul de muguri galbeni
separaţi. Pentru depistarea la timp a atacului se folosesc bolurile galbene
pentru capturarea adulţilor. După înflorit, gândacul lucios al rapiței nu mai
este periculos. De asemenea, în cazul culturilor de rapiță cu densitate optimă
și plante viguroase, atacul gândacului lucios este mai puțin periculos.
Pentru combaterea gândacului lucios al rapiței se folosesc produse
insecticide ce conțin următoarele substanțe active omologate la nivelul
anului 2020 în România:
 Acetamiprid, care intră în formularea insecticidelor:
o Apis 200 SE / Aceptir 200 SE cea de-a doua denumire comercială
(acetamiprid 200 g/l) - 120-250 ml/ha;
o Mospilan 20 SG / Krima 20 SG cea de-a doua denumire comercială
(acetamiprid 200 g/kg) - 150 g/ha;
o Mospilan 20 SP / Gazelle cea de-a doua denumire comercială
(acetamiprid 200 g/kg) - 150 g/ha.
 Acetamiprid + Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidului:
o Inazuma (acetamiprid 100 g/kg + lambda-cihalotrin 30 g/kg) 150-200 g/ha.
 Alfa-cipermetrin, care intră în formularea insecticidelor:
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o Alfametrin 10 EC / Alfadone 10 EC cea de-a doua denumire
comercială (alfa-cipermetrin 100 g/l) - 100 ml/ha;
o Bestseller 100 EC / Zebra Activ cea de-a doua denumire comercială
(alfa-cipermetrin 100 g/l) - 100 ml/ha;
o Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin 100 g/l) - 75 ml/ha;
o Fastac Active (alfa-cipermetrin 50 g/l) - 200 ml/ha;
o Fasthrin 10 EC (alfa-cipermetrin 100 g/l) - 100 ml/ha.
Cipermetrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Alfathrin 10 EC (cipermetrin 100 g/l) - 100 ml/ha;
o Cyperguard 25 EC (cipermetrin 250 g/l) - 100 ml/ha;
o Cyperguard Max (cipermetrin 500 g/l) - 50 ml/ha;
o Sherpa 100 EC (cipermetrin 100 g/l) - 250 ml/ha.
Deltametrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Decis Expert 100 EC (deltametrin 100 g/l) - 75 ml/ha;
o DelCaps 050 CS / DelTop 050 CS cea de-a doua denumire comercială
(deltametrin 50 g/l) - 80-100 ml/ha;
o Delmetros 100 SC (deltametrin 100 g/l) - 50 ml/ha;
o Deltagri / Faster Delta cea de-a doua denumire comercială
(deltametrin 25 g/l) - 300 ml/ha;
o Poleci / Deca 2,5 EC cea de-a doua denumire comercială (deltametrin
25 g/l) - 30-50 ml/hl apă (0,03-0,05 %);
o Scatto / Demetrina 25 EC cea de-a doua denumire comercială
(deltametrin 25 g/l) - 200 ml/ha.
Esfenvalerat, care intră în formularea insecticidului:
o Sumi Alpha 5 EC / Wizard cea de-a doua denumire comercială
(esfenvalerat 5%) - 250 ml/ha.
Etofenprox, care intră în formularea insecticidului:
o Trebon 30 EC (etofenprox 287,5 g/l) - 200 ml/ha.
Gama-cihalotrin, care intră în formularea insecticidului:
o Vantex 60 CS / Nexide 60 CS cea de-a doua dnumire comercială
(gama-cihalotrin 60 g/l) - 100 ml/ha.
Indoxacarb, care intră în formularea insecticidului:
o Avaunt 150 EC (indoxacarb 150 g/l) - 170 ml/ha;
o Doxa 300 WG (indoxacarb 300 g/kg) - 85 g/ha;
o Sindoxa (indoxacarb 300 g/kg) - 85 g/ha.
Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Cyclone / Faster Gold 50 EC cea de-a doua denumire comercială
(lambda-cihalotrin 50 g/l) - 100 ml/ha;
o Kaiso Sorbie 5 EG / Rexaris cea de-a doua denumire comercială
(lambda-cihalotrin 5%) - 150 g/ha;
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o Karate Zeon / Ninja cea de-a doua denumire comercială (lambdacihalotrin 50 g/l) - 150 ml/ha;
o Karis 10 CS / Laidir 10 CS cea de-a doua denumire comercială
(lambda-cihalotrin 100 g/l) - 75 ml/ha;
o Lamdex Extra (lambda-cihalotrin 25 g/kg) - 300 g/ha.
 Tau-fluvalinat, care intră în formularea insecticidului:
o Mavrik 2 F / Evure cea de-a doua denumire comercială (tau-fluvalinat
240 g/l) - 200 ml/ha.
 Zeta-cipermetrin, care intră în formularea insecticidului:
o Fury 10 EC / Minuet cea de-a doua denumire comercială (zetacipermetrin 100 g/l) - 200 ml/ha.
Gândacul roşu al rapiţei (Entomoscelis adonidis Pall.) prezintă o
singură generație pe an, iernează în stadiul de ou de rezistență sub bulgării
de pământ și provoacă pagube atât ca adult, cât şi ca larvă, atacul
manifestându-se în vetre.
În toamnă, adulţii produc perforaţii sau rod frunzele marginal, la un
atac puternic rămânând numai nervura principală, iar noii adulţi în
primăvară rod frunzele, vârful lăstarilor, bobocii florile şi silicvele. Larvele
atacă în primăvară, cele tinere rozând frunzele marginal sau una dintre
epiderme şi parenchimul, iar cele aflate în ultimele vârste rod frunzele până
la nervuri.
Măsurile preventive constau în respectarea rotației, efectuarea arăturii
după plantele de cultură din familia Brassicaceae şi combaterea buruienilor
brasicacee din culturile agricole.
Combaterea chimică se realizează prin aplicarea de tratamente în
vegetație toamna şi în primăvară (ultima decadă a lunii martie şi prima
jumătate a lunii aprilie).
Viespea rapiţei (Athalia rosae L. - sin. Athalia colibri Christ, Athalia
spinarum F.) prezintă 2-3 generaţii pe an, iernează ca larvă matură și este
întâlnită în toate zonele în care se cultivă rapiță. Este un dăunător oligofag
care atacă speciile brasicacee, atât pe cele cultivate cât și pe cele spontane.
Viespea rapiței provoacă pagube prin larvele sale, care rod frunzele
din rozetă toamna, iar primăvara rod frunzele și inflorescențele în faza de
alungire a tulpinii şi în faza de înflorire. Pagubele cele mai ridicate se
înregistrează la atacul din toamnă. În primele stadii de dezvoltare, larvele
rod frunzele sub forma unor perforații ovale, iar în stadii mai avansate de
dezvoltare acestea rod integral țesutul foliar. La un atac puternic al larvelor,
se produce scheletizarea plantelor, rămânând numai nervurile principale ale
frunzelor, ceea ce duce la uscarea plantelor. Trebuie avut în vedere faptul că
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după ce apar larvele, acestea produc pagube importante într-un interval de
2-3 zile.
Prevenirea atacului de viespea rapiței se face prin efectuarea arăturii
după plantele de cultură din familia Brassicaceae, combaterea buruienilor
brasicacee din culturile agricole, realizarea rotaţiei cu cereale, fertilizarea
echilibrată, semănatul în perioada optimă, tăvălugitul vetrelor atacate în
toamnă și tratarea semințelor cu insecticide.
Combaterea se realizează prin tratamente în vegetație, atunci când s-a
atins PED-ul de 2 larve/plantă. Se folosesc produse insecticide ce conțin
următoarele substanțe active omologate la nivelul anului 2020 în România:
 Acetamiprid, care intră în formularea insecticidelor:
o Mospilan 20 SG / Krima 20 SG cea de-a doua denumire comercială
(acetamiprid 200 g/kg) - 150 g/ha;
o Mospilan 20 SP / Gazelle cea de-a doua denumire comercială
(acetamiprid 200 g/kg) - 150 g/ha.
 Acetamiprid + Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidului:
o Inazuma (acetamiprid 100 g/kg + lambda-cihalotrin 30 g/kg) 125-200 g/ha.
 Alfa-cipermetrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin 100 g/l) - 200 ml/ha;
o Fastac Active (alfa-cipermetrin 50 g/l) - 300 ml/ha.
 Cipermetrin, care intră în formularea insecticidului:
o Faster 10 CE (cipermetrin 100 g/l) - 200 ml/ha.
 Deltametrin, care intră în formularea insecticidului:
o Deltagri / Faster Delta cea de-a doua denumire comercială
(deltametrin 25 g/l) - 300 ml/ha.
 Etofenprox, care intră în formularea insecticidului:
o Trebon 30 EC (etofenprox 287,5 g/l) - 300 ml/ha.
 Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Kaiso Sorbie 5 EG / Rexaris cea de-a doua denumire comercială
(lambda-cihalotrin 5%) - 150 g/ha;
o Karate Zeon / Ninja cea de-a doua denumire comercială (lambdacihalotrin 50 g/l) - 150 ml/ha;
o Lamdex Extra (lambda-cihalotrin 25 g/kg) - 300 g/ha.
 Tau-fluvalinat, care intră în formularea insecticidului:
o Mavrik 2 F / Evure cea de-a doua denumire comercială (tau-fluvalinat
240 g/l) - 200 ml/ha.
 Zeta-cipermetrin, care intră în formularea insecticidului:
o Fury 10 EC / Minuet cea de-a doua denumire comercială (zetacipermetrin 100 g/l) - 200 ml/ha.
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Puricii de pământ (puricele negru - Phyllotreta atra F., puricele
vărgat - Phyllotreta nemorum L.), cunoscuți și sub numele de puricii
cruciferelor, prezintă o singură generație pe an și iernează ca adult sub
resturile vegetale, în frunzarul pădurilor sau în crăpăturile din stratul
superficial al solului. Provoacă pagube ca adulți, atacând brasicaceele
spontane și cultivate. Culturile de rapiță sunt atacate atât în toamnă cât și în
primăvară, cel mai periculos fiind atacul din toamnă, în perioada dintre
răsărit şi stadiul de 3 frunze, când se poate ajunge chiar la compromiterea
culturii. Adulții rod epiderma superioară și parenchimul cotiledoanelor și al
frunzelor sub formă de orificii circulare de mici dimensiuni (cu diametrul de
câțiva milimetri), astfel încât cotiledoanele și frunzele apar ca fiind ciuruite
(epiderma inferioară se albește și se usucă).
Puricele albastru al rapiței (Psylliodes chrysocephala L.), cunoscut și
sub numele de puricele de pământ al tulpinilor sau puricele tulpinilor de
varză, prezintă o singură generație pe an și este întâlnit în majoritatea
zonelor în care se cultivă rapiţă, fiind o insectă iubitoare de răcoare.
Provoacă pagube atât ca adulți cât şi ca larve. Adulții rod cotiledoanele și
frunzele plantelor tinere producând perforări circulare de mici dimensiuni,
ca și în cazul puricilor de pământ. Larvele perforează peţiolul frunzelor
inferioare sub forma unor rosături care se cicatrizează, după care rod galerii
prin pețiolul frunzelor și prin tulpină, în iernile blânde putând ajunge la
mugurele terminal, pe care-l poate distruge. În galeriile produse de larve
poate pătrunde apa, care prin înghețare în timpul iernii duce la crăparea
pețiolului frunzelor și crăparea tulpinii. De asemenea, perforațiile produse
de larve reprezintă porți de intrare pentru o serie de ciuperci patogene
(Plenodomus lingam, Veticillium longisporum). Ca atare, daunele cele mai
importante sunt produse de larve.
Pentru depistarea la timp a atacului de purici (puricii de pământ și
puricele albastru al rapiței) se folosesc bolurile galbene pentru capturarea
adulţilor, care sunt amplasate la nivelul suprafeței solului înainte de răsărire
(bolurile se îngroapă în sol astfel încât suprafața acestora să fie la nivelul
suprafeței solului). Imediat după depistarea adulților în bolurile galbene se
urmărește atingerea PED-ului la nivelul plantelor. Combaterea se realizează
prin efectuarea de tratamente la depăşirea PED-ului de 30% plante atacate
(3 plante din 10 prezintă simptome de atac) în perioada dintre răsărire şi
stadiul de 3 frunze. Începând cu stadiul de 4 frunze, atacul adulților nu mai
este periculos. Uneori este necesară combaterea şi primăvara. Pentru larvele
puricelui albastru al rapiței, PED-ul este de 2-3 larve pe plantă la 70% dintre
plante. Cele mai mari pagube se înregistrează în anii secetoși.
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Combaterea puricilor se realizează prin efectuarea de tratamente cu
produse insecticide ce conțin următoarele substanțe active omologate la
nivelul anului 2020 în România:
 Acetamiprid + Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidului:
o Inazuma (acetamiprid 100 g/kg + lambda-cihalotrin 30 g/kg) 125-200 g/ha.
 Alfa-cipermetrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Alfametrin 10 EC / Alfadone 10 EC cea de-a doua denumire
comercială (alfa-cipermetrin 100 g/l) - 100 ml/ha;
o Fasthrin 15 WG (alfa-cipermetrin 150 g/kg) - 67 g/ha.
 Cipermetrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Alfathrin 10 EC (cipermetrin 100 g/l) - 100 ml/ha;
o Sherpa 100 EC (cipermetrin 100 g/l) - 250 ml/ha.
 Deltametrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Decis Expert 100 EC (deltametrin 100 g/l) - 75 ml/ha;
o Delmetros 100 SC (deltametrin 100 g/l) - 50 ml/ha;
o Poleci / Deca 2,5 EC cea de-a doua denumire comercială (deltametrin
25 g/l) - 30-50 ml/hl apă (0,03-0,05 %).
 Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Cyclone / Faster Gold 50 EC cea de-a doua denumire comercială
(lambda-cihalotrin 50 g/l) - 100 ml/ha;
o Karis 10 CS / Laidir 10 CS cea de-a doua denumire comercială
(lambda-cihalotrin 100 g/l) - 50 ml/ha;
o Karate Zeon / Ninja cea de-a doua denumire comercială (lambdacihalotrin 50 g/l) - 150 ml/ha;
o Lamdex Extra (lambda-cihalotrin 25 g/kg) - 300 g/ha.
Tratamentele de combatere se efectuează spre seară ca urmare a
faptului că adulții sunt activi în timpul nopții.
Controlul puricilor de pământ (Phyllotreta spp.) se poate face cu
produse insecticide microgranulate care sunt încorporare în sol odată cu
lucrarea de pregătire a patului germinativ, care asigură o protecție și
împotriva atacului de viermi sârmă (Agriotes spp.) și care conțin ca
substanță activă omologată la nivelul anului 2020 în România:
 Cipermetrin, care intră în formularea insecticidului:
o Columbo 0,8 MG (cipermetrin 8 g/kg) - 12 kg/ha.
Prevenirea atacului de purici se realizează prin tratamente la sămânţă,
dar trebuie avut în vedere faptul că tratarea seminţei asigură o protecţie
eficientă pe o durată de timp de 2-3 săptămâni de la semănat. Ca atare, în
condiţiile în care atacul este puternic sau plăntuţele de rapiţă au un ritm mai
lent de dezvoltare, protecţia asigurată de tratamentul la sămânţă are o
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eficienţă limitată. De asemenea, ca măsuri preventive trebuie avute în
vedere distrugerea plantelor spontane gazdă din familia Brassicaceae și
irigarea pentru o dezvoltare viguroasă a plantelor.
Păduchele cenuşiu al cruciferelor (Brevicoryne brassicae L.),
cunoscut și sub numele de păduchele cenușiu al verzei, prezintă 16-18
generaţii pe an, iernează sub formă de ou de iarnă pe sub frunze și formează
colonii aglomerate pe frunze, tulpini, inflorescenţe şi silicve (fig. 3.40).
Înmulțirea păduchelui cenuşiu al cruciferelor este favorizată de
condițiile de umiditate și căldură.

Fig. 3.40. Păduchele cenuşiu al cruciferelor
Atacul se realizează prin înţepare şi sugerea sevei din ţesuturile cele
mai fragede. În urma atacului, frunzele se usucă, florile avortează, iar
semințele sunt șiștave.
Toamna se tratează culturile în care sunt atacate mai mult de 20%
dintre plante până în stadiul de 6 frunze, iar primăvara se tratează culturile la
care s-a atins PED-ul de 2 colonii/m2. Atacul se manifestă în vetre, în mod
deosebit la marginea culturii, motiv pentru care este suficientă tratarea
marginilor culturilor pe una sau două lăţimi de lucru a maşinii de stropit.
Totuși, trebuie verificată prezența dăunătorului și în interiorul culturii.
Pentru combaterea păduchelui cenușiu al cruciferelor se
folosesc produse insecticide ce conțin următoarele substanțe active
omologate la nivelul anului 2020 în România:
 Acetamiprid + Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidului:
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o Inazuma (acetamiprid 100 g/kg + lambda-cihalotrin 30 g/kg) 125-200 g/ha.
 Deltametrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Decis Expert 100 EC (deltametrin 100 g/l) - 75 ml/ha;
o Deltagri / Faster Delta cea de-a doua denumire comercială
(deltametrin 25 g/l) - 300 ml/ha;
o Poleci / Deca 2,5 EC cea de-a doua denumire comercială (deltametrin
25 g/l) - 30-50 ml/hl apă (0,03-0,05 %).
 Esfenvalerat, care intră în formularea insecticidului:
o Sumi Alpha 5 EC / Wizard cea de-a doua denumire comercială
(esfenvalerat 5%) - 200 ml/ha.
 Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidului:
o Karis 10 CS / Laidir 10 CS cea de-a doua denumire comercială
(lambda-cihalotrin 100 g/l) - 75 ml/ha.
 Tau-fluvalinat, care intră în formularea insecticidului:
o Mavrik 2 F / Evure cea de-a doua denumire comercială (tau-fluvalinat
240 g/l) - 200 ml/ha.
Ţânţarul silicvelor (Dasineura brassicae Winn.) este un dăunător
oligofag care iernează sub formă de pupă în sol, fiind întâlnit în toate zonele
în care se cultivă rapiță.
Țânțarul silicvelor provoacă pagube prin larvele sale (fig. 3.41), care
se hrănesc cu pereţii interiori ai silicvelor, la care apar simptome de băşicare
(umflare). Silicvele atacate se îngălbenesc şi se deschid (plesnesc),
provocând scuturarea seminţelor. Atacul se manifestă în mod deosebit pe
marginea culturii.

Fig. 3.41. Larvele țânţarului silicvelor
Zborul primilor adulţi în primăvară începe la începutul înfloritului, la
temperaturi de 12-15oC. Femelele depun ouăle în silicvele care prezintă
rosături de gărgăriţa seminţelor sau în orificiile rezultate după ieșirea din
silicve a larvelor de gărgăriţa seminţelor. Ca atare, atacul de țânțarul
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silicvelor este condiționat de cel al gărgăriţei seminţelor, pentru că femelele
de țânțarul silicvelor nu pot perfora pereții silicvelor.
Adulții trăiesc numai 3-4 zile, migrarea femelelor din locurile de
iernare se face numai pe o distanță de câteva sute de metri, iar numărul de
generații pe care țânțarul silicvelor le are în culturile de rapiță este de două,
în condiții favorabile chiar trei (Alford, 2003). Adulții sunt greu de detectat
cu ajutorul bolurilor galbene, aceștia fiind foarte mici și având o durată de
viață foarte mică.
Tratamentul de combatere a adulţilor trebuie efectuat înainte ca aceştia
să depună ponta. Se folosesc produse insecticide ce conțin următoarele
substanțe active omologate la nivelul anului 2020 în România:
 Alfa-cipermetrin, care intră în formularea insecticidului:
o Fastac Active (alfa-cipermetrin 50 g/l) - 200 ml/ha.
 Deltametrin, care intră în formularea insecticidului:
o Decis Expert 100 EC (deltametrin 100 g/l) - 75 ml/ha.
 Etofenprox, care intră în formularea insecticidului:
o Trebon 30 EC (etofenprox 287,5 g/l) - 200 ml/ha.
 Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Cyclone / Faster Gold 50 EC cea de-a doua denumire comercială
(lambda-cihalotrin 50 g/l) - 100 ml/ha;
o Karis 10 CS / Laidir 10 CS cea de-a doua denumire comercială
(lambda-cihalotrin 100 g/l) - 75 ml/ha;
o Karate Zeon / Ninja cea de-a doua denumire comercială (lambdacihalotrin 50 g/l) - 150 ml/ha;
o Lamdex Extra (lambda-cihalotrin 25 g/kg) - 300 g/ha.
Ploşniţele cruciferelor (ploşniţa roşie - Eurydema ornata L. - sin.
Eurydema ornatum L.; ploşniţa albastră - Eurydema oleracea L.) prezintă
1-2 generații pe an, iernează ca adult și provoacă pagube atât ca adulţi cât şi
ca larve. Adulții înțeapă și sug seva din țesuturi de la îmbobocire și până în
faza de maturitate a seminţelor, determinând apariția punctelor de
decolorare (puncte galbene), iar la un atac intens determină îngălbenirea
frunzelor și a silicvelor, chiar avortarea florilor și a silicvelor. Larvele atacă
prin înțepare şi sugere în faza de formare a silicvelor.
Musca rădăcinilor (Delia radicum L. - sin. Delia brassicae Wied.;
Phorbia brassicae Wied.; Hylemya brassicae Wied.) este un dăunător
oligofag ce prezintă 2-3 generații pe an și care iernează în stadiul de pupă în
sol, la adâncime de 2-15 cm.
Musca rădăcinilor produce pagube toamna prin larvele sale care se
hrănesc cu rădăcinile din jurul pivotului, pentru ca apoi să pătrundă în
rădăcină unde rod galerii longitudinale. În cazul unui atac puternic, când în
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rădăcină se găsesc mai multe larve, acestea rod galerii care pot ajunge în
tulpină. Atacul este periculos în special în toamnele secetoase, când plantele
de rapiță au o creștere lentă. Atacul în primăvară este mai puțin periculos, ca
urmare a faptului că plantele sunt mai dezvoltate și suportă mai bine atacul.
Plantele atacate au rădăcinile găurite, stagnează în creștere și au un aspect
ofilit.
Prevenirea atacului de musca rădăcinilor se realizează prin lucrările
solului, prin care se distrug larvele şi pupele, precum și prin tratarea
semințelor cu insecticide.
Gândacul păros (Tropinota hirta Poda - sin. Epicometis hirta Poda)
are o singură generaţie pe an, iernează ca adult în sol, la adâncimea de
10-20 cm, este frecvent în zonele de stepă și silvostepă și provoacă pagube
ca adult, care consumă organele florale (fig. 3.42). Este un dăunător polifag
la care adulţii apar în aprilie, fiind activi mai ales în zilele însorite între orele
11 și 15 (noaptea, adulții se retrag în sol).

Fig. 3.42. Gândacul păros
Controlul atacului de gândac păros se poate realiza prin înconjurarea
culturii de rapiță cu o bandă semănată cu un hibrid cu înflorire timpurie.
Gândacul păros este atras de plantele deja înflorite, concentrându-se pe
această bandă de plante care se va trata cu produse insecticide.
Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae L.) prezintă 2-3 generații pe
an și iernează în stadiul de pupă pe sub scoarța arborilor și arbuștilor, pe
stâlpi, garduri etc. Este un dăunător oligofag ce atacă speciile din familia
Brassicaceae, dar preferând varza și conopida, punând probleme și rapiței.
Fluturele alb al verzei provoacă pagube prin larvele sale, care rod
frunzele, iniţial epiderma inferioară şi parenchimul, după care rod toată
336

frunza. Atacul este specific prin faptul că rămân neconsumate doar nervurile
groase (efect de “scheletuire a frunzelor”).
La rapiţă, atacul larvelor de fluture alb al verzei poate produce
probleme în toamnă. PED-ul este de 2-3 larve/m2.
Buha verzei (Mamestra brassicae L.) are 2 generații pe an și iernează
în stadiul de pupă în sol, la adâncimea de 5-10 cm. Este un dăunător polifag
care este răspândit în toate zonele în care se cultivă rapiță.
Buha verzei provoacă pagube prin larvele sale, care rod frunzele,
iniţial epiderma inferioară şi parenchimul, după care rod orificii neregulate
în limbul foliar. Larvele mature defoliază plantele de rapiță. O larvă poate
distruge 8-10 plante de rapiță aflate în primele stadii de vegetație. PED-ul
este de 2-3 larve/m2.
Combaterea larvelor de fluture alb al verzei și a larvelor de buha
verzei se face cu produse insecticide ce conțin următoarea substanță activă
omologată la nivelul anului 2020 în România:
 Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Karate Zeon / Ninja cea de-a doua denumire comercială (lambdacihalotrin 50 g/l) - 150 ml/ha;
o Lamdex Extra (lambda-cihalotrin 25 g/kg) - 300 g/ha.
Buha semănăturilor (Agrotis segetum Denis & Schiff. - sin. Scotia
segetum Denis & Schiff.) are 2 generații pe an și iernează în stadiul de larvă
matură în sol la adâncimea de 10-20 cm. Este un dăunător polifag care este
răspândit în toate zonele în care se cultivă rapiță. Dăunătorul este prezent în
mod deosebit în zonele cu soluri umede, aluviale din Lunca Dunării,
Moldova și Banat (Roșca și Istrate, 2009).
Buha semănăturilor provoacă pagube prin larvele sale în toamnă, care
în primele stadii larvale consumă părțile aeriene ale plantelor, iar în ultimele
stadii de dezvoltare rod părțile subterane ale tulpinii și rădăcinele plantelor
de rapiță. Plantele atacate se usucă. În primele faze de vegetație ale plantelor
de rapiță, o larvă poate distruge 8-10 plante. PED-ul este de 2 larve/m2.
Prevenirea atacului de buha semănăturilor se face prin folosirea de
produse insecticide microgranulate care sunt aplicate prin încorporare în sol
odată cu semănatul, care asigură o protecție și împotriva atacului de viermi
sârmă (Agriotes spp.) și care conțin ca substanță activă omologată la nivelul
anului 2020 în România:
 Lambda-cihalotrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Ercole (lambda-cihalotrin 4 g/kg) - 10-15 kg/ha;
o Trika Expert (lambda-cihalotrin 4 g/kg) - 10-15 kg/ha.
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Limaxul cenușiu (Deroceras agreste L. - sin. Agriolimax agreste L.)
este un dăunător polifac ce prezintă 2-3 generații pe an. Dăunătorul este
nocturn, dar poate ataca și ziua în condiții de timp ploios și cald.
Atacul de limax cenușiu se manifestă în vetre prin roaderea de
perforații în frunzele plantelor de rapiță. Prezența dăunătorului este
semnalată de existența unor dâre lucioase și transparente determinate de
mucusul secretat de dăunător în timpul deplasării acestuia.
Atacul de limax cenușiu este periculos în primele faze de vegetație,
fiind mai intens pe solurile grele, în condiții de umezeală, respectiv în
zonele umede și în anii cu multe precipitații, precum și atunci când se
practică sistemul de lucrări minime ale solului.
Prevenirea atacului de limax cenușiu se face prin efectuarea lucrării de
dezmiriștit după recoltarea plantei premergătoare, apoi efectuarea arăturii
urmată de lucrări de întreținere a arăturii până la pregătirea patului
germinativ.
Tratamentul de combatere se efectuează la depășirea PED-ului de
1-2 limacși/m2 prin folosirea de produse moluscocide ce conțin următoarele
substanțe active omologate la nivelul anului 2020 în România:
 Fosfat feric (anhidru), care intră în formularea produsului moluscocid:
o Ironmax Pro (fosfat feric (anhidru) 24,2 g/kg), care se prezintă sub
formă de momeală (gata de utilizare) și care se aplică în doză de
7 kg/ha.
 Metaldehida, care intră în formularea următoarelor produse moluscocide
condiționate sub formă de granule:
o Axcela (metaldehida 30 g/kg) - 7 kg/ha;
o Allowin (metaldehida 40 g/kg) - 4,0 kg/ha la semănat sau 5,0 kg/ha cu
7 zile înainte de semănat;
o Meta Gold 3% / Arion Pro 3G cea de-a doua denumire comercială
(metaldehida 30 g/kg) - 7 kg/ha;
o Meta Gold 5% (metaldehida 50 g/kg) - 4 kg/ha;
o Optimol (metaldehida 40 g/kg) - 4,0 kg/ha la semănat sau 5,0 kg/ha cu
7 zile înainte de semănat.
Şoarecele de câmp (Microtus arvalis Pallas) roade părţile verzi şi
subterane ale plantelor de rapiță. Atacul se manifestă sub formă de vetre
relativ circulare în care lipsesc plantele, dăunătorul fiind semnalat de
prezenţa la suprafața solului a orificiilor de intrare în galerii cu un diametru
de cca. 4 cm. Atacul este problematic în toamnă, dar și la începutul
primăverii (în luna martie).
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Atacul șoarecelui de câmp este mai intens în zonele unde sunt terenuri
nelucrate, atunci când nu se mai efectuează lucrarea de arat și în anii
călduroși.
Prevenirea atacului de șoareci de câmp se face prin efectuarea de
lucrări de afânare adâncă a solului, iar imediat ce se semnalează atacul se
aplică momeli gata preparate cu produse ce conțin următoarele substanțe
active omologate la nivelul anului 2020 în România:
 Bromadiolon, care intră în formularea momelii:
o Bromakol (bromadiolon 0,005%), care se aplică în doză de 25-50 g
momeli/galerie activă.
 Fosfura de zinc, care intră în formularea momelii:
o Arvalin (fosfura de zinc 25 g/kg), care se aplică în doză de
5 bucăți/galerie activă.
Alți dăunători care pot ataca culturile de rapiță sunt:
- gărgărița mugurelui terminal al rapiței (Ceutorhynchus picitarsis Gyll.),
cunoscută și sub numele de gărgărița de iarnă a tulpinilor, care își
începe activitatea toamna (octombrie-noiembrie); femelele înțeapă
pețiolul frunzelor unde își depun ponta, larvele minând pețiolul
frunzelor și ajungând la mugurele terminal, pe care-l distruge; plantele
rămân mici și au aspect de tufă;
- gărgărița galicolă (Ceutorhynchus pleurostigma Marsh.), care are o
generație pe an, iernează în stadiul de adult sau larvă în sol, fiind un
dăunător oligofag; produce pagube prin larvele sale, care pătrund în
rădăcini, producând o hipertrofiere a țesuturilor rădăcinii sub forma
unor gale; față de galele produse de hernia rădăcinilor,
(Plasmodiophora brassicae Woronin), în galele produse de gărgărița
galicolă se vor găsi 1-2 larve;
- gândacul albastru al muștarului (Colaphellus sophiae Schall.), care este
oligofag, dar produce pagube în mod deosebit la muștar și rapiță, și care
iernează ca adult în stratul superficial al solului sau în resturile vegetale;
adulții rod frunzele sub formă de perforații neregulate, pagubele
produse fiind relativ mici; larvele consumă frunzele, apoi butonii florali
și silicvele în formare, pagubele produse fiind mari.
Aplicarea regulatorilor de creştere.
Regulatorii de creştere cu efect retardant se pot utiliza atât în
toamnă, cât și în primăvară.
În toamnă, aplicarea regulatorilor de creștere cu efect retardant
determină creșterea rezistenței plantelor de rapiță la ger, o mai bună
dezvoltare a sistemului radicular al plantelor și o mai bună ramificare a
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plantelor în primăvară. Substanța activă omologată în acest sens la nivelul
anului 2020 în România este:
 Clormequat clorura, care intră în formularea următoarelor produse
comerciale:
o Stabilan (clormequat clorura 400 g/l), care se aplică în doză de 2 l/ha
când plantele de rapiţă au 2-3 frunze, 3,75 l/ha când plantele de rapiţă
au 4-6 frunze şi 5 l/ha când plantele de rapiţă sunt în faza de 6-7
frunze;
o Stabilan 750 S (clormequat clorura 750 g/l), care se aplică în doză de
0,5-0,75 l/ha atunci când plantele de rapiță au 4-6 frunze.
Utilizarea regulatorilor de creştere cu efect retardant se impune în
situații precum: fertilizarea cu doze mari de azot (exces de azot), folosirea
unui cultivar sensibil la alungirea tulpinii în toamnă, semănatul prea
devreme sau la o densitate prea mare, condiţii climatice care favorizează
creşterea vegetativă în toamnă (toamne lungi, umede și călduroase).
În toamnă, prezintă interes și produsele fungicide care se aplică atunci
când plantele de rapiţă au 4-6 frunze, care combat patogenul Plenodomus
lingam, dar care au și efect de regulator de creştere retardant, mărind astfel
rezistenţa plantelor la iernare. Aceste produse fungicide au următoarele
substanțe active omologate la nivelul anului 2020 în România:
 Metconazol, care intră în formularea fungicidului:
o Caramba 60 SL (metconazol 60 g/l) - 0,7 l/ha.
 Metconazol + Mepiquat clorură, care intră în formularea fungicidului:
o Caramba Turbo (metconazol 30 g/l + mepiquat clorură 210 g/l) 0,7 l/ha (se poate aplica până la maximum 8 frunze).
 Tebuconazol, care intră în formularea fungicidelor:
o Fezan / Mystic Super cea de-a doua denumire comercială (tebuconazol
250 g/l) - 0,5 l/ha;
o Folicur Solo 250 EW / Valor 250 EW cea de-a doua denumire
comercială (tebuconazol 250 g/l) - 0,5 l/ha;
o Matiz 25 EW / Erasmus cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 250 g/l) - 0,5 l/ha;
o Mystic Extra (tebuconazol 250 g/l) - 0,5 l/ha;
o Orius 25 EW / Salvator 25 EW cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 250 g/l) - 0,5 l/ha;
o Protector Super 250 EC / Vip 250 EC cea de-a doua denumire
comercială (tebuconazol 250 g/l) - 0,5 l/ha;
o Riza 250 EW / Sparta 250 EW cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 250 g/l) - 0,5 l/ha;
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o Starpro 430 SC / Matiz Extra 430 SC cea de-a doua denumire
comercială (tebuconazol 430 g/l) - 0,45 l/ha;
o Tebucur 250 EW / Conrod cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 250 g/l) - 0,5 l/ha.
 Tebuconazol + Difenoconazol, care intră în formularea fungicidului:
o Magnello (tebuconazol 250 g/l + difenoconazol 100 g/l) - 0,6-0,8 l/ha.
 Tebuconazol + Procloraz, care intră în formularea fungicidului:
o Mystic Pro / Ares Pro cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 200 g/l + procloraz 300 g/l) - 0,625 l/ha.
În primăvară, aplicarea regulatorilor de creștere cu efect retardant
determină o mai bună ramificare a plantelor și reducerea lungimii
internodurilor, tija principală fiind mai scundă şi mai rezistentă la acţiunea
factorilor mecanici (vânt). În acest fel se reduc pierderile datorate căderii
plantelor, se măreşte viteza de recoltare şi se reduc solicitările la care este
supusă combina în timpul recoltării, culturile fiind cu o talie mai mică.
Produsele regulatoare de creştere cu efect retardant se aplică din faza
de creștere și alungire a tulpinii până la stadiul de 5 internoduri. Substanța
activă omologată în acest sens la nivelul anului 2020 în România este:
 Mepiquat clorura, care intră în formularea produsului comercial:
o Invister 300 SL / Mepik 300 SL cea de-a doua denumire comercială
(mepiquat clorura 300 g/l) - 0,6-0,7 l/ha.
Regulatorii de creştere cu efect biostimulant (biostimulatorii) pot fi
aplicaţi atât toamna cât şi primăvara. Toamna au rolul de a stimula
dezvoltarea sistemului radicular şi absorbţia elementelor nutritive, ceea ce
face ca plantele să reziste mai bine la factorii nefavorabili din timpul iernii.
În acest sens se pot folosi produse care se aplică în faza de 4-6 frunze,
precum:
- Algamax Fluid (0,2-0,5% N + 0,01-0,015% P2O5 + 7,2-9,6% K2O +
0,18-0,3% Mg + 0,7-1,5% S + 18-22% materie organică: substanțe
bioactive, auxine, citochinine, gibereline, betaine) - 1,0-1,5 l/ha (0,3%
în soluția de stropit de 500 l/ha), care se administrează după încheierea
rândurilor;
- Comcat (produs pe bază de extracte de plante din flora spontană) 100 g/ha;
- Embryo (2,38-0-0 + Me + 15% ASFAC BCO-4 + 15% aminoacizi +
15% materie organică) - 2,0 l/ha pentru stimularea dezvoltării plantelor,
atât a sistemului radicular cât și a părții epigee a plantei;
- Fertiactyl Starter (13-5-8 + Fertiactyl) - 3,0 l/ha;
- Nov@ (1% N organic + 10% C organic + 30% materie organică) 2,0-3,0 l/ha;
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Nutri-Phite PGA (3% N + 26% P2O5 + 7% K2O + 0,5% Mn + 0,5% Zn
+ 5-Oxopirolidina-2-acid carboxilic - PGA) - 1,0 l/ha;
- Plyaminol (30% aminoacizi liberi) - 1,3 l/ha;
- Rapsin (82 g/l N + 160 g/l S + 50 g/l B + 90 g/l Mn + 4 g/l Mo + 70 g/l
Zn) - 1,0-3,0 l/ha;
- SeaMaxx (38 g/l N + 17,5 g/l P2O5 + 30 g/l K2O + Me + 200 g/l extract
de alge marine) - 1,5 l/ha.
În toamnă, se poate folosi și biostimulatorul Blackjak (min. 20% acid
humic, acid ulmic și acid fulvic + min. 28% materie organică), cu rol în
refacerea fertilității solului și înrădăcinarea accelerată a plantelor, care se
aplică la sol, înainte de semănat, în doză de 4,0-5,0 l/ha.
Aplicarea biostimulatorilor în primăvară are ca obiectiv stimularea
procesului de fotosinteză (realizarea efectului de „stay green”), stimularea
absorbţiei apei şi a elementelor nutritive, o înflorire uniformă şi o mai bună
legare a florilor. În acest sens, se pot folosi produse care se aplică în faza de
preînflorire, de la alungirea tulpinii până la faza de muguri florali separați,
precum:
- Algamax Complex NPK (6% N + 4,54% P2O5 + 7,2% K2O + 16%
extract de alge marine Ascophyllum nodosum) - 0,5-1%, efectuându-se
2 tratamente la un interval de 10-14 zile;
- Algamax Fluid (0,2-0,5% N + 0,01-0,015% P2O5 + 7,2-9,6% K2O +
0,18-0,3% Mg + 0,7-1,5% S + 18-22% materie organică: substanțe
bioactive, auxine, citochinine, gibereline, betaine) - 1,0-1,5 l/ha (0,3%
în soluția de stropit de 500 l/ha), 2-3 tratamente de la alungirea tijei
florale până la înflorire;
- Atonik (0,2% orto-nitrofenolat de sodiu + 0,3% para-nitrofenolat de
sodiu + 0,1% 5-nitro-guaiacolat de sodiu) - 0,6 l/ha, cu aplicare de la
alungirea tulpinii până la înflorire;
- Comcat (pe bază de extracte de plante din flora spontană) - 100 g/ha;
- CropMax (conține microelemente, aminoacizi, vitamine și polizaharide)
- 0,5-1,0 l/ha;
- Embryo (2,38-0-0 + Me + 15% ASFAC BCO-4 + 15% aminoacizi +
15% materie organică) - 2,0 l/ha pentru stimularea dezvoltării plantelor,
atât a sistemului radicular cât și a părții epigee a plantei;
- Fertiactyl Starter (13-5-8 + Fertiactyl) - 3,0 l/ha;
- Fertileader Gold - 3,0 l/ha;
- Fylloton (6% N organic solubil în apă + 11% C organic de origine
biologică + 37,5% aminoacizi esențiali + 35% materie organică) 1,5 l/ha, cu aplicare în faza de apariție a butonului floral;
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Plyaminol (30% aminoacizi liberi) - 1,3 l/ha, efectuându-se 1-2
tratamente foliare;
- Kerafol (5,7% N + 3,1% K2O + 28% aminoacizi + 14% C organic) 1,5-5 l/ha, fiind un activator de creștere cu rol antistres și cicatrizant;
- Kerafol Evo (5,4% N + 27% aminoacizi) - 1,5-3,0 l/ha;
- Multoleo (9,9% bor și GA 142 - extract de alge marine Ascophyllum
nodosum) - 2,0 l/ha;
- Nutri-Phite PGA (3% N + 26% P2O5 + 7% K2O + 0,5% Mn + 0,5% Zn
+ 5-Oxopirolidina-2-acid carboxilic - PGA) - 1,0 l/ha;
- Rapsin (82 g/l N + 160 g/l S + 50 g/l B + 90 g/l Mn + 4 g/l Mo + 70 g/l
Zn) - 1,0-3,0 l/ha;
- SeaMaxx (38 g/l N + 17,5 g/l P2O5 + 30 g/l K2O + Me + 200 g/l extract
de alge marine) - 1,5 l/ha;
- Siapton 10 L (9,1% N total din care 8,7% N organic + 25,6% C organic
+ 54,4% aminoacizi) - 1,0 l/ha, efectuându-se 2-3 tratamente;
- Terra-Sorb Complex (20% aminoacizi esențiali liberi + N + Mg + Me) 1,5 l/ha, cu aplicare la desprimăvărare sau odată cu aplicarea
fungicidelor şi/sau insecticidelor;
- TopCrop (5,12 mg/l substanțe humice + 577 mg/l aminoacizi organici +
Me) - 0,5-1,0 l/ha, efectuându-se 1-2 tratamente;
- Zoom Super (82 g/l N + 80 g/l S + 90 g/l MgO + 50 g/l B + 90 g/l Mn +
4 g/l Mo + acizi humici) - 1,0-3,0 l/ha.
Polenizarea suplimentară. Pentru asigurarea polenizării culturilor de
rapiţă, se recomandă amplasarea a 2-3 familii de albine/ha în apropierea
culturilor de rapiţă în momentul în care 5-10% dintre plante au început să
înflorească.
Asigurarea polenizării prin intermediul albinelor melifere trebuie
privită de fermier ca fiind un important input în creșterea producției la
rapiță. Practic, asigurarea polenizării suplimentare prin intermediul albinelor
melifere prezintă următoarele avantaje:
- se scurtează perioada de înflorire şi fecundare a plantelor;
- se uniformizează maturizarea silicvelor;
- se aduc sporuri importante de producţie, de la cca. 12% (Nedić și
colab., 2013) la 25% (Shankar și Abrol, 2016), uneori chiar până la
50%, ca urmare a numărului mai mare de silicve pe plantă și a
numărului mai mare de semințe în silicvă.
Irigarea este necesară în zonele secetoase din sudul ţării. După
semănat, atunci când solul este uscat, se aplică o udare de răsărire cu o
normă de 200-250 m3 apă/ha, cu o finețe a ploii mică și cu aspersoarele cât
mai apropiate de sol (la instalațiile de irigat care permit lucrul acesta),
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pentru a se evita formarea crustei. Udarea de răsărire este foarte importantă
pentru reuşita culturii de rapiţă, aceasta determinând densitatea culturii prin
asigurarea unui răsărit rapid şi uniform şi asigurarea unei bune vegetaţii a
plantelor în toamnă, care constituie premisa unei bune rezistenţe a plantelor
la condiţiile nefavorabile din timpul iernii. În toamnele secetoase, atunci
când există riscul opririi plantelor din creștere, este necesară o udare cu o
normă de 300-350 m3 apă/ha.
În primăverile secetoase, se aplică 2 udări cu o normă de 400-500 m3
apă/ha. Prima udare se aplică la începutul legării primelor silicve, iar a doua
udare se aplică la încheierea înfloritului.
Nu se aplică udări târzii, deoarece se favorizează căderea plantelor şi
atacul de afide.

3.12.6. Recoltarea
Recoltarea rapiţei este mai problematică decât la alte culturi, din cauza
sensibilității mari la scuturare și a neuniformității de maturizare a silicvelor
şi a seminţelor. Întârzierea recoltării după momentul optim duce la
înregistrarea de pierderi mari prin scuturare.
Recoltarea rapiţei se face mecanizat:
- într-o singură fază, direct cu combina din lan;
- divizat, în două faze.
Recoltarea într-o singură fază (recoltarea directă) este cea mai des
utilizată metodă de recoltare a rapiţei, aceasta fiind utilizată cu succes în
cazul culturilor curate de buruieni şi necăzute.
Recoltarea rapiței poate începe la umiditatea semințelor de 14-15%,
dar este de dorit ca recoltarea să înceapă la o umiditate a semințelor de
10-12% și să se termine înainte ca umiditatea acestora să scadă sub 9%.
Pentru evitarea pierderilor prin scuturare, recoltarea trebuie încheiată în 2-3
zile.
În momentul recoltării aproape toate silicvele trebuie să fie uscate,
maronii și să sune atunci când sunt scuturate, iar semințele trebuie să fie
negre sau brun-închise.
Recoltarea mai timpurie impune luarea de măsuri imediate de uscare a
semințelor, iar la umidități mai mari de 15% crește conținutul de acizi grași
liberi și de semințe verzi, care diminuează calitatea uleiului.
Întârzierea recoltării duce la înregistrarea de pierderi mari prin
scuturare, care pot ajunge la 30-40%, chiar 50%.
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Lucrarea de recoltare direct cu combina din lan se va executa
dimineaţa, seara şi chiar în cursul nopţii (atunci când plantele se scutură mai
puțin), pentru ca pierderile să fie cât mai mici.
Pentru a se putea recolta direct cu combina, în special în cazul
culturilor neuniforme şi îmbuienate este necesar să se aplice un desicant
atunci când semințele sunt la maturitatea fiziologică, respectiv atunci când
acestea au umiditatea de cca. 30%. Acest moment este identificat astfel: în
treimea superioară a plantei încep să apară primele seminţe brunificate, în
treimea de mijloc cca. 70-80% dintre seminţe sunt brunificate (au culoarea
roşu-maroniu sau roşu-închis), iar în treimea de la bază toate seminţele sunt
de culoare maro-închis sau negre. De asemenea, silicvele de pe ramificaţiile
principale sunt maronii și se pot răsuci sub formă de inel pe deget fără să se
desfacă.
Ca urmare a faptului că produsele desicante sunt produse de contact,
cantitatea de apă folosită la aplicarea acestora trebuie să fie mai mare
(400 l/ha), pentru ca plantele să fie acoperite bine cu soluție, inclusiv părțile
verzi din partea inferioară a covorului vegetal. De asemenea, tratamentul
trebuie efectuat spre seară sau pe timp noros pentru a se asigura o mai bună
repartizare (întindere) a soluției desicante pe organele plantelor (aplicarea
produselor desicante în mijlocul zilei, în plin soare, face ca razele solare să
usuce soluția înainte ca aceasta să apuce să se întindă pe organele plantelor
și să le acopere uniform).
Aplicarea mai timpurie a desicanţilor, înainte de maturitatea
fiziologică duce la înregistrarea de pierderi de producție prin blocarea
proceselor de acumulare a substanțelor de rezervă în semințe și la
diminuarea calităţii recoltei prin creşterea procentului de seminţe verzi, ceea
ce îngreunează procesul de rafinare a uleiului.
După aplicarea desicantului, recoltarea cu combina se va face la 5-7
zile (cca. o săptămână), atunci când seminţele au umiditatea sub 12%.
Desicarea culturii asigură o recoltare mai uşoară, cu pierderi mai puţine,
crescând eficienţa combinei şi determinând reducerea sau chiar eliminarea
costurilor de uscare. Nu trebuie întârziată recoltarea ca urmare a faptului că
plantele cad ca urmare a degradării țesuturilor tulpinii și au loc pierderi de
semințe prin scuturare ca urmare a desfacerii silicvelor.
Desicarea culturii de rapiţă se poate face şi prin aplicarea la cca. 14
zile înainte de recoltare de erbicide totale ce conțin următoarea substanță
activă omologată la nivelul anului 2020 în România:
 Glifosat, care intră în formularea erbicidelor:
o Clinic Xpert / Clean UP Xpert cea de-a doua denumire comercială
(glifosat 360 g/l) - 4,0 l/ha;
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o Gallup Super 360 / Barbarian Super 360 cea de-a doua denumire
comercială (glifosat 360 g/l) - 3,0-4,0 l/ha;
o Glister Ultra / Glifocig Green cea de-a doua denumire comercială
(glifosat 360 g/l) - 3,0-4,0 l/ha;
o Roundup Classic Pro / Roundup Extra cea de-a doua denumire
comercială (glifosat 360 g/l) - 4,0 l/ha.
Ca și în cazul produselor desicante, erbicidele totale se aplică la
maturitatea fiziologică a semințelor. Fiind produse sistemice, erbicidele
totale sunt recomandate în special în cazul culturilor îmburuienate cu
buruieni perene, ca urmare a translocării substanței active în organele
subterane de înmulțire și distrugerii acestora.
Extinderea cultivarelor (hibrizi sau soiuri) rezistente la cădere şi cu un
coronament uniform a permis efectuarea recoltării directe fără aplicarea de
desicanţi.
Pentru evitarea pierderilor prin scuturare, se pot efectua tratamente
care să împiedice deschiderea silicvelor, cu trei săptămâni înainte de
recoltare, atunci când silicvele încep să-şi schimbe culoarea din verde în
galben, cu produse precum:
- Elastiq Ultra (450 g/l copolimer butadiene-stirenic + adjuvant) 0,8-1,0 l/ha;
- Flexi (polimer stiren butadienă carboxilată + emulsificator) 0,75-1,0 l/ha;
- Lamfix SO (35% carboximetil celuloză - polimer natural) - 1,0 l/ha;
- Nu Film (pe bază de rășină) - 0,7 l/ha;
- Spodnam DC (polimer di-1-p menthene + adjuvanți metabolici) 1,0 l/ha;
- Vin-Gold - 0,25% (0,25 l/100 l apă), cantitatea de apă recomandată fiind
de 100-150 l/ha.
Tratamentele pot fi efectuate cu mijloace terestre sau cu mijloace avio,
situaţie în care se recomandă efectuarea a două aplicări pe direcţii opuse,
folosindu-se câte o jumătate de normă.
Reglajele care trebuie avute în vedere la combină sunt următoarele:
- rabatorul trebuie să aibă turația redusă la minimum (viteza periferică
trebuie să fie egală sau ușor mai mare față de viteza de înaintare a
combinei), trebuie menținut la înălțimea maximă (cu excepția situației
în care plantele sunt căzute) și cât mai departe de melcul de alimentare,
rolul acestuia fiind de a nu lăsa plantele tăiate să cadă în fața aparatului
de tăiere și de a le dirija către melcul de alimentare;
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se reduce numărul de palete la rabator şi acestea se căptuşesc cu cauciuc
sau se montează protecții de plastic pentru evitarea înfășurării masei
vegetale pe barele rabatorului;
- melcul de alimentare (melcul transportor) trebuie să aibă spirele la
20 mm față de platforma hederului, iar degetele escamotabile ale
melcului transportor trebuie să fie la 15 mm față de fundul jgheabului
(Burchart și colab., 1988);
- turaţia bătătorului trebuie să fie de 500-700 rotații/minut (Guș și colab.,
2003.a);
- distanţa dintre bătător şi contrabătător trebuie să fie de 9-16 mm la
intrare şi 8-14 mm la ieşire (Burchart și colab., 1988);
- sitele trebuie să fie pentru rapiță, iar turaţia ventilatorului trebuie să fie
minimă, pentru a se evita pierderile de semințe prin aruncarea acestora
în spatele combinei;
- viteza de înaintare a combinei în lan trebuie să fie mai mică decât cea
de la cerealele păioase, respectiv aceasta trebuie să fie de la 2-3 km/h la
5-6 km/h, în funcție de starea culturii;
- înălțimea de tăiere a plantelor trebuie să fie cât mai mare, de obicei la
cca. jumătate din talia plantei, dar sub nivelul silicvelor cele mai de jos,
pentru a se introduce în aparatul de treier o masă cât mai mică de
plante.
Este indicată folosirea de hedere extensibile sau a extensiilor
(mecanisme adiţionale cu profunzimea de minimum 60 cm) special
concepute pentru recoltarea rapiţei (fig. 3.43). Utilizarea acestora asigură
recuperarea de până la 300 kg semințe/ha (Terres Inovia, 2017), prin
evitarea scuturării semințelor sub acțiunea rabatorului înaintea aparatului de
tăiere. De asemenea, este indicată folosirea separatoarelor de lan care au
cuţite verticale acționate electric sau hidraulic, pentru a se diminua pe cât
posibil scuturarea semințelor, fiind preferate hederele cu lățime mai mare de
lucru.
Este indicată folosirea tocătorului la combină, ceea ce permite lăsarea
după recoltare a terenului curat de resturi vegetale (resturile vegetale sunt
tocate şi împrăştiate uniform pe suprafaţa solului), ceea ce permite
pregătirea imediată a terenului pentru alte culturi, inclusiv prin sistemul de
lucrări minime ale solului (minimum-tillage).
Recoltarea în două faze (recoltarea divizată) se recomandă în cazul
culturilor căzute, îmburuienate și neuniforme (cu plante în diferite faza de
maturitate). De asemenea, recoltarea în două faze se recomandă atunci când
după rapiţă urmează să se semene o cultură succesivă, în această situaţie
terenul putând fi eliberat mai devreme cu până la 8-10 zile. Recoltarea în
-
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două faze se recomandă şi atunci când cultura este puternic atacată de
Alternaria sp., situaţie în care se înregistrează pierderi mari prin scuturare.

Fig. 3.43. Extensii de hedere folosite pentru recoltarea rapiţei
În prima fază se taie plantele cu vindroverul sau combina fără bandă
transportoare atunci când semințele din partea superioară a plantei sunt
verzi, dar tari și pliabile atunci când sunt rulate între degetul mare și cel
arătător, cele din treimea mijlocie sunt în proporție de cca. 80% verzi și
verzi-brune, sunt mai tari decât cele din partea superioară, dar încă pliabile,
și cca. 20% sunt brun-deschise și brun-roșcate, iar semințele din treimea
inferioară a plantei sunt de culoare maro-închis sau negre. Acest moment
corespunde cu maturitatea fiziologică, respectiv cu o umiditate de 30-35%.
Observațiile asupra semințelor trebuie făcute la cel puțin 5 plante și trebuie
repetate în diferite puncte ale culturii.
În cazul culturilor de rapiță care prezintă pe cel puțin 5% dintre silicve
pete produse de Alternaria sp., tăierea plantelor trebuie făcută atunci când
20% dintre semințele de pe inflorescența principală au o altă culoare decât
cea verde (Hălmăjan, 2006).
Momentul optim de tăiere a plantelor durează 4-6 zile, în funcție de
condițiile de temperatură și de umiditate. Acest moment se înregistrează la
cca. 20-30 de zile de la finalizarea înfloritului, considerat ca fiind momentul
în care numai cca. 10% dintre plante mai au flori.
Tăierea mai devreme a plantelor face ca unele boabe să rămână şiştave
şi verzi. Pierderile de producție ca urmare a tăierii mai devreme a plantelor
de rapiță, înainte de realizarea maturității fiziologice, sunt de cca. 3-4%
pentru fiecare zi mai devreme față de maturitatea fiziologică (GRDC, 2017).
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Pentru minimizarea pierderilor de boabe prin scuturare, operația de
tăiere trebuie efectuată în cursul dimineții, atunci când plantele sunt umezite
de rouă, în cursul serii și chiar în cursul nopții, atunci când plantele sunt
”trase„ de la umezeala serii și a nopții. Atunci când se constată că în timpul
operației de tăiere se înregistrează pierderi prin scuturare, înseamnă că s-a
depășit momentul optim de tăiere, decizia corectă fiind de renunțare la
recoltarea în două faze și de pregătire pentru recoltarea directă.
Înălţimea de tăiere a plantelor se stabileşte astfel încât să nu rămână
silicve sub nivelul de tăiere, dar în acelaşi timp să rămână o mirişte suficient
de înaltă care să sprijine brazdele de plante tăiate şi să permită circulaţia
aerului pe sub aceste brazde. Astfel, înălţimea de tăiere a plantelor este de
40-50 cm (Burchart și colab., 1988), iar în cazul culturilor în care plantele
au rămas cu talie mică, înălțimea de tăiere se reduce la 20-30 cm. Plantele
tăiate se lasă în brazde pe mirişte timp de 5-14 zile, în funcție de condițiile
climatice, pentru uscarea (plantele tăiate se usucă mai rapid decât cele
netăiate) şi maturizarea seminţelor.
În faza a doua se face treieratul cu combina direct din brazdă, tăinduse miriştea pe care sunt aşezate brazdele cu plantele de rapiţă atunci când
seminţele au umiditatea de 10-12%. Întârzierea recoltatului duce la
înregistrarea de pierderi prin scuturare. Combina trebuie să fie echipată cu
ridicător de brazdă.
Recoltarea în două faze reduce pierderile de sămânţă la minimum, iar
masa de sămânţă este mai curată, conţinutul de impurităţi fiind mai redus.
Dezavantajele recoltării în două faze constau în costurile adiționale pe
care le presupun cele două lucrări (tăierea plantelor și lăsarea lor în brazdă,
după care se face recoltarea acestora) și riscul degradării plantelor din
brazdă atunci când după tăierea brazdelor intervin perioade ploioase.
Transportul seminţelor de rapiţă trebuie să se facă numai cu
mijloace de transport etanşe pentru evitarea pierderilor de seminţe. De
asemenea, pentru ca seminţele să nu fie spulberate în timpul transportului de
curenţii de aer şi să se înregistreze pierderi, mijloacele de transport trebuie
să fie acoperite.
Normele de comercializare a recoltei de rapiță în țara noastră sunt de
9% umiditate și 2% conținutul de impurități.
În Franța, comercializarea recoltei de rapiță se face la 9% umiditate,
2% conținutul de impurități și 40% conținutul de ulei.
În Australia, comercializarea recoltei de rapiță se face în următoarele
condiții (GRDC, 2017): umiditatea maximă de 8%, cu penalități de 2%
pentru fiecare procent peste valoarea de 8% și cu necomercializarea recoltei
la o umiditate de peste 10,5%; masa hectolitrică minimă de 62 kg, cu
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necomercializarea recoltei sub această valoare; conținutul de ulei de 42%,
cu un bonus sau cu penalități de 1,5% pentru fiecare procent în plus sau în
minus față de 42%; conținutul de acizi grași liberi de 1%, cu penalități de
2% pentru fiecare procent peste această limită și cu necomercializarea
recoltei la o valoare de peste 2,5%.
Conservarea seminţelor de rapiță pe timp îndelungat se face numai
la umidităţi mai mici de 9%, de dorit între 7 și 8%, motiv pentru care recolta
obţinută este supusă condiţionării şi uscării cât mai repede posibil, astfel
încât umiditatea să fie adusă la cca. 9%. Seminţele cu umiditatea mai mare
de 10% nu se depozitează în straturi cu grosimea mai mare de 10 cm,
acestea trebuind lopătate pentru reducerea umidităţii. De asemenea,
umiditatea semințelor care sunt supuse diferitelor operații (transport,
condiționare) nu trebuie să fie mai mică de 6,5%, ca urmare a faptului că
acestea devin foarte sensibile la spargere și fisurare.
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Capitolul 4
Inul pentru ulei
4.1. Importanţa culturii
Inul pentru ulei1 are utilizări în alimentaţia omului, în furajarea
animalelor, utilizări industriale şi medicinale.
Utilizări în alimentaţia omului. În alimentaţia omului se utilizează
semințele și uleiul de in. Inul în alimentația omului este considerat ca fiind
un produs alimentar funcțional, care pe lângă aportul de elemente nutritive
contribuie și la menținerea stării de sănătate a consumatorilor.
Semințele de in se utilizează ca atare în amestecurile de semințe
pentru micul dejun, ca adaos la prepararea a diferite tipuri de salate, sunt
consumate cu iaurt sau sunt utilizate pentru obținerea de batoane energetice,
pâine și produse de panificație (atât adăugate în aluat cât și la suprafața
produselor, precum pâine, chifle, batoane, biscuiți). Semințele măcinate se
adaugă la prepararea sosurilor și a supelor.
Uleiul de in obținut prin presare la rece2 (la temperaturi mai mici de
o
35 C) este utilizat pentru obținerea de sosuri, salate, paste și mâncăruri
nepreparate termic (uleiul de in nu se utilizează pentru gătit, ca urmare a
oxidării la temperaturi ridicate). Uleiul de in este valoros prin aportul
important de omega-3. De asemenea, acesta este eficient în reglarea
tranzitului intestinal și are acțiune antiinflamatoare, cardioprotectoare și de
reducere a nivelului grăsimilor din sânge.
Utilizări în furajarea animalelor. În furajarea animalelor se
utilizează turtele de in, care conțin 35-40% proteine și 3-4% ulei (Jhala și
Hall, 2010). Turtele de in sunt folosite ca nutreţ concentrat, în mod deosebit
în hrana vacilor de lapte și a porcilor, dar și în hrana păsărilor.
Utilizarea semințelor de in măcinate în hrana animalelor determină
obținerea de produse cu un conținut ridicat în omega-3 (acid linolenic), așa
cum este laptele atunci când semințele se folosesc în hrana vacilor de lapte,
carnea atunci când acestea se folosesc în hrana porcilor, sau ouăle atunci
când se folosesc în hrana păsărilor outoare. Găinile hrănite cu 10-20%
semințe de in măcinate în rația lor furajeră produc așa-numitele omega-ouă,
Engleză - linseed, termen utilizat în Europa, și flax, termen utilizat în America de Nord; franceză lin; spaniolă - lino; italiană - lino; germană - lein, flachs.
2 Uleiul de in obținut prin presare la rece are gust plăcut, dar cel obținut prin presare la cald are un
miros mai puternic și un gust iritant.
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care au un conținut de omega-3 (acid alfa-linolenic) de cca. 10 ori mai mare
decât ouăle convenționale (Jhala și Hall, 2010).
De asemenea, animalele hrănite cu turte sau semințe de in au o stare
mai bună de sănătate, ceea ce a determinat includerea acestora și în
compoziția produselor de tip premium pentru hrana câinilor și a pisicilor.
Pleava (pereţii capsulelor) rezultată de la treierat poate fi folosită ca
furaj grosier pentru hrana oilor.
Utilizări industriale. Utilizările industriale ale uleiului de in sunt
determinate de sicativitatea acestuia (uleiul de in este sicativ, având indicele
de iod de 170-190), respectiv de conținutul ridicat de acid linolenic, ceea ce
face ca uleiul de in să polimerizeze rapid în contact cu oxigenul atmosferic
și să formeze o peliculă elastică și durabilă. Această caracteristică permite
utilizarea uleiului de in pentru obținerea de lacuri și vopsele de foarte bună
calitate, care sunt rezistente la apă şi agenţi corosivi. Uleiul de in fixează
foarte bine pigmenții diferitelor culori, vopseaua obținută pe bază de ulei de
in fiind mai fluidă și lucioasă.
De asemenea, uleiul de in este utilizat în industria linoleumului,
muşamalei, cernelei tipografice etc.
Tulpinile de in se pot folosi pentru obținerea de hârtie de bună calitate,
precum și pentru obținerea de fibre1, dar care sunt însă de calitate slabă (sunt
scurte și grosiere), ca urmare a faptului că tulpinile sunt scurte şi ramificate,
acestea putând fi utilizate pentru obţinerea de ţesături grosiere, prelate, saci
etc. Tulpinile prezintă interes și pentru obținerea de biocombustibil sub
formă de brichete și peleți.
Pleava rezultată de la treierat, respectiv pereții capsulelor, se poate
folosi pentru obţinerea de furfurol.
Utilizări medicinale. Seminţele de in (Semen Lini) conţin mucilagii,
care determină o acţiune laxativă, calmează mucoasele iritate ale sistemului
digestiv, fiind folosite pentru tratarea pe termen lung a constipațiilor și a
bolilor colonului. De asemenea, mucilagiile semințelor de in au efect de
diminuare a nivelului de colesterol din sânge (Jhala și Hall, 2010).
Decoctul din seminţele de in se folosește pentru tratarea colitei și
enterocolitei, iar ceaiul din semințele de in se folosește ca emolient în caz de
tuse și are efect uşor laxativ.
Uruiala (Farina Lini) se utilizează umezită cu apă caldă, având acţiune
emolientă, antiinflamatorie. Se aplică pe piele sub formă de cataplasme
pentru tratarea acneei, furunculelor, abceselor.

În trecut, în lucrările despre inul pentru ulei era luat în considerare și ”inul mixt”, care însă nu a
prezentat interes și nu mai este de actualitate.
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Consumul zilnic a 2-5 linguri de semințe măcinate (ceea ce asigură
4-11 g acid alfa-linolenic), sau consumul zilnic a 1-3 linguri de ulei de in
(ceea ce asigură 3-20 g acid alfa-linolenic) poate reduce riscul de boli
cardiovasculare (Jhala și Hall, 2010). Un studiu efectuat în Atena (Grecia),
pe un eșantion de 87 bărbați cu vârstă cuprinsă între 35 și 70 de ani cu un
conținut ridicat de colesterol în sânge, a arătat că dacă se consumă zilnic,
timp de 12 săptămâni, o lingură de ulei de in (15 ml ulei de in, respectiv cca.
8 g acid alfa-linolenic/zi) se reduce în mod semnificativ tensiunea arterială
(Paschos și colab., 2007).
De asemenea, sunt dovezi că semințele de in (2-4 linguri/zi) au efect
împotriva cancerului de sân, prostată și colon (Jhala și Hall, 2010).
Uleiul de in se foloseşte în tratarea arsurilor, acesta fiind utilizat la
prepararea de liniment oleo-calcaros (emulsie de ulei cu apă de var în raport
de 1:1).
Ca plantă premergătoare, inul pentru ulei este o foarte bună
premergătoare pentru cerealele de toamnă, acesta recoltându-se devreme.
Inul este o plantă gazdă falsă pentru lupoaie, specia Orobanche
ramosa L., care atacă rapița și alte plante de cultură, ale cărei semințe
germinează în contact cu rădăcinile de in, dar care nu reușesc mai departe să
se fixeze pe rădăcinile plantelor de in și să le paraziteze (Terres Inovia,
2017).

4.2. Istoricul culturii
Istoricul inului pentru ulei pe plan mondial. Inul este considerat a fi
una dintre cele mai vechi plante de cultură, fiind printre primele plante
domesticite de către om.
Dovezile arheologice sugerează faptul că inul a fost utilizat de om cu
cca. 10.000 de ani în urmă, cultivarea acestuia începând cu cca. 8.000 de ani
în urmă (Vaisey-Genser și Morris, 2003; Jhala și Hall, 2010; Karg, 2011).
Probabil că inul a început să fie cultivat în Mesopotamia, în luncile fertile
ale râurilor Tigru și Eufrat.
Cu cca. 3.000 de ani î.e.n., asirienii și egiptenii cultivau inul pe
suprafețe întinse, utilizând fibrele din tulpini pentru confecționarea de
veșminte, pânze de corăbii, frânghii etc., iar semințele erau folosite în
alimentație pentru prepararea de pâine în amestec cu boabe măcinate de
grâu și mei (Vrânceanu și Voinea, 1962). Grecii și egiptenii consumau
semințele de in ca sursă de hrană, precum și ca laxativ natural (Jhala și Hall,
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2010). Ulterior, semințele de in au început să fie folosite și pentru obținerea
de ulei, care era utilizat în alimentație, pentru iluminat și în scop cosmetic.
Inul a fost adus în Europa de către fenicieni, fiind cultivat de romani.
Răspândirea inului în Europa s-a realizat de la sud spre nord prin
intermediul celților care l-au luat de la romani (Vrânceanu și Voinea, 1962).
În America de Nord, inul se pare că a ajuns în jurul anului 1600, fiind
adus din Europa. Inul este printre primele plante de cultură care au fost
aduse în Canada, considerându-se că a fost cultivat pentru prima dată în anul
1617 (după Flax Council of Canada).
Deși inul a fost cultivat cu dublu scop, pentru obținerea de fibre și
semințe care erau utilizate ca atare sau pentru obținerea de ulei, prin procese
de selecție realizate în timp au fost obținute forme specializate pentru cele
două destinații. Astfel, în zonele cu climat mai cald și mai secetos s-au
obținut tipurile de in cu talie mai mică și tulpină ramificată, cu producție
mare de semințe utilizate pentru obținerea de ulei, în timp ce în zonele cu
climat mai răcoros și umed s-au obținut tipurile de in cu talie mare și tulpini
subțiri, ramificate slab în partea terminală, utilizate pentru obținerea de
fibre.
Cererea pentru ulei de in a crescut considerabil odată cu dezvoltarea
industriei lacurilor și a vopselelor, a linoleumului și a produselor
oleochimice. Dar, după 1950, odată cu utilizarea pe scară largă a vopselelor
pe bază de latex și a linoleumurilor pe bază de produse petroliere, a scăzut și
cererea pentru ulei de in, ceea ce a dus la diminuarea suprafețelor cultivate
cu in pentru ulei. Cererea pentru ulei de in s-a relansat la începutul secolului
al XXI-lea, odată cu creșterea interesului pentru produsele ecologice,
biodegradabile, care nu produc alergii.
Pe fondul scăderii considerabile a cerințelor față de uleiul de in după
anii 1950, programele de ameliorare a inului desfășurate în perioada
1980-1990 în Australia și Canada au avut ca obiectiv obținerea de forme de
in low-linolenice, destinate obținerii de ulei cu stabilitate mare la păstrare.
Formele de in low-linolenice au fost obținute prin mutații induse (Pavelek și
colab., 2015).
Primele soiuri low-linolenice (Wallaga și Eyre) au fost înregistrate în
Australia în anul 1992, când au fost cultivate pe o suprafață de 1.700 ha,
suprafață care a ajuns la 8.000 ha în 1994, an în care a mai fost înregistrat un
soi low-linolenic (Argyle) (Green, 1995). Aceste soiuri au primit denumirea
comercială de LinolaTM, care este o marcă înregistrată a CSIRO
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation Organizația de Cercetare Științifică și Industrială a Commonwealth-ului).
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În Canada, soiurile low-linolenice au fost denumite ”solin”, pentru a
nu fi confundate cu inul convențional. Formele de in de tip solin se
caracterizează printr-un conținut de acid linolenic mai mic de 5% (de obicei
cca. 2%) și un conținut de acid linoleic de cca. 71%, precum și prin semințe
de culoare galbenă. Primul soi canadian de in low-linolenic a fost înregistrat
în anul 1993 sub numele de LinolaTM 947.
Soiurile de tip Linola sunt cultivate în Australia, Canada, Marea
Britanie și SUA (Pavelek și colab., 2015).
Istoricul inului pentru ulei în România. Deși cultura inului pentru
fibre era cunoscută în neoliticul superior pe teritoriul ţării noastre, cultura
inului pentru ulei a apărut mult mai târziu.
În perioada interbelică, inul pentru ulei s-a cultivat pe suprafețe
cuprinse între 10 și 20 mii ha, pentru ca după cel de-al Doilea Război
Mondial cultura inului pentru ulei să se dezvolte, în mod deosebit după anii
1960.
Lucrările de ameliorare la inul pentru ulei au început la ICAR1 în
cadrul Secţiei de Ameliorare a plantelor, prin organizarea Laboratorului de
Ameliorarea plantelor textile şi oleaginoase (Doucet și Doucet, 2007).
4.3. Suprafeţe și producţii
Inul pentru ulei se cultivă între paralela de 36° latitudine sudică
(Argentina) și paralela de 66° latitudine nordică (Rusia).
Ca altitudine, inul pentru ulei se cultivă până la 3900-4000 m în
Munții Anzi (Peru) și Munții Himalaya (Tibet), iar în Munții Alpi până la
1800 m (Canțăr, 1965).
După datele FAO, la nivelul anului 2018 inul pentru ulei se cultiva în
52 de ţări, numărul țărilor cultivatoare crescând față de 1961, când inul
pentru ulei se cultiva în 42 de țări.
Suprafețe și producții la nivel mondial. În ciuda importanței și
utilizărilor multiple, inul nu a reușit să depășească condiția de cultură
minoră. Ca atare, inul nu a beneficiat de resurse semnificative de cercetare și
dezvoltare pe plan mondial, care să susțină extinderea culturii. Consecința a
fost înregistrarea unei scăderi constante a suprafețelor cultivate în perioada
1961-2010, cu o ușoară tendință de creștere a suprafețelor cultivate după
anul 2010 (fig. 4.1).

ICAR (Institutul de Cercetări Agronomice al României) a fost înființat în anul 1927 prin Legea nr.
32/1927 promulgată prin Înaltul Decret Regal nr. 1205/1927 și a funcționat până în anul 1962.
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Fig. 4.1. Evoluția suprafețelor și a producțiilor la inul pentru ulei pe plan mondial
(după datele FAO)

După datele FAO, suprafața maximă cultivată cu in pentru ulei la
nivel mondial a fost înregistrată în anul 1964, când s-a cultivat cca. 8,05 mil.
ha, iar cea mai mică suprafață s-a înregistrat în anul 2007, când aceasta a
coborât la sub 2 mil. ha (respectiv 1,97 mil. ha).
La nivelul anului 2018, suprafața mondială cultivată cu in pentru ulei
a fost de 3,26 milioane ha (tab. 4.1).
După datele FAO, principalele 5 ţări mari cultivatoare de in pentru
ulei în anul 2018 au fost:
1. Kazahstan (1.076 mii ha);
2. Federaţia Rusă (730 mii ha);
3. Canada (460 mii ha);
4. India (320 mii ha);
5. China (279 mii ha).
Suprafața cultivată cu in pentru ulei în anul 2018 la nivelul Europei a
fost de 875 mii ha, iar la nivelul UE a fost de 91,8 mii ha (tab. 4.1).
La nivelul Uniunii Europene, din cele 28 de ţări în anul 2018, inul
pentru ulei s-a cultivat în 19 dintre ele, suprafeţe de peste 10 mii ha
înregistrându-se în Marea Britanie (25,0 mii ha), Franța (24,7 mii ha) și
Belgia (16,0 mii ha).
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Tabelul 4.1. Suprafeţele și producțiile la inul pentru ulei pe plan mondial
(după datele FAO, 2018)
Continentul/zona geografică și
țara cu suprafața cea mai mare
cultivată cu in pentru ulei
1
Africa
Etiopia
2
America de Nord
Canada
3
America de Sud
Argentina
4
Asia
Kazahstan
5
Europa
Federația Rusă
Ucraina
Uniunea Europeană
6
Oceania
Australia
Situația la nivel mondial
Nr.
crt.

Suprafaţa
cultivată
(ha)
102.469
95.753
543.233
460.103
27.463
14.246
1.706.048
1.076.891
875.884
730.428
31.800
91.832
8.898
7.000
3.263.995

Producţia
medie
(kg/ha)
1.088
1.064
1.495
1.497
1.150
1.370
878
867
823
764
754
1.438
960
857
975

Producţia
totală
(tone)
111.452
101.875
812.324
688.784
31.574
19.515
1.497.625
933.533
721.233
557.888
23.990
132.067
8.545
6.000
3.182.754

În perioada 1961-1980, producția medie mondială la inul pentru ulei a
fost relativ constantă, variind în jurul valorii de 460 kg/ha. După anul 1980,
producția medie mondială a înregistrat o tendință de creștere, ajungând la o
valoare maximă de 1.072 kg/ha în anul 2016 (fig. 4.1).
Producția medie mondială la inul pentru ulei a depășit 1.000 kg/ha în
anul 2009, pentru ca începând cu anul 2013 să înregistreze constant valori
de peste 1.000 kg/ha, cu excepția anului 2018 când producția înregistrată a
fost de 975 kg/ha.
Cele mai mari producții medii la ha se înregistrează în America de
Nord și Europa, în special în Uniunea Europeană. La nivel de țară, producții
medii mai mari de 2 t/ha în anul 2018 s-au înregistrat în Elveția (2,45 t/ha),
Kirghizstan (2,34 t/ha) și Tunisia (2.27 t/ha).
După datele FAO, producția totală obținută la inul pentru ulei la nivel
mondial în anul 2018 a fost de 3,18 mil. t (tab. 4.1), iar principalele 5 ţări
mari producătoare de semințe de in pentru ulei sunt:
1. Kazahstan (933 mii t);
2. Canada (688 mii t);
3. Federaţia Rusă (657 mii t);
4. China (365 mii t);
5. India (174 mii t).
După datele FAO, exportul mondial de semințe de in pentru ulei în
anul 2018 a fost de 1,75 mil. t, ceea ce reprezintă cca. 55% din producția
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mondială, cele mai mari țări exportatoare fiind următoarele: Canada (512
mii t), Kazahstan (437 mii t), Federația Rusă (398 mii t), Belgia (164 mii t)
și Polonia (79 mii t). Țările care au importat cele mai mari cantități de
semințe de in pentru ulei în anul 2018 sunt următoarele: Belgia (489 mii t),
China (397 mii t), Germania (165 mii t), SUA (147 mii t) și Polonia
(132 mii t).
Exportul mondial de ulei de in în anul 2018 a fost de 222 mii t, cele
mai mari țări exportatoare fiind următoarele: Belgia (106,5 mii t), Kazahstan
(22,7 mii t) și Germania (15,8 mii t). Țările care au importat cele mai mari
cantități de ulei de in în anul 2018 sunt următoarele: China (41,7 mii t),
Olanda (39,0 mii t), Gambia (37,9 mii t), Germania (31,4 mii t) și Norvegia
(12,6 mii t).
Suprafețe și producții în România. În țara noastră, inul pentru ulei
s-a cultivat pe o suprafață de 20.484 ha în anul 1926 și pe 19.749 ha în anul
1927 (Munteanu, 1929).
În anul 1938, inul s-a cultivat pe o suprafață de 13.000 ha, din care
9.000 ha în Muntenia, 1.700 ha în Moldova și 2.300 ha în Ardeal, în
majoritate fiind cultivat inul pentru ulei (Forgo, 1957).
Cultura inului pentru ulei s-a extins după cel de-al Doilea Război
Mondial (fig. 4.2). În 1950, suprafața cultivată cu in pentru ulei era de
15.700 ha, iar în 1957 de 34.300 ha (Vrânceanu și Voinea, 1962).

Fig. 4.2. Evoluția suprafețelor și a producțiilor la inul pentru ulei în România
(după datele FAO pentru perioada 1961-2018 și compilare după diferite surse
bibliografice pentru perioada de până în 1961)
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Suprafața cea mai mare cultivată cu in pentru ulei în România s-a
înregistrat în perioada 1970-1990, ajungând la un maxim istoric de
84.900 ha în anul 1976 (fig. 4.2). După anul 1990, suprafața cultivată cu in
pentru ulei în țara noastră a scăzut drastic, aceasta ajungând la un minim
istoric de 65 ha în anul 2005, menținându-se după anul 2010 la valori de
peste 1.000 ha. În anul 2018, inul pentru ulei s-a cultivat pe o suprafață de
2.036 ha.
La nivelul anului 2017, judeţele în care s-au cultivat cele mai mari
suprafețe cu in pentru ulei au fost: Tulcea (1.006 ha), Călărași (521 ha),
Ialomița (191 ha) și Timiș (163 ha).
Producția medie înregistrată în România în perioada 1961-1997 a fost
relativ stabilă, variind între 304 kg/ha (producția minimă înregistrată în anul
1983) și 814 kg/ha (producția maximă înregistrată în anul 1978). În anul
1998, producția medie la inul pentru ulei în România înregistrează pentru
prima dată o valoarea ce depășește 1.000 kg/ha (1.206 kg/ha), pentru ca
începând cu anul 2009 producția medie să fie constant mai mare de
1.000 kg/ha, iar începând cu anul 2014 să fie constant mai mare de
1.500 kg/ha.
Producția medie maximă înregistrată în România a fost de 1.815 kg/ha
în anul 2011 (fig. 4.2). În anul 2018, producția medie înregistrată în
România a fost de 1.570 kg/ha. În condiţii favorabile de cultivare (condiţii
pedoclimatice şi tehnologice) sunt unităţi agricole (ferme) care obţin
producţii de peste 2 t/ha.
În anul 2018, după datele FAO, România a exportat 795 t semințe de
in și a importat 1.468 t semințe. De asemenea, România a exportat 90 t ulei
de in și a importat 99 t ulei de in.
4.4. Compoziţia chimică a semințelor
Conţinutul de ulei. Conținutul de ulei al semințelor de in pentru ulei
este de 40-46%, cu limite de variație de la 35 la 50%.
Uleiul de in este alcătuit din 94-98% triglicerol și este un ulei sicativ,
având indicele de iod de 170-190.
Conținutul de ulei este specific soiului cultivat și este influențat de
condițiile climatice și tehnologia de cultivare, acești factori putând
determina variații ale conținutului de ulei de 4-10% (Ștefan, 1997).
Azotul, mai ales în doză mare, determină reducerea conținutului de
ulei, în timp ce fosforul determină creșterea indicelui de iod, iar potasiul
determină creșterea conținutului de ulei (Bîrnaure, 1979).
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Temperaturile ridicate și seceta din perioada de maturizare a
capsulelor reduc gradul de sicativitate a uleiului (Bîlteanu, 2001).
Uleiul de in obținut prin presare la rece are o culoare galben-aurie, în
timp ce cel obținut prin presare la cald este mai închis la culoare, cu diferite
nuanțe de brun.
Conţinutul uleiului în acizi graşi. Uleiul de in conține 4-7% acid
palmitic, 2-6% acid stearic, 17-26% acid oleic, 14-24% acid linoleic și
48-58% acid linolenic. Conținutul de acizi grași liberi (acid oleic) este de
0,1-2%.
Uleiul de in poate fi caracterizat ca având un conținut mediu de cca.
5% acid palmitic, 3% acid stearic, 18% acid oleic, peste 14% acid linoleic și
peste 50% acid linolenic (Duguid, 2009). Prin conținutul ridicat de acid
linolenic (α-linolenic), inul este unul dintre cei mai importanți furnizori de
omega-3.
După compoziția chimică a uleiului, există următoarele forme de in
pentru ulei:
- in convențional, cu un conținut de acid linolenic de peste 50%;
- in high-linolenic, cu un conținut de acid linolenic de peste 70%
(cca. 73%);
- in low-linolenic, cu un conținut de acid linolenic mai mic de 3%;
- in high-palmitic, cu un conținut de acid palmitic de peste 27%;
- in high-oleic, cu un conținut de acid oleic de cca. 50%.
Azotul, mai ales în doză mare, determină reducerea conținutului de
acid linolenic și crește conținutul de acid oleic (Bîrnaure, 1979).
Temperaturile mai scăzute în perioada de maturizare a semințelor determină
creșterea conținutului de acizi grași polinesaturați (acid linoleic și acid
linolenic).
Conținutul de proteină. Semințele de in pentru ulei au un conținut de
proteină de 20-25%, cu limite de variație de la 17 la 29%.
Proteina din semințele de in este alcătuită din cca. 80% globuline (11S
și 12S) și cca. 20% albumine (1.6S și 2S) (Daun și colab., 2003; Duguid,
2009).
Proteina din semințele de in este bogată în acid glutamic, acid
aspartic, arginină, leucină, glicină și valină, dar este săracă în lizină, precum
și în metionină și cistină.
Conținutul semințelor de in în proteină se corelează negativ cu
conținutul acestora în ulei (fig. 4.3).
Conținutul de glucide. Glucidele reprezintă cca. 29% din masa
semințelor de in, acestea fiind reprezentate de 1-2% zaharuri solubile și cca.
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28% fibre dietetice (fibre alimentare), care sunt rezistente la acțiunea
enzimelor digestive ale omului.

Fig. 4.3. Relația dintre conținutul semințelor în ulei și proteină brută la două soiuri
de in (datele provin din eșantioanele colectate în timpul recoltatului în cadrul
anchetei derulate în perioada 1998-2002 de către Comisia Canadiană a Produselor
Boabe) (Daun și colab., 2003)

Fibrele dietetice sunt reprezentate în principal de fibre insolubile, dar
și de fibre solubile (substanțe mucilaginoase).
Fibrele insolubile sunt reprezentate de celuloză și lignină, acestea
constituind cca. 20% din masa semințelor.
Fibrele solubile sunt reprezentate de substanțele mucilaginoase, care
sunt o sursă importantă de fibre dietetice. Acestea reprezintă cca. 8% din
masa semințelor (Daun și colab., 2003), cu limite de variație de la 3,6 la
9,4%, fiind reprezentate de acid galacturonic, galactoză, ramnoză, xiloză şi,
în cantitate mai mică, arabinoză și manoză (Burzo și colab., 1999).
Atât fibrele insolubile cât și cele solubile sunt responsabile de efectul
laxativ al semințelor de in, în timp ce fibrele solubile contribuie la reducerea
conținutului de lipide din sânge (Vaisey-Genser și Morris, 2003).
Elementele minerale reprezintă 3,5-4,1% (Daun și colab., 2003).
Cele mai importante elemente minerale pe care le conțin semințele de in
sunt potasiul, fosforul, magneziu și calciu, la care se adaugă și un conținut
important în fier, zinc și mangan. Semințele de in conțin și cantități mici de
cadmiu.
Fosfolipidele reprezintă până la 2% din masa semințelor de in.
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Tocoferolii care se găsesc în uleiul de in sunt γ-tocoferol (cca.
30 mg/100 g) și plastochromanol-8. Conținutul de α-tocoferol, β-tocoferol și
δ-tocoferol este mic. Conținutul total de tocoferoli este de cca. 347 ppm
(Hall și colab., 2016).
Fitosterolii sunt reprezentați de β-sitosterol, care este cel mai
important fitosterol la in, urmat de campesterol, stigmasterol și
Δ5-avenasterol. Conținutul total de fitosteroli este de cca. 2,3% (Hall și
colab., 2016).
Vitaminele care se găsesc în semințele de in sunt cele din complexul
B, și anume: B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina1), B5 (acidul
pantotenic), B6 (piridoxina), B9 (acidul folic) și B12 (cobalamina).
Pigmenţii caretenoizi sunt reprezentați în principal de luteină și în
cantitate mai mică de β-caroten și clorofilă.
Compușii fenolici sunt reprezentați de acizi fenolici (acid ferulic, acid
clorogenic, acid galic) și lignani.
Lignanii sunt importanți prin efectul lor anticancerigen. Semințele de
in au un conținut de lignani de peste 500 µg/g, ceea ce face ca acestea să fie
printre cei mai importanți furnizori de lignani.
Factorii antinutriționali care limitează utilizarea semințelor și a
turtelor de in sunt reprezentați de acidul fitic, glicozidele cianogene, linatina
și cadmiul.
Acidul fitic reprezintă 60-90% din conținutul total de fosfor din
semințe de in, conținutul de acid fitic fiind de 0,8-1,5% din masa uscată a
semințelor (Daun și colab., 2003). Acidul fitic este un agent de chelatizare
puternic pentru calciu, magneziu, potasiu, fier și zinc, făcând aceste
elemente minerale inaccesibile prin blocarea lor. De asemenea, acidul fitic
este un agent de chelatizare pentru proteine, diminuând digestibilitatea
acestora.
Glicozidele cianogene sunt reprezentate de linustatină, neolinustatină,
linamarină și lotaustralină. Conținutul de glicozidele cianogene din
semințele uscate de in este de cca. 0,1%, în timp ce în semințele verzi
conținutul poate ajunge la 5% (Daun și colab., 2003). Acestea au capacitatea
ca prin hidroliză acidă sau enzimatică să elibereze acid cianhidric.
Linatina se găsește în semințele de in la nivelul a cca. 100 ppm (Daun
și colab., 2003), aceasta fiind un factor antipiridoxinic, respectiv blocând
vitamina B6.
Conținutul de cadmiu este influențat de zona geografică, tipul de sol,
îngrășămintele utilizate etc. (Duguid, 2009).

1

Niacina (vitamina B3) este denumită și nicotinamidă sau acid nicotinic.
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Riscul de toxicitate cauzat de glicozidele cianogene, linatină și cadmiu
este neglijabil pentru majoritatea persoanelor dacă produsele din in sunt
consumate cu moderaţie.
4.5. Sistematică și soiuri
Inul face parte din familia Linaceae, genul Linum L., care este cel mai
important gen al familiei și care cuprinde peste 200 de specii răspândite pe
tot globul. Inul își are originea cel mai probabil în subcontinentul indian
(Vaisey-Genser și Morris, 2003).
Specia de in cultivată este Linum usitatissimum L.1 (2n=2x=30). Inul
cultivat probabil a evoluat din specia sălbatică de in Linum angustifolium
Huds. (sin. Linum bienne Mill.), care este o specie perenă sau bienală
specifică zonelor mediteraneene și submediteraneene, Irlandei și sudului
Marii Britanii (Diederichsen și Richards, 2003).
Specia Linum usitatissimum L. cuprinde atât forme de in pentru ulei,
cât și forme de in pentru fibre. În cadrul speciei sunt cuprinse următoarele
subspecii:
- Linum usitatissimum ssp. mediterraneum Vav. et Ell. (sin. Linum
usitatissimum conv. mediterraneum (Vav. et Ell.) Kulpa et Danert.),
care se caracterizează prin tulpini scurte (sub 50 cm) și ramificate de la
bază, flori și capsule de dimensiuni mari, semințe mari (MMB de peste
9 g); este inul cultivat pentru semințe, acesta avându-și originea în
bazinul mediteranean;
- Linum usitatissimum ssp. transitorium Ell. (sin. Linum usitatissimum
ssp. intermedium Czernom.; Linum usitatissimum conv. usitatissimum
(Vav. et Ell.) Kulpa et Danert.), care se caracterizează prin tulpini
mijlocii (50-70 cm), cu variabilitate de ramificare și cu semințe mijlocii
(MMB de 6-9 g); este inul cultivat pentru semințe și pentru fibre, fiind
cea mai răspândită formă de in de pe glob;
- Linum usitatissimum ssp. eurasiaticum Vav. et Ell. (sin. Linum
usitatissimum conv. elongatum Vav. et Ell.), care se caracterizează prin
tulpini înalte (peste 70 cm), slab ramificate în partea superioară a
tulpinii și cu semințe mici (MMB de 3-5 g); este inul cultivat pentru
fibre, acesta prezentând importanță în zonele temperate din nordul și
estul Europei, precum și în China.
Numele generic de ”Linum” vine de la cuvântul celtic lin, care înseamnă ață, fibră, iar numele
speciei ”usitatissimum” dat de Carl Linnaeus înseamnă foarte util, cu referire la utilizările multiple ale
inului încă din cele mai vechi timpuri (Dash și colab., 2017).
1
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Inul pentru ulei se încadrează în subspeciile Linum usitatissimum ssp.
transitorium Ell. și Linum usitatissimum ssp. mediterraneum Vav. et Ell.
Soiurile de in pentru ulei cultivate la noi în țară fac parte din Linum
usitatissimum ssp. transitorium. În anul 2020, în Catalogul oficial al
soiurilor de plante de cultură din România erau înregistrate 5 soiuri de in
pentru ulei, toate având ca menținător INCDA Fundulea, și anume: Elan
FD, Lirina, Paltin, Simbol și Star FD.
Obiectivele avute în vedere în ameliorarea inului pentru ulei sunt:
- producția și stabilitatea acesteia în diferite condiții de mediu;
- conținutul semințelor în ulei și calitatea uleiului;
- precocitatea, în funcție de zona de cultură;
- rezistența la cădere și la boli.
Până în prezent, nu au fost dezvoltate metode pentru producerea de
semințe hibride la in (Hall și colab., 2016).
Secvențierea genomului nuclear al inului a fost raportată în anul 2012
(Wang și colab., 2012).
Inul modificat genetic. Inul a fost printre primele plante de cultură
care au fost modificate genetic prin includerea în genomul speciei de gene
cu valoare agronomică (Hall și colab., 2016).
Caracteristica care a fost implementată la in prin modificare genetică a
fost rezistența la erbicide1, și anume:
- rezistență la erbicide sulfonil-ureice, respectiv la clorsulfuron și
metsulfuron-metil;
- rezistență la glufosinat de amoniu;
- rezistență la glifosat.
Alte caracteristici care prezintă interes pentru a fi implementate prin
modificare genetică vizează conținutul de antioxidanți și capacitatea inului
de a acumula metale grele, astfel încât să fie posibilă cultivarea inului în
scopul fitoremedierii solurilor contaminate cu metale grele.
În prezent, nu există soiuri de in modificate genetic la nivel comercial
(Pavelek și colab., 2015).
4.6. Particularităţi biologice
Sistemul radicular. Rădăcina este pivotantă, putând ajunge în sol
până la adâncimea de 1,2 m. În general, se apreciază că rădăcina se dezvoltă
Primul soil de in modificat genetic cu rezistență la erbicide sulfonil-ureice a fost înregistrat în
Canada în 1997-1998 cu numele de CDC Triffid (McHughen și colab., 1997), dar cultivarea acestuia
a fost interzisă în anul 2001 (Pavelek și colab., 2015).
1
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în profunzime pe cât de înaltă crește tulpina. Ramificațiile laterale ale
rădăcinii se pot dezvolta pe o rază de 30 cm. La inul pentru ulei rădăcina
este mai profundă şi mai ramificată decât la inul pentru fibre.
Rădăcina creşte intens la începutul vegetaţiei, astfel încât în faza de
brădişor depăşeşte partea aeriană de 10-15 ori (Bîlteanu, 1974). Creșterea
rădăcinii încetează în faza de înflorit.
Tulpina este erectă și ramificată (fig. 4.4).
Tulpina la inul pentru ulei este mai scundă (40-70) și
mai ramificată (uneori chiar de la bază) decât la inul
pentru fibre. Diametrul tulpinii variază între 2 și
4 mm.
Gradul de ramificare a tulpinii este determinat
de o serie de factori, precum soiul cultivat,
aprovizionarea cu apă și azot, densitatea culturii. De
obicei, tulpina este ramificată în partea superioară a
plantei, dar în condiții de densitate scăzută, o bună
aprovizionare cu azot, sau atunci când vârful de
creștere este afectat, două sau mai multe ramificații
se formează de la baza plantei.
Tulpina are un ritm lent de creștere până în faza
de brădişor, după care ritmul de creștere se intensifică
până în faza de înflorire. Ritmul de creștere a tulpinii
până în faza de brădișor este de 0,3-0,6 cm/zi, iar
între faza de brădișor și faza de înflorire, ritmul de
creștere a tulpinii înregistrează valori de 2-6 cm/zi
(Bîrnaure, 1979). La sfârșitul înfloritului, creșterea
tulpinii încetează.
Aparatul foliar. Frunzele sunt sesile și au o
formă lanceolată, cele din zona de mijloc a plantei
fiind mai late decât cele inferioare și cele superioare.
Frunzele bazale sunt opuse, începând cu frunza a 3-a
fiind dispuse altern pe tulpină, în 3 spirale. Acestea
prezintă 3 nervuri paralele și au suprafața acoperită
cu un strat de ceară, în special în faza de brădișor.
Frunzele au lungimea de 15-55 mm și lățimea de
3-13 mm (Diederichsen și Richards, 2003). La
Fig. 4.4. Plantă de
maturitate, acestea sunt caduce (se usucă și cad de pe
in pentru ulei la
plantă).
maturitate
Numărul de frunze care se formează pe o plantă
de in este de 80-100 (Fazecaș, 1983).
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Indicele suprafeței foliare (ISF) poate ajunge la valori de 3-4.
Inflorescenţa este de tip cimă cu 15-40 de ramificații.
Florile sunt hermafrodite și sunt organizate pe tipul 5 (fig. 4.5, 4.6 și
4.7).

Fig. 4.5. Floare de in

Fig. 4.6. Secțiune prin floarea de in
(Ciurdărescu, 1977)

Fig. 4.7. Diagrama florală la in

Caliciul este format din 5 sepale persistente, ovate și acuminate, cu
lungimea de 5-6 mm. Sepalele prezintă 3 nervuri principale și sunt mai
scurte decât fructul la maturitate.
Corola este formată din 5 petale rotunjite, libere, așezate alternativ cu
sepalele caliciului și de culoare albastră (cel mai frecvent), albă, roză sau
violacee.
Androceul este format din 5 stamine dispuse alternativ cu petalele.
Staminele sunt alcătuite dintr-un filament de culoare albă sau violetă, care
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poartă antera. Anterele prezintă 2 saci polinici și sunt de culoare albastră,
galbenă sau roză.
Între două stamine se găsește câte o stamină nedezvoltată, astfel încât
alături de cele 5 stamine complet dezvoltate, floarea de in conține și 5
stamine nedezvoltate.
Grăuncioarele de polen au formă ovală și prezintă trei crestături
longitudinale
Gineceul este format dintr-un ovar superior, piriform, care este format
din cinci carpele sudate, fiecare carpelă conținând 2 ovule. Carpelele se
continuă cu un câte un stil care se termină cu un stigmat ușor măciucat.
Stigmatele sunt de culoare albastră, au lungimea de cca. 4 mm și sunt
acoperite de numeroase papile.
La baza filamentelor staminale, în exteriorul acestora se găsesc
dispuse glandele nectarifere.
Fructul este de tip capsulă sferică cu caliciu persistent și cu diametrul
de 5-9 mm (fig. 4.8). Capsula este ascuțită la vârf și are 5 loji care sunt
împărţite fiecare printr-un perete fals în două compartimente. Fiecare
compartiment conține câte o sămânță, ceea ce face ca numărul maxim de
semințe din capsulă să fie de 10, în mod obișnuit fiind cuprins între 7 și 9.
Capsulele sunt mai mult sau mai puțin dehiscente la maturitate
(Roman, 2012). La supracoacere, pedunculul capsulei se rupe cu ușurință,
ceea ce duce la înregistrarea de pierderi prin scuturarea capsulelor.
Seminţele de in sunt netede, lucioase, oval-alungite, comprimate și
prezintă un rostru (vârf curbat) în zona embrionului (fig. 4.8). Culoarea
semințelor de in este castanie-roșiatică, la unele forme fiind gălbuie, acestea
fiind de interes în industria pâinii și a produselor de panificație, pentru
aspectul lor plăcut.

a)

b)
Fig. 4.8. Capsulă (a) și semințe de in (b)

Semințele de in au lungimea de 4-7 mm, lățimea de 1,8-3,2 mm și
grosimea de 0,9-1,5 mm. Semințele inului pentru ulei sunt mai mari decât
cele ale inului pentru fibre.
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Sămânța de in poate germina imediat ce ajunge la maturitate, motiv
pentru care pe timp ploios semințele mature nerecoltate pot germina în
capsule.
Sămânţa este alcătuită din tegument, endosperm și embrion.
Tegumentul prezintă la exterior epiderma, formată dintr-un rând de
celule acoperite de un strat de cuticulă (fig. 4.9). Celulele epidermei sunt
numite și celule mucilaginoase, acestea în contact cu apa mărindu-și
volumul de 2-3 ori și producând un mucilagiu caracteristic. Această
caracteristică are drept consecință practică faptul că semințele de in nu pot fi
tratate înainte de semănat pe cale umedă, iar în condiții de temperaturi
scăzute și umiditate în sol după semănat, semințele sunt mai sensibile la
mucegăire.
Sub epidermă, se găsesc celule parenchimatice dispuse în 1-5 straturi
(fig. 4.9). Aceste celule sunt rotunde și uneori pot conține pigmenți,
contribuind la culoarea seminței. Sub celulele parenchimatice se găsește un
strat de celule sclerenchimatice, necolorate, care sunt orientate paralel cu
axa longitudinală a seminței. Sub stratul de celule sclerenchimatice se
găsesc cel puțin două straturi de celule transversale, iar sub acestea se
găsește un strat de celule cu pigmenți care dau culoarea brună a semințelor.
În cazul semințelor de in de culoare galbenă, stratul de celule cu pigmenți
lipsește sau dacă este prezent, acesta nu conține pigmenți.
Endospermul este reprezentat de un strat subțire dispus la interiorul
tegumentului, care conține proteine și ulei.

Fig. 4.9. Secțiune transversală prin sămânța de in (Gassner, 1951, și Rudiger, 1954,
citați de Diederichsen și Richards, 2003)
Cu - cuticulă; Ep - epidermă; Pr - celule parenchimatice; Sc - celule sclerenchimatice;
Ct - celule transversale; Cp - celule cu pigmenți; En - endosperm; Co - cotiledon
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Embrionul este alcătuit din radiculă, tigelă, muguraș și 2 cotiledoane.
Cotiledoanele sunt albicioase sau gălbui și conțin substanțele de rezervă ale
seminței. Acestea dețin circa ¾ din cantitatea de ulei a semințelor, restul de
ulei regăsindu-se în proporție de cca. 22% în tegument și endosperm și cca.
3% în celelalte componente de embrionului (Daun și colab., 2003).
Semințele de in au masa hectolitrică (MH) de 64-75 kg.
4.7. Ciclul de vegetaţie
Perioada de vegetaţie la inul pentru ulei este de 85-110 zile.
Faza de germinare-răsărire. Germinarea este epigee (fig. 4.10),
plăntuțele de in având o putere mică de străbatere. Răsărirea se înregistrează
la 8-10 zile de la semănat.

Fig. 4.10. Germinarea și răsărirea la in

Semințele de in au capacitatea de a-și păstra capacitatea de germinație
în mod corespunzător o perioadă lungă de timp (Burzo și colab., 1999).
Faza vegetativă. După răsărire, plantele de in cresc lent până în faza
de brădișor, fiind sensibile la îmburuienare, atacul de purici și secetă.
Faza de brădișor începe când plantele au 5-6 cm înălțime, respectiv
atunci când au 6-7 frunze, și durează până când plantele au 15-18 cm
înălțime, respectiv atunci când acestea au 14-15 frunze. În faza de brădișor,
frunzele sunt acoperite cu un strat de ceară, moment în care se pot
administra majoritatea erbicidelor la cultura de in. Ritmul de creștere este
lent în faza de brădișor.
Faza de buton floral. Mugurii florali devin vizibili atunci când
plantele de in au talia de cca. 15 cm (fig. 4.11). Odată cu dezvoltarea
mugurilor florali, când talia plantei ajunge la cca. 20 cm, vârful plantei se
curbează ușor (Forgo, 1957). La o talie a plantei de 35-40 cm, bobocii florali
sunt pe deplin formați.
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Fig. 4.11. Plantă de in la începutul fazei de buton floral

Faza de înflorire. Florile se deschid în cursul dimineţii, acestea
rămânând deschise pe o durată de 3-4 ore în condiții de timp frumos şi de
6-7 ore în condiții de timp răcoros, după care petalele se scutură. La
temperaturi de peste 9oC, florile încep să se deschidă de la orele 6-7
dimineața, în timp ce la temperaturi mai mici de 9oC, florile încep să se
deschidă de la orele 8 sau 830 (Sandu-Aldea, 1915). În general, în zilele
senine și calde, care sunt favorabile fecundării, petalele se scutură înainte de
amiază. În fiecare dimineață se deschid alte flori.
Viabilitatea stigmatului este de 70-80 de ore, în timp ce viabilitatea
polenului este de cca. 48 de ore.
Înfloritul unei plante durează 8-10 zile (Sandu-Aldea, 1915;
Ciurdărescu, 1977), iar procesul de înflorire la nivelul unei culturi durează
15-20 de zile (Roman, 2012). Vremea ploioasă prelungeşte durata înfloritul
şi stânjeneşte polenizarea. Pe timp ploios, florile nu se deschis, iar dacă
florile deschise sunt surprinse de o ploaie, acestea se închid (Forgo, 1957).
Vârful plantei care era curbat (aplecat) în timpul formării mugurilor
florali se îndreaptă treptat în timpul procesului de înflorire.
Polenizarea este autogamă, cu un anumit procent de alogamie, care
este mai mare în condiții de timp secetos. Anterele se desfac și eliberează
polenul înainte ca florile să se deschidă, ceea ce face ca polenul să ajungă pe
stigmatele aceleiași flori, asigurându-se astfel autogamia.
Deși florile deschise sunt vizitate de insecte culegătoare de nectar și de
polen, acestea au un rol minor în asigurarea polenizării, polenizarea
încrucișată reprezentând 0,3-2% (după Flax Council of Canada). Insectele
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polenizatoare vizitează florile de in pentru a culege nectar în special în orele
dimineții.
Fecundarea se realizează în primele 2-3 ore de la polenizare (Burzo și
colab., 1999). Practic, după realizarea polenizării, petalele cad, iar baza
florii (ovarul) începe să se umfle.
Faza de formare și maturizare a semințelor. Odată cu creșterea
ovarului începe și procesul de formare a semințelor. În stadiul de capsule
verzi, semințele sunt albicioase, iar brunificarea capsulelor se asociază și cu
brunificarea semințelor.
La maturitatea fiziologică, semințele sunt libere în capsule, ceea ce
face ca atunci când capsulele sunt scuturate semințele să ”sună” în capsule.
4.8. Codificarea vegetaţiei
Perioada de vegetaţie la inul pentru ulei este împărţită în două etape, și
anume: etapa vegetativă, de-a lungul căreia se formează organele vegetative
ale plantei, și etapa generativă, de-a lungul căreia se formează organele
reproductive ale plantei. Atât în etapa vegetativă cât și în cea generativă,
plantele de in trec prin mai multe faze de vegetație, care la rândul lor
cuprind mai multe stadii de vegetație. La nivelul culturii, un anumit stadiu
de vegetație se consideră atins atunci când cel puțin 50% dintre plante sunt
în stadiul respectiv.
Codificarea BBCH a vegetației se bazează pe un sistem zecimal în
care unitățile reprezintă faza de vegetație, iar subunitățile reprezintă stadiul
de vegetație în cadrul fazei de vegetație (tab. 4.2).
4.9. Elementele productivității
Elementele productivității la inul pentru ulei sunt următoarele
(fig. 4.12):
- densitatea, respectiv numărul de plante/m2;
- numărul de capsule pe plantă;
- numărul de boabe în capsulă;
- masa a 1.000 de boabe (MMB).
Densitatea care se dorește a se obține la inul pentru ulei este de cel
puțin 600 plante/m2.
Numărul de capsule pe plantă este determinat de gradul de ramificare
al plantei. Pe o plantă se pot forma 15-40 de capsule.
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Tabelul 4.2. Fazele şi stadiile de vegetaţie la in după codificarea BBCH
Faza de vegetaţie

0
Germinarea

1
Formarea frunzelor
2
Formarea lăstarilor
(ramificarea
bazală)

3
Alungirea tulpinii

5
Formarea
mugurilor florali
6
Înflorirea și
formarea
capsulelor
8
Maturitatea
capsulelor și a
semințelor
9
Senescența

Stadiul de vegetaţie
Sămânţă uscată
Începutul procesului de imbibiţie a seminţei
Sămânţă îmbibată complet
Radiculă vizibilă
Hipocotilul şi cotiledoanele ies din sămânţă
Hipocotilul şi cotiledoanele cresc spre suprafaţa
solului
Răsărire - cotiledoanele apar la suprafaţa solului
Cotiledoane complet desfăcute
Primele 2 frunze desfăcute
Primele 4 frunze desfăcute (talia plantei de 3 cm)
Primele 5 frunze desfăcute (talia plantei de 5 cm)
Talia plantei de 7 cm
Prima ramificație bazală vizibilă

Codul
BBCH
00
01
03
05
07
08
09
10
12
14
15
17
21

Cea de-a doua ramificație bazală vizibilă

22

Tulpina principală are 10 cm
Tulpina principală are 20 cm
Tulpina principală are 30 cm
Tulpina principală are 40 cm
Tulpina principală are 50 cm
Tulpina principală are 60 cm
Tulpina principală are 70 cm
Tulpina principală are 80 cm
Tulpina principală are talia finală
Primul mugure floral vizibil
Cel de-al doilea mugure floral vizibil (apariția cimei)
Primele petale vizibile
Începutul înfloririi: 10% muguri florali înfloriți
Plin proces de înflorire: 50% dintre flori sunt
deschise
Sfârşitul înfloririi
Capsule îngălbenite
50% capsule brune
Maturitatea deplină: capsulele sunt brune, uscate și
senescente; semințele sunt libere în interiorul
capsulelor; este posibilă recoltarea
Plante mature și uscate
Produs recoltat

31
32
33
34
35
36
37
38
39
51
55
57
61
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65
69
81
85
89
97
99

Numărul maxim de boabe în capsulă este de 10, acesta fiind cuprins,
în mod obișnuit, între 7 și 9.
MMB este de 7-8,5 g.

Fig. 4.12. Elementele productivității la inul pentru ulei și participarea lor la
formarea recoltei

4.10. Cerinţe faţă de climă şi sol
Inul pentru ulei este o plantă de cultură specifică regiunilor de stepă și
silvostepă, caracterizate prin temperaturi mai ridicate, umiditate moderată, o
durată mare de strălucire a soarelui și soluri fertile.
Cerinţe faţă de temperatură. Inul pentru ulei are cerinţe moderate
faţă de temperatură. Totuși, comparativ cu inul pentru fibre, inul pentru ulei
are cerințe mai mari față de temperatură.
Constanta termică la inul pentru ulei este de 1.800-2.000°C.
Temperatura minimă de germinaţie este de 1-3°C, dar germinarea
începe să se realizeze în condiții bune la temperaturi de 5-6oC.
Plantele de in pentru ulei rezistă în faza de încolţire la temperaturi de
până la -7oC, dar în faza cotiledonală acestea devin sensibile la ger. După
faza cotiledonală, rezistenţa la ger creşte ușor până în faza de brădişor, când
plantele au înălțimea de 8-10 cm, acestea suportând temperaturi de -4°C pe
o durată scurtă de timp.
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Temperatura optimă până în faza de brădișor este de 12-14oC, în
perioada creșterii intense a plantelor de 14-16oC, în faza de înflorire de
18-22oC, iar în faza de maturitate de 21-22°C.
Temperaturile ridicate în perioada înfloritului afectează viabilitatea
polenului, ceea ce duce la formarea de capsule seci sau cu semințe puține.
Arşiţele în faza de maturitate diminuează producţia şi calitatea uleiului prin
reducerea gradului de sicativitate ca urmare a scăderii conţinutului în acizi
graşi nesaturaţi.
Cerinţe faţă de umiditate. Inul pentru ulei are cerinţe mai reduse faţă
de umiditate comparativ cu inul pentru fibre.
Inul pentru ulei necesită 150-180 mm precipitaţii de-a lungul
perioadei de vegetaţie, fiind de dorit ca acestea să fie repartizate de-a lungul
perioadei de vegetație astfel: 40-45 mm în perioada răsărit - brădișor; 80-90
mm în perioada brădișor - înflorire; 40-45 mm în perioada înflorire maturitate (Ștefan, 1997).
Consumul maxim de apă este înregistrat în faza de creștere intensă a
plantelor, de la faza de brădișor până la începutul înfloritului, perioadă în
care trebuie să cadă cca. 50% din cantitatea de precipitații de-a lungul
întregii perioade de vegetație. Seceta în faza de creștere intensă a plantelor
afectează creșterea și ramificarea plantelor, diminuând producția.
Excesul de ploi în perioada înfloritului diminuează producţia prin
împiedicarea fecundării, ceea ce duce la reducerea numărului de flori legate
respectiv reducerea numărului de capsule formate, se eşalonează
maturizarea, iar primele capsule ajunse la maturitate se pierd prin scuturare
(se frânge pedunculul capsulei).
Grindina este dăunătoare prin faptul că determină căderea plantelor,
iar în faza de maturitate prin spargerea și ruperea capsulelor.
Cerinţe faţă de lumină. Ramificarea tulpinilor este favorizată de
vremea însorită și durata mare de iluminare, de minimum 8-10 ore de
strălucire a soarelui pe zi, ceea ce duce la obținerea de producții mai mari
prin formarea unui număr mai mare de capsule, respectiv de semințe pe
plantă. De asemenea, aceste condiții scurtează perioada de vegetație și
favorizează acumularea uleiului.
După cerințele față de durata de iluminare, inul este considerată o
plantă de zi lungă.
Cerinţe faţă de sol. Inul pentru ulei se cultivă cu rezultate bune pe
soluri fertile, profunde, bine structurate și bine aprovizionate cu apă, cu
textură mijlocie și cu pH cuprins între 6 și 7,2.
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Având un sistem radicular cu o capacitate limitată de absorbţie, inul
are cerinţe ridicate faţă de aprovizionarea solului cu apă şi elemente
nutritive.
Nu sunt recomandate pentru cultura inului solurile grele, cu exces de
umiditate, nisipoase, cele erodate, prea acide sau alcaline.

4.11. Zone ecologice
Zonele de favorabilitate pentru cultura inului pentru ulei în țara
noastră sunt următoarele (fig. 4.13):
- Zona foarte favorabilă, care cuprinde zonele de silvostepă din vestul
(jumătatea vestică a Banatului) și sudul țării (sudul Olteniei și al
Munteniei), precum şi sud-estul Dobrogei, zone care se caracterizează
prin soluri de tip cernoziom și preluvosoluri roșcate, precipitaţii anuale
de 480-650 mm, din care cel puțin 150 mm de-a lungul perioadei de
vegetaţie;

Fig. 4.13. Zonele de favorabilitate pentru cultura inului pentru ulei în România
I - zona foarte favorabilă; II - zona favorabilă I; III - zona favorabilă II
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-

-

Zona favorabilă I, care cuprinde partea sud-estică și centrală a Câmpiei
de Vest, zonele de câmpie înaltă din nordul Olteniei și Munteniei,
zonele de stepă din Bărăgan, sudul Moldovei, centrul și sudul Dobrogei,
Câmpia Moldovei și Lunca Prutului;
Zona favorabilă II, care cuprinde partea nordică a Câmpiei de Vest,
Dealurile Vestice, Podișul Getic și Podișul Moldovei, zonele
subcarpatice din sudul și estul țării, precum și zonele cu terenuri erodate
din nordul Dobrogei.

4.12. Tehnologia de cultivare
4.12.1. Rotaţia
Cele mai bune plante premergătoare pentru inul pentru ulei sunt
plantele cu recoltare timpurie, așa cum sunt cerealele de toamnă şi
leguminoasele anuale (mazărea, fasolea).
Porumbul este considerat ca fiind o plantă bună premergătoare pentru
inul pentru ulei, acesta devenind o premergătoare foarte bună atunci când
este fertilizat cu gunoi de grajd.
Inul pentru ulei nu trebuie cultivat:
- în monocultură, deoarece apare fenomenul de „oboseală” a solului, se
înmulţesc bolile (fuzarioza, septorioza, antracnoza, rugina inului),
dăunătorii şi buruienile specifice inului;
- după plante cu boli comune cu inul, cum sunt floarea-soarelui (care are
putregaiul cenușiu ca boală comună cu inul), cartoful și sfecla pentru
zahăr (care au rizoctonioza și putregaiul cenușiu ca boli comune cu
inul);
- după sorg, iarbă de Sudan, mei, ovăz, care lasă solul sărac în apă.
Floarea-soarelui, cartoful și sfecla pentru zahăr se vor folosi ca plante
premergătoare pentru cultura inului pentru ulei numai în situații extreme,
când nu există alte variante. După floarea-soarelui, trebuie să se aplice doze
mai mari de îngrășăminte, iar atunci când inul pentru ulei urmează după
sfeclă, trebuie avută în vedere aplicarea și de îngrăşăminte cu bor.
Inul dă rezultate slabe după rapiță și muștar (brasicacee), acesta fiind
sensibil la compușii fitotoxici care rezultă în urma descompunerii resturilor
vegetale de la planta premergătoare, care afectează germinația și creșterea
plăntuțelor de in (după Flax Council of Canada).
Inul pentru ulei trebuie să revină pe același teren după o perioadă de
cel puțin 6 ani.
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Inul pentru ulei este o plantă foarte bună premergătoare pentru
cerealele de toamnă și pentru culturile de primăvară, acesta eliberând terenul
devreme.

4.12.2. Fertilizarea
Inul pentru ulei este pretenţios față de fertilitatea solului, acesta având
un sistem radicular cu o capacitate slabă de absorbţie a elementelor
nutritive, iar perioada de consum maxim a elementelor nutritive este scurtă
(cca. 30 de zile), în faza creşterii intense a plantelor, până la înflorire.
Consumul specific de elemente nutritive pentru realizarea unei tone de
semințe, plus biomasa epigee corespunzătoare, este în medie de 59 kg N,
17,3 kg P2O5 și 72 kg K2O (după Codul de bune practici agricole pentru
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, 2015).
Azotul are un rol important în nutriţia plantelor de in încă din primele
faze de vegetaţie, acesta influențând creșterea și ramificarea tulpinii,
numărul și mărimea capsulelor și a semințelor.
Consumul maxim de azot se înregistrează în faza creșterii intense a
plantelor, până la înflorire.
Deficitul de azot duce la o creştere şi o ramificare slabă a plantelor,
uscarea şi căderea prematură a frunzelor şi scurtarea perioadei de vegetaţie,
ceea ce duce la reducerea producției de semințe și a conținutului de ulei din
semințe.
Excesul de azot prelungeşte perioada de vegetaţie a plantelor, crește
sensibilitatea acestora la cădere şi boli, și determină reducerea conținutului
de ulei din semințe.
Fosforul este asimilat de-a lungul întregii perioade de vegetaţie,
acesta influențând pozitiv acumularea uleiului.
Consumul maxim de fosfor se înregistrează în fazele de îmbobocire,
înflorire și formarea semințelor (Vasilică, 1991).
Deficitul de fosfor determină o slabă dezvoltare a plantelor, formarea
de frunze mici, cu un aspect strâns pe tulpină, iar înflorirea şi fructificarea
sunt slabe.
Potasiul este asimilat de-a lungul întregii perioade de vegetaţie, acesta
influențând pozitiv acumularea uleiului.
Consumul maxim de potasiu se înregistrează în fazele de înflorire și
formarea seminţelor.
Deficitul de potasiu determină brunificarea marginilor frunzelor, care
se necrozează, fiind afectată atât producţia de ulei cât și calitatea acestuia.
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Borul are o acțiune favorabilă asupra dezvoltării sistemului radicular,
acesta prezentând importanță pe solurile calcaroase.
Deficitul de bor determină ”avortarea” organelor generative, ceea ce
duce la reducerea producției de semințe.
Zincul este consumat în cantitate mare de in.
Deficitul de zinc determină diminuarea până la oprirea creșterii
plantelor de in, care capătă un aspect brumăriu, iar după stadiul de 5-10 cm
pe frunzele superioare pot apărea pete albicioase.
Carența de zinc poate apărea pe solurile cu pH mai mare de 7,5 și pe
terenurile superficiale argilo-calcaroase, respectiv pe cele nisipoase, precum
și pe terenurile pe care se aplică carbonat de calciu sau reziduuri de origine
agro-industrială (Terres Inovia, 2017).
Aplicarea îngrăşămintelor minerale1.
Doza de azot este cuprinsă între 40 și 100 kg/ha, în funcție de
fertilitatea solului, rezerva de apă a solului la semănat, planta premergătoare
și dozele de îngrășăminte aplicate acesteia.
Îngrășămintele cu azot se aplică primăvara, la pregătirea patului
germinativ. În condițiile unei bune aprovizionări cu apă, se poate realiza și o
fracționare a dozei de azot prin aplicarea de 2/3-3/4 din doză la pregătirea
patului germinativ și 1/3-1/4 din doză în faza de brădișor.
Comparativ cu azotatul de amoniu, ureea reduce producția de semințe
cu 6-12% (Bîrnaure, 1979).
Fertilizarea numai cu azot trebuie evitată.
Doza de fosfor este cuprinsă între 40 și 80 kg P2O5/ha, în funcție de
fertilitatea solului.
Doza de potasiu este de 30-60 kg K2O/ha pe solurile slab
aprovizionate cu potasiu. De obicei, pe solurile de tip cernoziom și pe
preluvosolurile roșcate, aplicarea îngrășămintelor cu potasiu nu este
necesară, cu excepția situației când inul urmează după sfecla pentru zahăr și
floarea-soarelui, care consumă cantități mari de potasiu.
Îngrășămintele simple cu fosfor și potasiu se aplică înainte de
efectuarea arăturii.
Îngrăşămintele complexe se aplică primăvara, la pregătirea patului
germinativ.
Aplicarea îngrășămintelor în zona semințelor, concomitent cu
semănatul poate afecta plăntuțele de in; fosforul se poate aplica în zona
semințelor în doză de până la 20 kg P2O5/ha (Hall și colab., 2016). Azotul
nu trebuie aplicat în zona semințelor, concomitent cu semănatul.
La inul mixt, cultivat atât pentru semințe cât și pentru fibre, dozele de îngrășăminte chimice trebuie
să fie cu 10-15% mai ridicate decât la inul pentru ulei.
1
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Îngrășămintele complexe pot fi aplicate concomitent cu semănatul în
benzi dispuse lateral față de rândul de semințe și mai adânc decât semințele.
Aplicarea îngrăşămintelor organice. Îngrăşămintele organice nu se
administrează direct culturii de in pentru ulei, deoarece acestea prelungesc
perioada de vegetație, determină maturizarea neuniformă (apare lăstărirea
târzie) şi măresc sensibilitatea plantelor la boli și la cădere. Ca atare,
îngrăşămintele organice se vor aplica plantei premergătoare sau plantei
antepremergătoare.
Doza de azot se reduce cu 1 kg N/t gunoi de grajd aplicat la planta
premergătoare şi cu 0,3 kg N/t gunoi de grajd aplicat la planta
antepremergătoare.
Doza de fosfor se reduce cu 1 kg N/t gunoi de grajd aplicat la planta
premergătoare şi cu 0,5 kg N/t gunoi de grajd aplicat la planta
antepremergătoare.
Aplicarea amendamentelor. Solurile pe care se cultivă de regulă inul
pentru ulei la noi în țară nu necesită aplicarea de amendamente calcaroase
(Hera și Borlan, 1980).
4.12.3. Lucrările solului
Inul pentru ulei este pretențios față de lucrările solului, care trebuie să
asigure un sol afânat, o bună înmagazinare și conservare a apei în sol,
combaterea buruienilor și un pat germinativ nivelat și mărunțit.
Imediat după recoltarea plantei premergătoare se recomandă
efectuarea lucrării de dezmiriştit sau de arat.
Lucrarea de dezmiriştit este necesară atunci când efectuarea arăturii
imediat după recoltarea plantei premergătoare nu este posibilă din diferite
motive: sol uscat, probleme organizatorice, lipsa utilajelor disponibile, sau
atunci când lucrarea de arat nu se efectuează în condiţii bune din cauza
resturilor vegetale care nu se încorporează corespunzător şi care determină
înfundarea plugului. Lucrarea de dezmiriştit se efectuează cât mai repede
posibil după recoltarea plantei premergătoare cu ajutorul unei grape cu
discuri sau cultivator, de dorit perpendicular pe direcţia rândurilor de la
planta premergătoare.
Lucrarea de arat se efectuează cât mai repede cu putinţă, la
adâncimea de 20-25 cm.
După porumb sau, atunci când se impune, după floarea-soarelui sau
sfecla pentru zahăr, arătura este mai adâncă (25-30 cm) pentru o bună
încorporare a resturilor vegetale.
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Lucrările de întreţinere a arăturii urmăresc combaterea buruienilor și
nivelarea terenului până la intrarea în iarnă.
Lucrările solului în primăvară se efectuează după ce solul s-a zvântat,
fiind efectuate cu grape ușoare, cultivatoare sau combinatoare, în funcție de
starea terenului.
Grapa cu discuri se foloseşte în primăvară, înainte de pregătirea
patului germinativ, numai pe solurile care au ieșit din iarnă tasate, care se
prezintă denivelate sau care s-au îmburuienat. În această situație, după
lucrarea cu grapa cu discuri, terenul se lucrează cu un tăvălug inelar.
Lucrările solului care se efectuează primăvara trebuie să fie cât mai
puține, pentru conservarea apei în sol și evitarea tasării solului. De
asemenea, se urmărește să nu se realizeze o mărunțire excesivă a terenului,
care să conducă la formarea crustei după semănat, ceea ce constituie o
greşeală în cultivarea inului, plăntuțele de in fiind sensibile la formarea
crustei.
Lucrarea de pregătire a patului germinativ se face chiar înainte de
semănat printr-o lucrare superficială efectuată cu ajutorul unui combinator.
4.12.4. Sămânţa şi semănatul
Calitatea seminţei folosită la semănat. Sămânţa folosită la semănat
trebuie să aparţină unui soi recomandat pentru zona de cultură şi să fie
certificată. Pentru a îndeplini cerinţele de calitate pentru semănat, respectiv
pentru a fi certificată, sămânţa de in pentru ulei trebuie să aibă puritatea
fizică de peste 99%, germinaţia de peste 85%, să conțină maximum 15
semințe din alte specii de plante în probă, din care maximum 4 semințe din
specia Alopecurus myosuroides și 2 din specia Lolium remotum, să fie liberă
de semințe de Avena fatua, Avena sterilis și Cuscuta spp., să conțină
maximum 5% (ca număr) semințe contaminate cu Botrytis spp. și maximum
5% semințe contaminate cu Phoma exigua var. linicola, Colletotrichum
linicola, Altermaria spp. și Fusarium spp. (cf. Ordin 150/2010). În plus,
seminţele folosite la semănat trebuie să fie lucioase, de culoare specifică
soiului, fără pete pe suprafața lor, fără miros de mucegai sau de încins și fără
gust amar.
Tratarea seminţelor. Tratarea seminţelor de in înainte de semănat
prezintă interes pentru asigurarea protecției împotriva bolilor (fuzarioză,
antracnoză, septorioză, pătarea brună a inului, putregaiul plăntuțelor de in),
împotriva dăunătorilor (purici), sau împotriva bolilor și dăunătorilor1.
1

La nivelul anului 2020, nu sunt produse omologate în România pentru tratarea semințelor de in.
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Perioada de semănat. Semănatul inului pentru ulei se poate începe
atunci când la adâncimea de 5 cm în sol și la ora 7 dimineața se
înregistrează temperatura de 5°C timp de 3 zile consecutive, iar tendința
vremii este de încălzire.
Semănatul inului pentru ulei se face imediat după semănatul mazării şi
a cerealelor păioase de primăvară, înaintea semănatului sfeclei pentru zahăr
şi a florii-soarelui.
Semănatul imediat după ce s-au întrunit condițiile pentru realizarea
acestuia dă posibilitatea plantelor de in să folosească mai bine rezerva de
apă acumulată în sol în timpul sezonului rece și să formeze un sistem
radicular bine dezvoltat, care ajută plantele să reziste eventualelor secete
ulterioare. De asemenea, plantele de in cresc și ramifică înainte de intrarea
în perioadele secetoase și calde din vară.
Semănatul prea devreme, în sol rece și umed, duce la înregistrarea
unui procent mic de răsărire, semințele putrezind ușor.
Întârzierea semănatului determină diminuarea producţiei de sămânţă
(tab. 4.3) și a conţinutului de ulei din semințe. Prin întârzierea semănatului,
perioada de vegetație este împinsă în perioadele secetoase și calde din vară,
condiții care determină avortarea parţială a florilor şi şiştăvirea seminţelor.
Tabelul 4.3. Producția de semințe la inul pentru ulei în funcție de perioada de
semănat, în condițiile de la SCA Oradea, ca medie a anilor 1972-1974
(Ștefan, 1997)
Nr.
crt.
1
2
3

Perioada de semănat
Martie - decada III
Aprilie - decada I
Aprilie - decada II

Nivelul de fertilizare
N60P40K40
N120P80K80
q/ha
%
q/ha
%
10,2
100
10,9
100
8,8
86,3
9,0
82,6
7,3
71,6
7,7
70,6

În Franța, s-a extins cultura inului pentru ulei de toamnă, acesta
reprezentând 70-80% din suprafața cultivată; în cazul inului de toamnă,
obiectivul urmărit prin perioada de semănat este ca la intrarea în iarnă
plantele de in să aibă înălțimea de 5-10 cm, iar pivotul rădăcinii să aibă
lungimea de 10-15 cm (Terres Inovia, 2017).
Densitatea de semănat. Densitatea de semănat la inul pentu ulei este
de 800-900 b.g./m2, obiectivul fiind obținerea a cel puțin 600 plante/m2. În
condiții normale, procentul de răsărire în câmp la in este de 75-85%.
Densitatea minimă pentru o producție acceptabilă de semințe de in
pentru ulei este de 300 plante/m2 (după Flax Council of Canada; Terres
Inovia, 2017).
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În Franța, pentru inul de toamnă, densitatea recomandată la semănat
este de 300-400 b.g./m2, obiectivul fiind obținerea a 250-300 plante/m2, iar
pentru inul de primăvară, densitatea recomandată la semănat este de
500-750 b.g./m2, obiectivul fiind obținerea a 450-500 plante/m2, iar în
zonele cu desprimăvărare mai târzie densitatea recomandată la semănat este
de 750 b.g./m2 (Terre Inovia, 2017).
Norma de semănat. Cantitatea de sămânţă la hectar (norma de
semănat) depinde de densitatea de semănat, masa a 1.000 de boabe (MMB),
puritatea fizică și germinaţia seminţelor. Norma de semănat se calculează
după următoarea formulă:
C

D x MMB
x 100
PxG

unde: C = norma de semănat, în kg/ha;
D = densitatea de semănat, în boabe germinabile/m2;
MMB = masa a 1000 de boabe, în g;
P = puritatea fizică a seminţelor, în %;
G = germinaţia seminţelor, în %.
Norma de semănat variază, de obicei, între 60 şi 80 kg/ha.
Distanţa dintre rânduri. Inul pentru ulei se seamănă la distanţa între
rânduri de 12,5, 15 sau 18 cm, în funcție de semănătoarea disponibilă.
Adâncimea de semănat este de 2-4 cm, în funcție de textura şi
umiditatea solului, și anume: 2-3 cm pe solurile mai grele și cu umiditate
suficientă pentru o bună germinație a semințelor, respectiv 3-4 cm pe
solurile ușoare și pe cele uscate la suprafață. Semănatul la o adâncime mai
mare determină o răsărire neuniformă şi cu multe goluri.
Semănatul se efectuează cu ajutorul semănătorilor universale.
4.12.5. Lucrările de îngrijire
Lucrările de îngrijire specifice culturii de in pentru ulei sunt
următoarele:
- distrugerea crustei;
- combaterea buruienilor;
- combaterea bolilor;
- combaterea dăunătorilor;
- irigarea.
Distrugerea crustei. Atunci când după semănat intervin ploi, se poate
forma crustă, aceasta împiedicând răsărirea plantelor. În astfel de situații,
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crusta se sparge cu ajutorul unei grape uşoare sau cu un tăvălug cu cuie,
lucrare care se efectuează perpendicular pe direcţia rândurilor. Spargerea
crustei trebuie să fie făcută cu atenție pentru a nu se deranja și rupe
plăntuțele de in.
Combaterea buruienilor. Inul este o plantă care nu are capacitatea de
a lupta cu buruienile, cultura putând fi îmburuienată de-a lungul întregii
perioade de vegetație. Pericolul îmburuienării este mare în mod deosebit în
primele 25-30 de zile de vegetație, în faza de ”brădișor”, când plantele de in
au un ritm lent de creștere, realizând o umbrire slabă a solului. Ca atare, o
condiție a reușitei culturii de in pentru ulei este amplasarea acesteia în
parcele curate de buruieni.
Speciile de buruieni problematice pentru culturile de in pentru ulei
sunt următoarele:
- specii dicotiledonate anuale: Amaranthus spp. (ştirul), Atriplex patula
L. (lobodă), Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (traista ciobanului),
Chenopodium album L. (căpriţă, spanac sălbatic, lobodă sălbatică),
Galeopsis tetrahit L. (lingurică), Galium aparine L. (turiță), Hibiscus
trionum L. (zămoşiţă), Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. - sin.
Matricaria inodora L. (muşeţel nemirositor), Polygonum convolvulus
L. (hrişca urcătoare), Raphanus raphanistrum L. (ridiche sălbatică),
Sinapis arvensis L. (muştar sălbatic);
- specii dicotiledonate perene: Cirsium arvense (L.) Scop. (pălămidă),
Convolvulus arvensis L. (volbură);
- specii monocotiledonate anuale: Avena fatua L. (odosul sau ovăzul
sălbatic), Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv (iarbă bărboasă, mohor
lat), Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (meișor), Setaria spp. (mohor);
- specii monocotiledonate perene: Cynodon dactylon (L.) Pers. (pir gros),
Elymus repens (L.) Gould - sin. Agropyron repens (L.) P. Beauv. (pir
târâtor), Sorghum halepense (L.) Pers. (costrei).
Combaterea buruienilor se realizează cu ajutorul erbicidelor.
Erbicidele omologate pentru cultura de in pentru ulei pot combate
următoarele categorii de buruieni:
- monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate;
- monocotiledonate anuale și perene;
- dicotiledonate anuale.
De asemenea, erbicidele omologate pentru cultura de in pentru ulei
pot fi aplicate astfel:
- preemergent sau ppi (înainte de pregătirea patului germinativ);
- postemergent.
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Strategia de combatere chimică a buruienilor la cultura inului pentru
ulei se bazează pe aplicarea următoarelor erbicide:
1. Erbicide care se aplică preemergent, după semănat, dar înainte de
răsărirea plantelor de in, cu condiția ca să existe suficientă umiditate în
sol pentru activarea erbicidului, sau ppi (înainte de pregătirea patului
germinativ), în condiții de umiditate scăzută în sol; aceste erbicide se
folosesc pentru combaterea următoarelor tipuri de buruieni:
 Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, iarbă bărboasă, meișor)
și unele dicotiledonate (știr, spanac sălbatic, zămoșiță), pentru
combaterea acestora fiind folosite produse erbicide ce conțin
următoarea substanță activă omologată la nivelul anului 2020 în
România:
o S-metolaclor, care intră în formularea erbicidului:
- Dual Gold 960 EC / Tender cea de-a doua denumire
comercială (S-metolaclor 960 g/l) - 1,0-1,5 l/ha.
2. Erbicide care se aplică postemergent, care se folosesc pentru
combaterea următoarelor tipuri de buruieni:
 Buruieni monocotiledonate anuale şi perene (inclusiv costreiul din
rizomi - Sorghum halepense), pentru combaterea acestora fiind
folosite produse erbicide ce conțin următoarele substanțe active
omologate la nivelul anului 2020 în România:
o Fluazifop-P-butil, care intră în formularea erbicidului:
- Fusilade Max / Matador Max cea de-a doua denumire
comercială (fluazifop-P-butil 125 g/l) - 0,75-1,5 l/ha, cu
aplicare până înainte de înflorire.
o Propaquizafop, care intră în formularea erbicidului:
- Agil 100 EC (propaquizafop 100 g/l) - 0,8 l/ha pentru
combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și 1,0-1,5 l/ha
pentru combaterea buruienilor monocotiledonate perene.
o Quizalofop-p-etil, care intră în formularea erbicidului:
- Wish Top / Quick Forte cea de-a doua denumire comercială
(quizalofop-p-etil 120 g/l) - 0,83-1,25 l/ha.
 Buruieni dicotiledonate anuale, pentru combaterea acestora fiind
folosite produse erbicide cu aplicare până la apariția mugurilor
florali, care conțin următoarea substanță activă omologată la nivelul
anului 2020 în România:
o Metsulfuron-metil, care intră în formularea erbicidului:
- Finy (metsulfuron-metil 200 g/l) - 30 g/ha.
Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor totale se realizează
prin folosirea de produse erbicide cu aplicare după semănat, dar înainte de
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răsăritul plantelor de in, ce conțin următoarea substanță activă omologată la
nivelul anului 2020 în România:
 Glifosat, care intră în formularea erbicidelor:
o Clinic Xpert / Clean Up Xpert cea de-a doua denumire comercială
(glifosat 360 g/l) - 1,5 l/ha;
o Roundup Classic Pro (glifosat 360 g/l) - 1,5 l/ha, cu aplicare după
semănat, înainte de răsărire.
Cuscuta (Cuscuta epilinum Weihe), cunoscută și sub numele de torțel,
este o plantă parazită pe părțile aeriene ale plantelor care creează probleme
în cultura inului pentru ulei. În cazul apariției atacului, trebuie intervenit
imediat prin distrugerea vetrelor de atac și o zonă de siguranță de cca. 1 m în
jurul vetrei, fie pe cale mecanică, prin tăierea plantelor de la suprafața
solului și eliminarea lor din cultură, fie pe cale chimică, prin tratarea
vetrelor cu erbicide totale sau produse desicante.
Combaterea bolilor. Pentru țara noastră, principalele boli care produc
pagube în culturile de in sunt următoarele:
- fuzarioza sau veștejirea inului (Fusarium oxysporum f.sp. lini (Bolley)
Snyder & Hansen);
- antracnoza inului (Colletotrichum lini (West.) Toch. - sin.
Colletotrichum linicola Peth. & Laff.);
- septorioza inului (Mycosphaerella linicola Naumov - sin. Septoria
linicola (Speg.) Garass.);
- rugina inului (Melampsora lini (Ehrenb.) Desm.);
- făinarea inului (Oidium lini Skoric);
- pătarea brună a inului sau ascochitoza (Phoma exigua var. linicola
(Naumov & Vass.) Maas - sin. Ascochyta linicola Naumov & Vasil.);
- putregaiul plăntuțelor de in (Pythium debaryanum Hesse.).
Fuzarioza sau veștejirea inului (Fusarium oxysporum f.sp. lini
(Bolley) Snyder et Hansen) se manifestă în culturile de in pentru ulei în
vetre, inițial prin aplecarea vârfului plantelor și răsucirea vârfului frunzelor,
după care plantele se îngălbenesc, iar ulterior se veștejesc și se brunifică.
Atacul de fuzarioză poate avea loc în tot timpul creșterii plantelor de in.
Măsurile preventive constau în respectarea rotației, respectiv revenirea
inului pe același teren după cel puțin 6 ani, folosirea de sămânță sănătoasă
la semănat și tratarea acesteia cu produse fungicide.
Antracnoza inului (Colletotrichum lini (West.) Toch. - sin.
Colletotrichum linicola Peth. & Laff.) se poate manifesta în culturile de in
pentru ulei pe întreaga perioadă de vegetație a plantelor, fiind atacate toate
organele plantei. Boala se transmite de la un an la altul atât prin resturile
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vegetale infectate din sol, cât și prin semințe (semințele atacate își pierd
luciul și devin aspre la pipăit).
Măsurile preventive constau în respectarea rotației, respectiv revenirea
inului pe același teren după cel puțin 6 ani, folosirea de sămânță sănătoasă
la semănat și tratarea acesteia cu produse fungicide.
Septorioza inului (Mycosphaerella linicola Naumov - sin. Septoria
linicola (Speg.) Garass.) se poate manifesta în culturile de in pentru ulei pe
întreaga perioadă de vegetație a plantelor, dar este mai ușor de identificat
după înflorire, fiind atacate toate organele aeriene ale plantei. Boala se
transmite de la un an la altul atât prin resturile vegetale infectate din sol, cât
și prin semințe.
Măsurile preventive constau în respectarea rotației, respectiv revenirea
inului pe același teren după cel puțin 6 ani, folosirea de sămânță sănătoasă
la semănat și tratarea acesteia cu produse fungicide.
Combaterea chimică a septoriozei se realizează prin aplicarea de
fungicide ce conțin următoarea substanță activă omologată la nivelul anului
2020 în România:
 Tebuconazol, care intră în formularea fungicidului:
o Orbit 250 EW / Mystic Gold cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 250 g/l) - 1,0 l/ha.
Rugina inului (Melampsora lini (Ehrenb.) Desm.) se manifestă de
obicei în timpul înfloritului, în mod deosebit în culturile de in întârziate în
vegetație. Boala apare pe tulpini, frunze și muguri florali, fiind favorizată
de vremea umedă și temperaturile moderate.
Măsurile preventive constau în respectarea rotației, respectiv revenirea
inului pe același teren după cel puțin 6 ani, fertilizarea echilibrată,
semănatul timpuriu și folosirea de soiuri rezistențe.
Făinarea inului (Oidium lini Skoric) se manifestă în mod frecvent pe
frunze, uneori și pe tulpină. Boala apare în cursul lunilor iunie-iulie în
condiții de vreme umedă și călduroasă, în special în culturile cu densitate
mare și cele semănate târziu.
Măsurile preventive constau în semănatul inului în perioada și la
densitatea optimă, evitarea amplasării culturii de in pe terenuri umede și
folosirea de soiuri rezistențe.
Combaterea chimică a făinării inului se realizează prin aplicarea de
fungicide ce conțin următoarea substanță activă omologată la nivelul anului
2020 în România:
 Tebuconazol, care intră în formularea fungicidelor:
o Riza 200 EC / Sparta 200 EC cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 200 g/l) - 1,25 l/ha;
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o Orbit 250 EW / Mystic Gold cea de-a doua denumire comercială
(tebuconazol 250 g/l) - 1,0 l/ha.
Pătarea brună a inului (Phoma exigua var. linicola (Naumov &
Vass.) Maas - sin. Ascochyta linicola Naumov & Vasil.) se manifestă de
obicei în primele faze de vegetație. Boala se transmite de la un an la altul
atât prin resturile vegetale infectate din sol, cât și prin semințe.
Măsurile preventive constau în respectarea rotației, respectiv revenirea
inului pe același teren după cel puțin 6 ani, folosirea de sămânță sănătoasă
la semănat, semănatul timpuriu și folosirea de soiuri rezistențe.
Putregaiul plăntuțelor de in (Pythium debaryanum Hesse.) atacă la
scurt timp după răsărire, în vetre, în special în anii ploioși.
Combaterea dăunătorilor. Principalii dăunători care produc pagube
în culturile de in sunt următorii:
- puricii de pământ (Aphthona euphorbiae Schrank);
- tripsul inului (Thrips linarius Uzel - sin. Thrips lini Lad.);
- molia capsulelor de in (Cochylis epilinana Dup.).
Puricii de pământ (Aphthona euphorbiae Schrank) produc pagube
prin adulții hibernanţi care apar atunci când în sol, la adâncimea de 10 cm,
se înregistrează temperatura de 7-8°C, plantele de in fiind în fază
cotiledonală sau la apariţia primelor frunze adevărate. Frunzele plantelor
tinere de in atacate sunt ciuruite sau prezintă rosături marginale.
Atacul de purici este periculos în special în primăverile calde și
secetoase, situație în care se poate ajunge la compromiterea culturii.
Plantele ajunse la 5-6 cm înălţime, deși sunt vătămate de atacul puricilor de
pământ, acestea se refac, mai ales în condiţii de aprovizionare bună cu apă.
Măsurile preventive constau în tratarea seminței destinată semănatului
cu produse insecticide, pregătirea corespunzătoare a patului germinativ și
semănatul inului la începutul perioadei optime, astfel încât răsăritul să fie
rapid și uniform, iar la apariția dăunătorilor plantele de in să fie viguroase.
PED-ul pentru puricii de pământ este de 25 exemplare/m2.
Tripsul inului (Thrips linarius Uzel - Thrips lini Lad.) atacă organele
aeriene ale plantei, atât insectele adulte, cât şi larvele înţepând şi sugând
sucul celular. Frunzele atacate prezintă pete mici, castanii, iar tulpinile
atacate se deformează. Înțeparea mugurilor și a florilor determină avortarea
acestora, iar atacul capsulelor duce la obținerea de semințe cu un conținut
scăzut de ulei și fără germinație.
Tripsul inului produce pagube în special în faza de creştere a
plantelor, adulții apărând atunci când temperatura este de 12-13oC, iar
plantele de in sunt în faza de 4-6 frunze.
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Pentru combaterea tripsul inului se folosesc produse insecticide ce
conțin următoarea substanță activă omologată la nivelul anului 2020 în
România:
 Alfa-cipermetrin, care intră în formularea insecticidelor:
o Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin 100 g/l) - 100 ml/ha;
o Fastac Active (alfa-cipermetrin 50 g/l) - 0,5 l/ha.
Molia capsulelor de in (Cochylis epilinana Dup.) produce pagube
prin atacul larvelor care perforează pereții capsulelor și pătrund în
interiorul acestora, consumând total sau parțial semințele. Capsulele atacate
sunt închise la culoare.
Irigarea este necesară în anii secetoși, când trebuie efectuate 2-3 udări
cu o normă de 350-400 m3/ha. În funcție de aprovizionarea plantelor cu apă,
prima udare se aplică în perioada formării butonilor florali. Celelalte udări
se aplică înainte de înflorire și la sfârșitul înfloritului, plantele de in
valorificând bine apa de irigat în timpul înfloriri, respectiv la formarea
semințelor.

4.12.6. Recoltarea
Recoltarea inului pentru ulei se face de la maturitatea galbenă târzie la
maturitatea deplină, respectiv atunci când 80-90% din capsule sunt brune,
iar seminţele au culoarea specifică soiului și umiditatea de 11-12%.
Întârzierea recoltatului (răscoacerea) determină înregistrarea de
pierderi de seminţe ca urmare a frângerii plantelor și a inflorescenţelor,
precum și prin deschiderea sau căderea capsulelor. De asemenea, întârzierea
recoltatului determină diminuarea calității uleiului, prin reducerea indicelui
de iod, iar în condiții de precipitații, încep să apară lăstari tulpinali noi și se
dezvoltă buruienile, care îngreunează recoltarea şi afectează păstrarea
seminţelor.
Recoltarea inului pentru ulei se poate face direct sau indirect.
Recoltarea directă se face cu combina la care se montează cuțitul lis
(cu lame nezimțate) și care se reglează corespunzător pentru cultura inului
(Vasilică, 1991):
- patinele platformei se reglează pentru o tăiere cât mai joasă;
- transportorul melc se montează în poziția limită jos și se deplasează în
față;
- degetele escamotabile se pun în poziția ”retras”;
- ghearele rabatorului se înclină cu vârful spre spate;
- turația bătătorului se reglează la 900-1050 rotații/minut;
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distanța dintre bătător și contrabătător se reglează la intrare între 12 și
16 mm, iar la ieșire între 2 și 3 mm;
- se montează sitele corespunzătoare;
- se reglează la minimum intensitatea ventilatorului.
Viteza de deplasare a combinei trebuie să fie de 6-8 km/h (Terres
Inovia, 2017).
Recoltarea indirectă se face în două faze, în prima fază plantele fiind
tăiate cu ajutorul unui vindrover atunci când 75% dintre capsule sunt brune,
iar după uscare, în faza a doua se face treieratul cu combina echipată cu
ridicător de brazdă.
În anii cu veri ploioase, plantele de in ramifică pe o perioadă mai mare
de timp, ceea ce duce la eşalonarea înfloritului, fructificării și maturizării
semințelor. În astfel de situații, precum și în situația în care au apărut lăstari
tulpinali noi sau cultura este îmburuienată, se impune o lucrare de desicare a
culturii1. În acest sens, pot fi folosite erbicide cu acțiune totală care se aplică
la cca. 14 zile înainte de recoltare și care conțin următoarea substanță activă
omologată la nivelul anului 2020 în România:
 Glifosat, care intră în formularea erbicidelor:
o Clinic Xpert / Clean Up Xpert cea de-a doua denumire comercială
(glifosat 360 g/l) - 4,0 l/ha;
o Gallup Super 360 / Barbarian Super 360 cea de-a doua denumire
comercială (glifosat 360 g/l) - 3,0-4,0 l/ha;
o Glister Ultra / Glifocig Green cea de-a doua denumire comercială
(glifosat 360 g/l) - 3,0-4,0 l/ha;
o Roundup Classic Pro (glifosat 360 g/l) - 4,0 l/ha.
Normele de comercializare a recoltei de in pentru ulei în țara noastră
sunt de 9% umiditate și 2% conținutul de impurități.
În Franța, normele de comercializare a recoltei de in pentru ulei sunt
de 9% umiditate, 2% conținutul de impurități, 38% conținutul minim de
ulei, iar unele contracte se încheie cu un preț de referință pentru un conținut
de 54-56% acid linolenic, cu o grilă de bonificație-penalități în funcție de
conținutul de acid linolenic la livrare (Terres Inovia, 2017).
Conservarea seminţelor de in pe timp îndelungat se face numai la
umidităţi mai mici de 9%. Având în vedere că sămânţa de in se alterează
uşor, trebuie luate măsuri cât mai rapide de condiţionare (eliminarea
impurităților, pentru utilizare industrială puritatea trebuind să fie de peste
95%) şi uscare (reducerea umidității semințelor la mai puțin de 9%).
-

În cazul inului mixt, de la care se folosesc şi tulpinile, nu se recomandă aplicarea de produse
desicante, acestea depreciind fibra tehnică.
1
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Semințele se depozitează în magazii, în vrac, la început într-un strat de
30 cm, lopătându-se zilnic. Atunci când umiditatea semințelor se reduce la
mai puțin de 10%, lopătarea se face de l-2 ori pe săptămână, în același timp
stratul de semințe mărindu-se treptat la 60 cm, apoi la 80 cm, până la l m (în
perioada de iarnă). Trebuie evitat contactul seminţelor direct cu pereţii
depozitului.
Sămânţa condiţionată şi uscată poate fi păstrată şi în saci, care se
stivuiesc (4-5 saci), stivele formându-se pe grătare de lemn (nu direct pe
podea) şi fără să vină în contact cu pereții magaziei.
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Capitolul 5
Ricinul
5.1. Importanţa culturii
Ricinul1, cunoscut şi sub numele de ”palma lui Cristos” sau ”arborele
crucii”, este o plantă oleaginoasă valoroasă, al cărui ulei este utilizat în scop
industrial, medicinal, cosmetic, ca ulei de ungere sau biocombustibil.
Uleiul de ricin are peste 700 de utilizări pe plan mondial (Salihu și
colab., 2014), iar în peste 200 de utilizări se apreciază că acesta nu poate fi
înlocuit sau dă produse cu o calitate superioară. Ca atare, uleiul de ricin are
o piață importantă, cu un preț ce este de 2-3 ori mai mare decât cel al
uleiului de soia (McKeon, 2016).
În scop industrial, uleiul de ricin este utilizat ca materie primă în
diferite industrii, precum:
- industria pielăriei, ca fixator de culori pe pielea tăbăcită cu crom, pentru
fixarea lustrului şi pentru a face pielea mai flexibilă şi impermeabilă;
- industria textilă, ca material de impermeabilizare și de fixare a culorii,
precum şi pentru obținerea fibrelor Nailon 11 sau Poliamida 11 (PA
11), care sunt cunoscute sub numele comercial de Rilsan, fiind ușoare și
durabile, cu proprietăți mecanice deosebite și rezistență chimică
excelentă, având aplicații în industria petrolieră și a autovehiculelor, la
fabricarea cablurilor electrice și industriale, a conductelor hidraulice și
pneumatice, în industria aeronautică, electronică, textilă, a ambalajelor
și a produselor sportive etc.;
- industria săpunului, pentru obținerea de săpun cu efect antimicrobian și
hidratant, precum și pentru obținerea săpunului transparent;
- industria vopselelor şi a lacurilor, ca ulei deshidratat pentru fixarea
culorilor, care nu se mai îngălbenesc.
De asemenea, uleiul de ricin este utilizat la fabricarea cauciucului
sintetic, a linoleumurilor fine, pentru confecţionarea ambalajelor utilizate
pentru produsele farmaceutice şi alimentare, pentru obţinerea cernelii
tipografice, pentru obţinerea de pesticide şi detergenţi.
Denumirea de ricin vine din limba latină, de la cuvântul ricinus, care înseamnă căpuşă, cu referire la
forma şi aspectul seminţelor.
Engleză - castor bean, termen utilizat în America de Nord, și castor-oil plant, termen utilizat în
Europa, denumirea fiind dată de comercianții englezi care au confundat uleiul de ricin cu cel provenit
de la specia Vitex agnus-castus. Denumirea nu are nicio legătură cu numele animalului castor (Castor
canadensis). Franceză - ricin; spaniolă - ricino; italiană - ricino; germană - rizinus sau Palma Christi.
1
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Uleiul de ricin hidrogenat (ceara de ricin) se utilizează pentru
obţinerea de produse de lustruit, condensatori electrici, hârtie carbon şi
vaselină.
Din uleiul de ricin tratat cu acid sulfuric se obţine „uleiul roşu de
Turcia”, care este considerat primul detergent sintetic şi care este utilizat la
obţinerea de lubrifianți, agenți de înmuiere, agenţi antispumanţi și aditivi
pentru vopsele. De asemenea, uleiul roşu de Turcia este folosit pentru
obţinerea gelurilor de duş, a săpunurilor lichide şi a produselor de
întreţinerea mâinilor.
În scop medicinal, uleiul de ricin obținut prin presare la rece (Oleum
Ricini) este important pentru efectul său purgativ, datorat acidului ricinoleic,
efect care este cunoscut în medicina pupulară, uleiul de ricin fiind utilizat în
acest scop din timpuri străvechi. În acest sens, Plinius cel Bătrân
(23-79 e.n.), naturalist şi filozof roman, spunea despre uleiul de ricin că
acesta „se bea pentru efectul său purgativ, în amestec cu o cantitate egală de
apă caldă”.
În uz intern, uleiul de ricin este utilizat pentru tratarea constipaţiilor
(200 mg/kg corp, după McKeon, 2016). Efectul se instalează la câteva ore
de la ingestie, uleiul de ricin fiind apreciat pentru efectul său rapid, sigur și
blând, dar nu trebuie utilizat totuși decât pe o durată de maximum 3-4 zile.
De asemenea, uleiul de ricin se utilizează şi pentru tratarea parazitozelor
intestinale. Trebuie avut în vedere faptul că uleiul de ricin nu trebuie utilizat
intern de către persoanele cu probleme de ficat, cu probleme abdominale
(apendicită sau enterită), sau de femeile însărcinate.
În scop purgativ se utilizează 30-60 g ulei de ricin cu 250-375 g lapte
călduț, efectul manifestându-se în circa o oră (Padma și Rupali, 2014).
În uz extern, uleiul de ricin se poate utiliza în tratarea alopeciei
(căderea părului), având efect regenerant asupra părului și prevenind
mătreața. De asemenea, uleiul de ricin se utilizează în tratarea bătăturilor, a
negilor, papiloamelor, cicatricilor cheloidale, ulceraţiilor, a petelor de ficat
apărute la vârstnici pe faţă şi mâini.
Uleiul de ricin se poate utiliza şi ca unguent pentru masajul
articulaţiilor inflamate şi dureroase, datorită proprietăţilor antiinflamatoare
ale acidului ricinoleic. De asemenea, datorită proprietăţilor antiinflamatoare
şi emoliente ale acidului ricinoleic, uleiul de ricin se utilizează şi pentru
tratarea acneei, arsurilor sau tăieturilor.
Extractele alcoolice (în etanol) din rădăcină au acţiune antiasmatică,
antihistaminică, antidiabetică, antimicrobiană, iar extractele din frunze au
acţiune hepatoprotectoare şi antiinflamatoare (Jena şi Gupta, 2012;
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Manpreet şi colab., 2012). De asemenea, extractele din frunze au efecte
antifungice și antimicrobiene (McKeon, 2016).
Masarea sânilor după naștere cu ulei de ricin stimulează lactația, iar
masajul corpului cu ulei de ricin înainte de baie menține pielea sănătoasă și
asigură un somn bun (Padma și Rupali, 2014).
În sinteză, ricinului i se atribuie proprietăți antibacteriene,
antiinflamatoare, antireumatice, analgezice, anticonvulsive, antidiabetice,
hepatoprotectoare, purgative, lubrifiante, contraceptive și anticanceroase
(Padma și Rupali, 2014).
În scop cosmetic, uleiul de ricin se utilizează în tratamente ale pielii,
care capătă un aspect întinerit, prevenind apariţia şi tratarea ridurilor fine din
jurul ochilor, a cearcănelor şi a pungilor de sub ochi. În acest sens, Plinius
cel Bătrân spunea despre uleiul de ricin că acesta „înviorează culoarea pielii
şi provoacă din nou, datorită puterii sale fertilizante, creşterea părului”. De
asemenea, se utilizează pentru obținerea de parfumuri de sinteză (arome
sintetice de flori şi fructe), ruj de buze, creme de înfrumusețare, şampon etc.
Ca lubrifiant, uleiul de ricin poate fi utilizat pentru motoarele cu
turaţie mare şi lagărele cu frecări puternice, acesta având capacitatea de a-şi
păstra neschimbate însuşirile fizice în condiţii de modificare a temperaturii
și are putere de aderență mare. De asemenea, din uleiul de ricin se obţin
lichide hidraulice de foarte bună calitate (lichid de frână, lichid de cricuri
hidraulice, lichid folosit la tăierea metalelor).
Ca biocombustibil, uleiul de ricin se utilizează sub formă de biodiesel,
această utilizare fiind extinsă în America de Sud (în special în Brazilia), dar
şi în ţări precum China, India, SUA. Biodieselul obținut din ulei de ricin se
caracterizează prin vâscozitate şi densitate cu valori ridicate, iar utilizarea
lui poate produce probleme în sistemul de injecţie al motoarelor, motiv
pentru care acesta trebuie amestecat cu motorină până la un procent de 45%
(Asmare şi Gabbiye, 2014). Biodieselul din ulei de ricin are o cifră cetanică1
ridicată (80), motiv pentru care se poate utiliza în amestec cu alte tipuri de
biodiesel pentru îmbunătăţirea cifrei cetanice a acestora (Saribiyik şi colab.,
2010).
De asemenea, uleiul de ricin se utilizează ca ulei de amestec pentru
motoarele în doi timpi.
În trecut, uleiul de ricin era utilizat ca ulei de iluminat, prin ardere
acesta producând o lumină albă, fără fumigare.
Şroturile rezultate după extragerea uleiului sunt bogate în substanţe
proteice (cca. 25% după Ashraf Ashfaq și colab., 2018), acestea fiind
Cifra cetanică (CC) caracterizează calitatea unui combustibil pentru motoarele cu aprindere prin
comprimare (motoarele diesel), aceasta reprezentând ușurința la autoaprindere a combustibilului.
1
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utilizate în hrana animalelor, dar numai după îndepărtarea compușilor toxici
prin procedee specifice.
Şroturile de ricin pot fi utilizate ca îngrăşământ organic datorită
conţinutului ridicat în elemente nutritive (cca. 6% N, 2,5% P2O5 și 2,5%
K2O, după Ashraf Ashfaq și colab., 2018). Se apreciază că șroturile de ricin
se mineralizează de cca. 7 ori mai repede decât gunoiul de grajd de bovine
(Naik, 2018).
Frunzele de ricin pot fi utilizate pentru creşterea viermilor de mătase
din specia Phylosamia ricini Hull.1 (sin. Samia ricini B.) ce produc o mătase
care deși este mai puțin fină decât cea produsă de specia Bombyx mori L.,
este mai rezistentă, aceasta fiind de culoare albă cu reflexe strălucitoare.
Extractul apos din frunze are acțiune 100% ovicidă și larvicidă
împotriva larvelor de țânțari (Padma și Rupali, 2014), precum și acțiune
antimicotică (Manpreet și colab., 2012).
Frunzele sunt cunoscute pentru efectul lor lactogen, acestea putând fi
aplicate sub formă de cataplasme sau decoct pe sâni după naștere pentru a
stimula lactația.
Tulpinile de ricin pot fi utilizate pentru obţinerea de plăci
aglomerate, hârtie, carton, mucava2 şi fibre textile din care se fabrică sfoară,
funii, saci, saltele etc. De asemenea, tulpinile pot fi utilizate pentru obținerea
de biocombustibili (peleți sau brichete).
Semințele albe și mari de ricin se utilizează pentru prepararea
condimentului alimentar numit ”ogiri”3 în sud-estul Nigeriei, care se
apreciază că are ca efect îmbunătățirea vederii (Naik, 2018).
Plantele de ricin prezintă importanţă meliferă, florile producând atât
nectar, cât şi polen. De asemenea, plantele de ricin sunt utilizate în scop
ornamental, atât în spaţii publice, cât şi în grădinile oamenilor. Plantele
decorează prin talie şi frunzele sale mari şi multilobate, divers colorate,
precum şi prin inflorescenţele sale colorate.
Importanţa fitotehnică este dată de sistemul radicular pivotant, bine
dezvoltat în profunzime şi puternic ramificat, care-i dă posibilitatea plantei
să absoarbă apa din straturile mai profunde ale solului. După ricin, solul
rămâne afânat şi aerat.

Mătasea produsă de Phylosamia ricini poartă numele de eri și reprezintă cca. 5,5% din producția de
mătase a Indiei, care este cel de-al doilea mare producător mondial de mătase după China (Srivastava
și Gupta, 2015).
2 Mucava = carton gros folosit pentru coperți, cotoare pentru cărți, ambalaje, cutii, albume etc.
3 Ogiri se prepară astfel: după îndepărtarea învelişului seminţelor, cotiledoanele se fierb 8-10 ore, se
strecoară și se lasă să se usuce timp de 12-14 ore, după care se pasează, obținându-se o pastă numită
ogiri care este utilizată sub formă de condiment (Naik, 2018).
1
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Cultura de ricin poate fi amplasată lângă localităţi sau drumuri rurale
fără pericolul de a fi distrusă de animale, care nu consumă plantele, acestea
fiind toxice şi acoperite cu un strat ceros.
Ricinul poate fi utilizat pentru fitoremedierea solurilor contaminate cu
metale grele în industria minieră și cea prelucrătoare, sau cu ioni de cesiu în
contaminările rezultate din accidente ale reactoarelor nucleare (McKeon,
2016). Ricinul este o plantă hiperacumulatoare de plumb, în special în
rădăcini, tolerând concentraţii uşoare de plumb şi comportându-se ca un
fitoextractor pentru acest metal (Sturzu şi colab., 2014).
În zonele din sud-vestul SUA ricinul a devenit o buruiană care tinde să
fie din ce în ce mai abundentă.

5.2. Istoricul culturii
Istoricul ricinului pe plan mondial. Se estimează că ricinul îşi are
originea în Estul Africii, cel mai probabil în zona Etiopiei. Ricinul este
considerat ca fiind una dintre primele plante pe care le-a cultivat omul
(Weiss, 2000, citat de Auld și colab., 2009).
Dovezile arheologice arată faptul că ricinul a început să fie cultivat cu
5.000-6.000 de ani î.e.n., în Egipt și Mesopotamia, apoi în India și China,
după care a fost cultivat de greci şi arabi.
Treptat, cultura s-a extins şi în alte zone din Asia şi Africa unde uleiul
de ricin era folosit pentru iluminat, în scop medicinal (ca purgativ şi pentru
tratarea diferitelor răni ale pielii), în scop cosmetic (pentru ungerea părului)
și în scopuri religioase.
În Europa, ricinul a fost introdus de către romani în zonele estice,
respectiv în Panonia şi Dacia, unde condiţiile climatice erau mai favorabile
plantelor de ricin decât în zonele vestice (Weiss, 1971). Deşi uleiul de ricin
a fost utilizat de-a lungul timpului ca purgativ, abia în anul 1788 a fost
inclus în London Pharmacopoeia.
În America, ricinul a fost introdus, probabil, odată cu comerţul de
sclavi, răspândindu-se în zonele cu climat favorabil din America de Sud şi
cea de Nord. După Weibel (1948), cea mai veche dovadă cu privire la
prezența ricinului în SUA este din 1818 în Illinois (Naik, 2018).
Istoricul ricinului în România. În ţara noastră, ricinul a început să
fie cunoscut după 1852, dar mai ales spre sfârşitul sec. al XIX-lea. Totuşi,
abia în anul 1924, ricinul a început să fie cultivat.
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5.3. Suprafeţe şi producţii
Ricinul este o plantă tropicală şi subtropicală, care este răspândită pe
Glob, în mod deosebit, între paralelele de 40o latitudine sudică și 43o
latitudine nordică. Totuşi, există forme timpurii de ricin care pot fi cultivate
până la 52o latitudine nordică (în Rusia), iar ca altitudine, ricinul se poate
cultiva de la nivelul mării până la altitudini de 2.750 m în zonele montane
din preajma Ecuatorului (Weiss, 1971). În condiții optime, ricinul se cultivă
la altitudini cuprinse între 300 și 1.500 m (Naik, 2018).
După datele FAO, numărul țărilor în care se cultivă ricin s-a redus
continuu de-a lungul timpului. Astfel, dacă în anul 1961 ricinul era cultivat
în 43 de țări, în anul 2018 ricinul mai era cultivat doar în 31 de țări.
Suprafețe și producții la nivel mondial. Suprafeţele cultivate cu
ricin pe plan mondial s-au menţinut în limite apropiate în ultima jumătate de
secol, în perioada anilor 1961-2018 variind în limite destul de mici
(fig. 5.1), fiind cuprinse între 1,15 mil. ha în anul 1998 și 2,17 mil. ha în
anul 2011.

Fig. 5.1. Evoluția suprafețelor și a producțiilor la ricin pe plan mondial
(după datele FAO)

După datele FAO, suprafața mondială cultivată cu ricin în anul 2018 a
fost de 1,29 milioane ha (tab. 5.1). Cele mai mari suprafeţe cultivate cu ricin
sunt în Asia și Africa, iar principalele 5 ţări mari cultivatoare de ricin în anul
2018 au fost:
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1.
2.
3.
4.
5.

India (900 mii ha);
Mozambic (225 mii ha);
Brazilia (46 mii ha);
Angola (16 mii ha);
China (16 mii ha).
În perioada 2013-2017 ricinul nu s-a mai cultivat în Europa, iar în
anul 2018 s-a cultivat pe o suprafață de 60 ha în Federația Rusă. De
asemenea, ricinul nu se cultivă în Australia.
La nivel mondial, ricinul este cultivat în ferme mici, în condiții de
neirigat, în regiuni aride sau semiaride în care apa este principalul factor
limitativ al producției (Milani și Barreto, 2013).
După datele FAO, producția medie mondială la ricin a crescut de la
470 kg/ha în anul 1961 la 1.385 kg/ha în 2014. Practic, într-o perioadă de o
jumătate de secol creșterea producție medii de ricin la nivel mondial a fost
de cca. 3 ori. Producția medie mondială de ricin în anul 2018 a fost de
1.076 kg/ha.
În condiţii climatice optime, la irigat şi cu o tehnologie
corespunzătoare, producțiile care se obțin la ricin pot depăşi 2.000 kg/ha.
Producția totală obținută la ricin la nivel mondial în anul 2018 a fost
de 1,39 mil. t (tab. 5.1), iar principalele 5 ţări mari producătoare de semințe
de ricin au fost:
1. India (1.198 mii t);
2. Mozambic (85 mii t);
3. China (27 mii t);
4. Brazilia (14 mii t);
5. Myanmar (12 mii t).
India, cel mai mare cultivator mondial de ricin, exportă cca. 75% din
producția obținută, respectiv cca. 87% din cantitatea totală de ulei de ricin
exportată la nivel mondial. De asemenea, mari exportatori mondiali de ulei
de ricin sunt Olanda, Franța, Germania și SUA.
Cel mai mare consumator mondial de ulei de ricin este Uniunea
Europeană, care importă în totalitate uleiul consumat. Ţările cele mai mari
importatoare de ulei de ricin sunt China, Franţa, SUA, Germania şi Olanda.
Suprafețe și producții în România. Începând cu anul 2000, în
România ricinul nu mai apare în datele statistice, fiind cultivat pe suprafețe
mici în scop experimental (științific), ornamental și comercial (pentru
utilizări industriale și medicinale).
Suprafaţa medie cultivată cu ricin în perioada 1930-1939 a fost de
61 ha (Săulescu, 1947). Aceasta a crescut la 2.600 ha în anul 1950, pentru ca
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în anul 1961 să ajungă la 24.300 ha. Cea mai mare suprafață cultivată cu
ricin s-a înregistrat în anul 1989, de 26.300 ha (fig. 5.2).
Tabelul 5.1. Suprafeţele și producțiile la ricin pe plan mondial
(după datele FAO, 2018)
Continentul/zona geografică
și țara cu suprafața cea mai
mare cultivată cu ricin
1
Africa
Mozambic
2
America de Nord
Haiti
3
America de Sud
Brazilia
4
Asia
India
5
Europa
Federația Rusă
Uniunea Europeană
6
Oceania
Situația la nivel mondial
Nr.
crt.

Suprafaţa
cultivată
(ha)
292.136
225.332
2.789
2.687
54.075
46.075
947.796
900.000
60
60
0
0
1.296.856

Producţia
medie
(kg/ha)
407
379
663
583
450
309
1.320
1.331
1.350
1.350
0
0
1.077

Producţia
totală
(t)
118.827
85.436
1.849
1.567
24.313
14.224
1.251.034
1.198.000
81
81
0
0
1.396.104

Fig. 5.2. Evoluția suprafețelor și a producțiilor la ricin în România
(după datele FAO pentru perioada 1961-2018 și compilare după diferite surse
bibliografice pentru perioada de până în 1961)
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În perioada anilor 1961-1990, România a ocupat locul 6 în lume ca
suprafață cultivată cu ricin, după India, Brazilia, China, fosta URSS și
Thailanda. Începând cu anul 1990, suprafața s-a redus considerabil, scăzând
continuu până în anul 1999, când în baza de data FAO mai erau înregistrate
20 ha, după care a dispărut din cultură (începând cu anul 2000).
În România, producția medie a înregistrat valoarea maximă de 1 t/ha
în anii 1997 și 1999, când s-au cultivat 25 și respectiv 20 de hectare.
5.4. Compoziţia chimică a semințelor
Conţinutul de ulei. Seminţele de ricin sunt bogate în ulei, al căror
conţinut variază între 44 şi 55% (uneori chiar până la 58-60%). Uleiul de
ricin este nesicativ, având indicele de iod cuprins între 80 şi 90 (frecvent
între 82 şi 88). Deşi este nesicativ, totuşi, prin deshidratare uleiul de ricin se
poate transforma în ulei sicativ de foarte bună calitate, care nu se
îngălbenește la uscare sau la încălzire.
Uleiul de ricin se prezintă ca un lichid vâscos aproape incolor, uşor
gălbui, cu miros specific şi gust înțepător. Acesta are capacitatea de a se
păstra foarte bine pe termen lung (chiar 3-4 ani), fără să se oxideze (procesul
de oxidare apare numai în condiţii de temperaturi excesiv de mari).
Densitatea uleiului de ricin este de 0,945-0,968 g/dm3. La temperatura de
0oC, uleiul se tulbură, iar la -16oC acesta trece într-o masă albicioasă de
consistenţă moale.
Soiurile cu semințe mai mici au un conținut de ulei mai mare
comparativ cu cele cu semințe mari (Naik, 2018).
Conţinutul uleiului în acizi graşi. Uleiul de ricin conţine 80-94% acid
ricinoleic1, la care se adaugă 0,7-1,3% acid palmitic, 0,9-1,2% acid stearic,
2,8-5,5% acid oleic, 4,3-7,3% acid linoleic şi 0,2-0,5% acid linolenic
(Salimon şi colab., 2010). În general, se consideră că uleiul de ricin are un
conținut de acid ricinoleic de cca. 90%.
În anul 2004, a fost identificată o formă mutantă naturală a ricinului
cu un conținut ridicat de acid oleic și scăzut de acid ricinoleic, respectiv de
cca. 78% acid oleic și de 10,1-18,8% acid ricinoleic (Rojas-Barros și colab.,
2004, citat de Auld și colab., 2009). Uleiul de la această formă de ricin se
pretează pentru obţinerea de biodiesel.

1

Acidul ricinoleic (acid 12-hidroxi-9-cis-octadecenoic) este un acid gras mononesaturat de tipul
omega-9 care are 18 atomi de C și prezintă o grupare hidroxil la carbonul 12.
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Conținutul de alte substanțe. Pe lângă conţinutul de ulei, seminţele
de ricin mai conţin 14-18% proteine, 15-17% substanţe extractive neazotate,
15-17% celuloză şi 2-4% cenuşă (Sturzu şi colab., 2014).
Conținutul de substanțe toxice. Seminţele de ricin conţin substanţe
toxice, precum: ricină, RCA şi ricinină.
Ricina, care este cunoscută și sub numele de RCA1 II sau RCA60, este
o lectină (glucoproteină) foarte toxică, care a fost identificată în anul 1881
(Ritthausen, 1881, citat de McKeon, 2016). Aceasta este toxică pentru
oameni la o doză de 1-5 g/kg corp la administrarea intravenoasă,
peritoneală sau prin inhalare, în timp ce la administrarea orală doza toxică
este de 5 mg/kg corp (He și colab, 2010; Worbs și colab., 2011, citați de
McKeon, 2016). Conținutul de ricină din semințele de ricin este de 1,2-6%
din masa semințelor (McKeon şi colab., 2014, citat de McKeon, 2016).
Ricina este considerată ca fiind una dintre cele mai toxice substanțe
existente în natură. Toxicitatea ricinei este apreciată a fi mai mare decât a
stricninei, cianurilor, acidului cianhidric etc., fiind asemănătoare cu
toxicitatea multor toxine bacteriene ori cu cea a veninului de şarpe
(Zanoschi şi colab., 1981). Practic, câteva seminţe sunt suficiente pentru a
provoca la oameni o intoxicaţie foarte gravă. Intoxicaţiile cu rinică se
manifestă la 4-12 ore de la ingerare prin febră mare, senzaţie de arsură în
gură şi pe gât, stare de vomă, diaree cu sânge, colici (dureri abdominale),
stare de slăbiciune, accelerarea ritmului cardiac, dilatarea pupilei oculare,
blocaj renal şi paralizii medulare. În final, se poate ajunge la moarte prin
colaps cardio-vascular sau complicaţii renale, care poate surveni după
36-72 ore (de obicei, după 3-5 zile). În caz de intoxicare cu ricină se fac
spălături gastrice şi se administrează cărbune medicinal. De asemenea, se
administrează carbonat acid de sodiu pentru alcalinizarea urinei şi
prevenirea precipitării hemoglobinei în tubii renali (Bălălău şi Baconi,
2001).
Ricina este prezentă în proteina din semințele de ricin, aceasta
găsindu-se în cantitatea cea mai mare în endosperm, dar și în cotiledoane (în
cantitate mai mică decât în endosperm), fără să fie însă prezentă în
tegument. Aceasta nu este solubilă în ulei, motiv pentru care nu se găseşte în
ulei, ci numai în turtele şi şroturile rezultate de la extragerea uleiului. Prin
eliminarea toxinelor din turtele şi şroturile de ricin prin procedee specifice
(de exemplu, supunerea în autoclave timp de 1,5-2 ore la presiune de cca. 12
atmosfere, sau timp de 30 de minute la presiune de cca. 15 atmosfere),
acestea pot fi folosite în hrana animalelor, fiind foarte valoroase ca urmare a
conținutului ridicat în proteine.
1

RCA = Ricinus communis agglutinin.
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Pentru evitarea intoxicațiilor potențiale, se recomandă ca în cazul
ricinului ornamental cultivat în spații publice să fie îndepărtate prin tăiere
inflorescențele de pe plante înainte ca în acestea să se formeze semințele.
Ricina este prezentă și în frunzele de ricin, dar într-o cantitate mult
mai mică decât în cazul semințelor.
RCA (Ricinus communis agglutinin), cunoscută și sub numele de
RCA120 sau RCA I, este o substanţă comparabilă cu ricina, dar mai puţin
toxică, care produce aglutinarea globulelor roşii.
Ricinina este un alcaloid cu toxicitate moderată, care se găseşte în
special în capsule şi în tegumentul seminţelor de ricin, dar şi în celelalte
organe ale plantei (tulpini, frunze), de la germinare la maturitate.
Concentraţia de ricinină creşte în condiţii de secetă în perioada de
maturizare a seminţelor (Auld şi colab., 2009).
Trebuie menționat faptul că de-a lungul timpului au apărut alergii la
persoanele care lucrau în cultura de ricin sau în vecinătatea acesteia, precum
și la cei care lucrau la procesarea semințelor de ricin, fără a fi identificate
substanțele care provoacă aceste alergii (Auld şi colab., 2009).
5.5. Sistematică și soiuri
Ricinul face parte din familia Euphorbiaceae, genul Ricinus L., specia
Ricinus communis L.1 (2n=2x=20).
În cadrul speciei Ricinus communis L. subspeciile mai importante sunt
următoarele:
- Ricinus communis L. ssp. sanguineus Pop., care este denumit ricin roşu
sau purpuriu, își are originea în sud-vestul Asiei, este răspândit mai
mult în bazinul mediteranean și pe continentul american și se
caracterizează prin plante viguroase, tulpină și frunze de culoare
roşietică, capsule indehiscente și acoperite cu ţepi, seminţe mari, de
culoare roşcată mozaicată cu roz şi caruncul dezvoltat;
- Ricinus communis L. ssp. persicus Pop., care este denumit ricin persan,
își are originea în Asia Mică, necesită mai puțină căldură, are un ritm
mai rapid de creștere și se caracterizează prin plante mai puţin
viguroase, tulpină și frunze de culoare verde sau verde-roşcat, argintii

Denumirea științifică a fost dată de Carolus Linnaeus (Karl von Linné) de la numele latin ”ricinus”
al căpușii mediteraneene a oilor (Ixodes ricinus L.), semințele de ricin având o formă asemănătoare
căpușelor, și de la numele latin ”communis” care înseamnă comun, ricinul fiind deja cunoscut în
multe părți ale lumii în cursul secolului al XVIII-lea.
1
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(pruinate), inflorescenţe alungite şi înguste, capsule dehiscente, seminţe
mici, de culoare maronie mozaicată cu alb şi caruncul redus;
- Ricinus communis L. ssp. manshuricus V.Bork., care este denumit ricin
de Manciuria, cuprinde forme timpurii, rezistente la secetă și se
caracterizează prin plante puternic ramificate (până la 13 ramificaţii),
inflorescenţe scurte și conice, capsule indehiscente, seminţe ovale, mari,
cenuşii şi cu un caruncul redus, cu un conținut scăzut în ulei;
- Ricinus communis L. ssp. indicum Pop. & Mosh., care își are originea în
India și care cuprinde forme tardive, cu rezistență la secetă și se
caracterizează prin plante cu talie înaltă și capacitate mare de producție,
capsule indehiscente și semințe mici;
- Ricinus communis L. ssp. zanzibarinus Pop. (sin. Ricinus communis L.
ssp. zanzibarensis), care este denumit ricin de Zanzibar, cuprinde forme
de ricin ornamentale și se caracterizează prin plante viguroase,
ramificate, frunze de dimensiuni mari, inflorescenţe cilindrice sau
elipsoidale, capsule mari şi sferice, seminţe mari (MMB de 800-900 g).
Pentru ţara noastră prezintă importanţă Ricinus communis ssp.
sanguineus şi Ricinus communis ssp. persicus.
În lume, la ricin se cultivă atât soiuri, cât şi hibrizi. Primul hibrid
comercial din lume obținut la ricin a fost omologat în India în anul 1969 sub
numele de GCH 3.
Cele mai importante surse de germoplasmă la ricin pe plan mondial
sunt localizate în Brazilia, China, Etiopia, India, Kenia, SUA, Ucraina,
Serbia, România și Rusia (Salihu și colab., 2014).
Principalele obiective urmărite în ameliorarea ricinului pe plan
mondial sunt (Milani și Nóbrega, 2013):
- capacitatea de producție și conținutul de ulei (peste 48%);
- precocitatea;
- o arhitectură a plantei corespunzătoare recoltării mecanizate, cu o talie
a plantei de până la 1,5 m și cu lungimea racemului principal de
30-40 cm;
- rezistența la boli, secetă, temperaturi ridicate, salinitate și aluminiu
schimbabil.
O provocare a ameliorării ricinului o constituie crearea în viitor a
formelor de ricin cu un conținut scăzut sau fără substanțe toxice. De
asemenea, o provocare o va constitui răspândirea în cultură a hibrizilor de
ricin.
La ricin, în prezent nu există forme modificate genetic care să fie
cultivate.
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În anul 2020, în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din
România erau înregistrate 4 soiuri de ricin, toate având ca menținător SCDA
Teleorman, și anume: Teleorman (soi timpuriu), Cristian (soi semitimpuriu),
Dragon (soi semitimpuriu) și Rivlas (soi semitardiv).
5.6. Particularităţi biologice
În condițiile unui climat tropical și subtropical, ricinul este o plantă
perenă, care poate avea o înălţime de 4-12 m, cu o tulpină groasă de până la
15-20 cm şi o coroană de cca. 4-5 m în diametru. În condițiile unui climat
temperat, ricinul se comportă ca o plantă anuală, cu o creştere şi o
ramificare continuă până la scăderea temperaturii în toamnă.
Sistemul radicular. Rădăcina ricinului este pivotantă, groasă,
profundă, cu 3-6 ramificaţii secundare ce prezintă numeroase ramificaţii
laterale bine dezvoltate. Aceasta pătrunde în sol până la adâncimea de
1,5-2 m (pivotul rădăcinii poate ajunge în sol chiar până la 2,5-3 m), iar
ramificaţii laterale se dezvoltă pe o rază de până la 1 m.
Tulpina ricinului este erectă, fistuloasă (fig. 5.3), de culoare roşiatică
sau verde-albăstruie. De obicei, tulpina este ramificată și poate fi acoperită
de un strat ceros (pruină) de culoare alb-argintie.

Fig. 5.3. Tulpina la ricin
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Talia plantei este diferită în funcţie de soi şi de condiţiile de vegetaţie,
pentru condiţiile din ţara noastră aceasta variind între 65 și 180 cm, aceasta
fiind cuprinsă de obicei între 120 și 160 cm.
Grosimea tulpinii la bază este de 2-4 cm. Internodurile sunt mai scurte
la baza tulpinii, lungimea acestora crescând de la bază spre vârful tulpinii.
Ramificarea tulpinii este simpodială (fig. 5.4). După ce tulpina
formează 6-12 internoduri (în funcţie de soi şi condiţiile de vegetaţie),
aceasta îşi încetează creşterea şi începe formarea inflorescenţei principale.
După 10-20 zile de la formarea inflorescenţei principale, din mugurii de pe
tulpină situaţi sub inflorescenţă încep să se formeze 2-3 ramificaţii,
denumite ramificaţii principale (ramificaţii de ordinul întâi), care sunt
inserate sub un unghi de cca. 45o faţă de tulpina principală. După ce
ramificaţiile principale formează 4-7 internoduri, la rândul lor, acestea îşi
încetează creşterea şi formează câte o inflorescenţă secundară. Ramificaţiile
principale pot forma ramificaţii secundare care se termină cu inflorescenţe
terţiare, procesele de creştere şi ramificare a plantei de ricin continuând atâta
timp cât condiţiile de temperatură sunt corespunzătoare. Gradul de
ramificare este specific soiului, dar depinde şi de densitatea plantelor.

Inflorescenţă
terţiară
Ramificaţie
secundară
Inflorescenţă
secundară
Ramificaţie
principală
Inflorescenţă
principală
Peţiolul frunzei

Fig. 5.4. Ramificarea la ricin (Weiss, 1971)

Creşterea şi ramificarea continuă a plantei de ricin face ca pe aceeaşi
plantă să se găsească la un moment dat inflorescenţe aflate în diferite faze
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de dezvoltare. De obicei, inflorescenţele formate mai târziu nu pot ajunge la
maturitate. Această caracteristică a ricinului creează probleme la recoltarea
mecanizată a culturii, prin neuniformitatea maturizării inflorescențelor,
motiv pentru care cultura trebuie să fi desicată. În plus, seminţele care se
formează mai târziu se dezvoltă în condiţii de vegetaţie mai puţin favorabile,
iar procesul de acumulare a uleiului nu apucă să se finalizeze, ceea ce duce
la un conţinut mai scăzut al acestor seminţe în ulei şi la o aciditate mai mare
a uleiului.
Există soiuri de ricin cu grad limitat de ramificare, sau care formează
numai inflorescenţe (raceme) principale, denumite monoracemale, care sunt
de interes pentru condiţiile de cultură din ţara noastră.
Aparatul foliar. Frunzele de ricin sunt palmat lobate, cu 5-11 lobi
ovați sau lanceolați, acuminați și cu marginea serată (fig. 5.5). Acestea sunt
glabre, lucioase, cu nervuri proeminente pe fața inferioară, lung peţiolate și
pot avea o nuanţă roşietică sau argintie (sunt pruinate), ca şi în cazul
tulpinii. Frunzele sunt mari, cu lungimea de 15-45 cm (Salihu și colab.,
2014; Naik, 2018). Peţiolul are 10-20 cm lungime şi este inserat pe partea
inferioară a limbului foliar.

Fig. 5.5. Frunzele la ricin

Frunzele tinere prezintă la bază 2 stipele care cad repede după etalarea
limbului foliar.
Primele două frunze sunt opuse, după care acestea sunt dispuse
spiralat pe tulpină.
Suprafaţa foliară maximă (ISF de 2-3,5) se realizează în momentul
formării capsulelor pe racemul principal. Valoarea suprafeţei foliare este
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diferită în funcţie de soi, densitatea culturii, aprovizionarea cu apă şi
elemente nutritive.
Frunzele prezintă la baza limbului foliar și la baza peţiolului glande
nectarifere extraflorale.
Ricinul tolerează o reducere a suprafeței foliare din diferite cauze
(grindină, atac de boli sau dăunători) de până la 25% fără să fie afectată
capacitatea de producție (Sujatha și Tarakeswari, 2018).
Inflorescenţa este un racem compus, format din raceme simple
dispuse în spirală pe axul inflorescenţei (fig. 5.6). Aceasta este dispusă în
vârful tulpinii şi a ramificaţiilor, are o lungime de 10-80 cm (de obicei,
lungimea inflorescenței este cuprinsă între 30 şi 60 cm) şi o formă conică,
cilindrică sau ovală. În funcție de dispunerea florilor, racemele pot fi
compacte, semicompacte sau laxe.

Capsule

Fig. 5.6. Inflorescenţa la ricin

Ricinul este o plantă unisexuat monoică, cu flori mascule dispuse la
baza inflorescenţei şi flori femele dispuse în partea superioară a acesteia
(fig. 5.7).
Numărul florilor femele este de circa cinci ori mai mare decât cel al
florilor mascule, cu variaţii în funcţie de soi şi de condiţiile de vegetaţie.
Astfel, s-a constatat că în anii secetoşi şi călduroşi creşte numărul de flori
mascule, iar în anii umezi şi răcoroşi creşte numărul de flori femele (Sturzu
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şi colab., 2014; Naik, 2018). Florile femele au o pondere mai mare pe
racemul pricipal, în timp ce pe racemele secundare și terțiare ponderea
acestora este mai scăzută; practic, florile femele au o pondere mai mare în
inflorescență în cazul plantelor tinere și bine aprovizionate cu elemente
nutritive, iar pe măsură ce plantele avansează în vegetație inflorescențele pe
care acestea le formează au o pondere mai mare a florilor mascule, mai ales
dacă aprovizionarea cu elemente nutritive devine deficitară. În condiții de zi
scurtă florile mascule au o pondere mai mare în inflorescență (Milani și
Nóbrega, 2013).

b)

a)

Fig. 5.7. Inflorescența la ricin: a) flori mascule; b) flori femele

Florile se prind în inflorescenţă printr-un peduncul mic şi prezintă un
perigon format din 5 (mai rar 3) foliole (bractee) unite la bază. Florile sunt
lipsite de petale (flori apetale).
Florile mascule au diametrul de 5-7 mm și o formă conică turtită.
Acestea prezintă un peduncul cu lungimea de 0,5-1,5 cm, sunt grupate câte
3-4 și sunt dispuse în spirală. Perigonul este format din foliole ovate, cu
lungimea de 5-7 mm, membranoase și de culoare verde. Androceul este
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format din 5 stamine cu filamentul ramificat și de culoare cafenie sau brună.
Anterele dispuse în vârful ramificațiilor filamentului sunt mini, sferice și de
culoare galbenă.
Florile femele sunt mai viguroase decât cele mascule. Acestea au
pedunculul cu lungimea de 4-5 mm şi perigonul format din foliole verzi, cu
lungimea de 3-5 mm, membranoase și caduce. Ovarul este superior, bine
dezvoltat și acoperit cu spini moi. Ovarul este trilocular, cu câte un singur
ovul în fiecare lojă, cu trei stigmate bifidate, roşietice și persistente.
Fructul este o capsulă triloculară (uneori tetraloculară) dehiscentă sau
indehiscentă, cu lungimea de 15-20 mm. Suprafaţa capsulei poate fi netedă
sau încrețită, fără țepi sau acoperită cu ţepi, care sunt mai mult sau mai puțin
moi și flexibili. În capsulă se formează, de obicei, trei seminţe.
Seminţele de ricin sunt oval-alungite, uşor aplatizate, cu o faţă
dorsală, boltită, şi una ventrală, aproape netedă (fig. 5.8). Seminţele de ricin
sunt mari, cu lungimea de 10-15 mm, lăţimea de 6-12 mm şi grosimea de
4-8 mm. Acestea prezintă o excrescenţă cărnoasă în zona micropilului, care
este denumită „caruncul” şi care are rolul de a facilita pătrunderea apei în
seminţe în cursul procesului de germinaţie.
Caruncul

Fig. 5.8. Semințe de ricin

Seminţele prezintă la exterior un înveliş tare, care protejează
endospermul. În interiorul endospermului, se găseşte embrionul, care este
format din două cotiledoane late şi subţiri, radiculă, tigelă şi muguraş
(fig. 5.9).
Învelişul seminţelor este lucios, unicolor sau marmorat, pe un fond
cenuşiu, cafeniu-deschis, cafeniu-închis, roşu-deschis, roşu-închis, ori brun.
Peste culoarea de fond se suprapune o altă culoare în mozaic, care poate fi
alb, roşu, cenuşiu-deschis sau cafeniu-deschis, ceea ce dă seminţelor un
aspect marmorat (pestriţ) specific fiecărei seminţe (practic, nu există două
seminţe identice) (fig. 5.10). Învelişul seminţelor reprezintă 17-37% din
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greutatea acestora și este fragil, acesta crăpând cu ușurință, ceea ce impune
atenție la recoltare și la manipularea ulterioară a semințelor.
Înveliş
Endosperm

Radiculă
n

Cotiledon
Fig. 5.9. Secţiune prin sămânța de ricin

Fig. 5.10. Variația formei, mărimii și a culorii semințelor de ricin
(după Limmer, citat de Auld și colab., 2009)

Seminţele reprezintă, în medie, 40-44% din biomasa epigee totală a
plantei, ceea ce înseamnă că indicele de recoltă are valoarea de 0,4-0,44. De
asemenea, semințele reprezintă 60-67% din masa fructelor (capsulelor).
Semințele au masa hectolitrică (MH) de 50-58 kg.
5.7. Ciclul de vegetaţie
În condițiile climatice din țara noastră, perioada de vegetaţie la ricin
(de la răsărirea plantelor la maturitate) este de 95-125 de zile, fiind mai
scurtă în verile calde şi secetoase şi mai lungă în verile umede şi răcoroase.
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Faza de germinare-răsărire. La unele soiuri de ricin, după ajungerea
la maturitate, semințele au un repaus germinativ care poate dura câteva luni,
în timp ce la altele repausul germinativ lipsește (Salihu și colab., 2014).
Semințele de ricin își păstrează viabilitatea pe o durată de 2-3 ani (Naik,
2018).
La temperatura de 15oC, semințele de ricin germinează în timp de 7-8
zile, iar la temperatura de 20oC acestea germinează în 3-4 zile (Zamfirescu
și Canțîr, 1958). Germinaţia seminţelor de ricin este epigeică.
După ce semințele de ricin ajung în sol în urma lucrării de semănat,
acestea absorb 28-32% apă din greutatea lor. Apoi, învelişul seminţei se
sparge lângă caruncul, iar radicula apare la exterior. Treptat, hipocotilul se
alungește și trage spre suprafața solului cele două cotiledoane care sunt
acoperite de endosperm și de învelișul seminței (fig. 5.11). Învelişul
seminţei se desface din ce în ce mai mult și cade de pe endosperm, iar
endospermul la rândul său este absorbit treptat de către cele două
cotiledoane în creștere. Ce mai rămâne din endosperm se desprinde de
cotiledoane sub forma unei foițe subțiri, iar cele două cotiledoane ajunse la
suprafața solului se desfac și se etalează în două structuri de formă ovală sau
oval-alungită numite impropriu frunze cotiledonale (fig. 5.12). După apariţia
la suprafaţa solului, cotiledoanele se înverzesc și au rol fotosintetic.

Fig. 5.11. Răsărirea și primele faze de vegetaţie la ricin
(prelucrare după Weiss, 1971)
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Faza de înflorire. Durata de înflorire este de 17-28 de zile pentru
florile femele şi 25-35 de zile pentru florile mascule.
De regulă, florile mascule se deschid înaintea florilor femele cu 1-2
zile, deși sunt cazuri când înflorirea celor două tipuri de flori se petrece
simultan (Naik, 2018).

a)

b)

Fig. 5.12. Plantă de ricin după răsărire, cu cele 2 cotiledoane și primele 2 frunzulițe
în formare (a- vedere de sus; b- vedere laterală)

Eliberarea polenului din florile mascule are loc la 2-3 ore de la
răsăritul soarelui până după-amiaza târziu (Weiss, 1971), procesul putând
continua și în cea de-a doua zi. Eliberarea polenului se realizează în condiții
optime la temperaturi de 26-29oC și la o umiditate relativă a aerului de cca.
60% (Milani și Nóbrega, 2013; Salihu și colab., 2014; Naik, 2018).
Deschiderea florilor femele se realizează între orele 16 şi 24.
Stigmatele își păstrează viabilitatea 5-10 zile, în funcție de condițiile de
mediu (Milani și Nóbrega, 2013; Salihu și colab., 2014; Naik, 2018).
Polenizarea este alogamă anemofilă sau entomofilă, fiind posibilă şi
autopolenizarea, mai ales în cadrul inflorescenţei principale. Polenul de ricin
este fin, putând fi purtat de vânt până la distanţe mari, motiv pentru care
vântul are un rol important în realizarea polenizării la ricin. După ce au
eliberat polenului, florile mascule se usucă și se desprind de pe axul
inflorescenței.
Faza de formare și maturizare a capsulelor. Formarea capsulelor
începe la 3-7 zile de la fecundare (Salihu și colab., 2014). Primele raceme
care ajung la maturitate sunt cele primare, după care urmează cele secundare
și terțiare, în ordinea formării lor. Maturizarea fructelor (capsulelor) în
racem începe de la bază şi înaintează treptat către vârf.
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5.8. Elementele productivității

-

Elementele productivității la ricin sunt următoarele (fig. 5.13):
densitatea, respectiv numărul de plante/ha;
numărul de capsule pe plantă;
numărul de boabe în capsulă;
masa a 1000 de boabe (MMB).

Fig. 5.13. Elementele productivității la ricin și participarea lor la formarea recoltei

Densitatea care se dorește a se obține la ricin este de 60-80 mii
plante/ha.
Numărul de capsule pe plantă este determinat de numărul de
inflorescențe (raceme) pe plantă și de numărul de capsule pe inflorescență.
Numărul de inflorescențe pe plantă este determinat de gradul de ramificare a
plantei. Pentru condițiile din țara noastră, este de dorit ca pe o plantă să se
formeze numai inflorescențe principale. Numărul de capsule care se
formează în inflorescenţa principală variază, de obicei, între 25 şi 150.
Numărul de boabe în capsulă este, de obicei, de trei. Numărul de
boabe care se formează în inflorescenţa principală variază între 40 şi 340, de
obicei fiind cuprins între 100 și 250, iar procentul de boabe seci variază între
10 şi 50%, uneori chiar peste 50%.
MMB variază în limite foarte largi, de la 90 la 1000 g, de obicei fiind
cuprinsă între 200 și 350 g.
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5.9. Cerinţe faţă de climă şi sol
Pentru obţinerea de producţii ridicate, ricinul necesită zile cu
temperaturi cuprinse între 20 şi 26oC de-a lungul perioadei de vegetație,
însorite, fără pericol de îngheţ şi fără exces de umiditate (Weiss, 1971).
Cerinţe faţă de temperatură. Ricinul este o plantă termofilă, cu
cerinţe ridicate faţă de căldură de-a lungul întregii perioade de vegetaţie.
Temperatura minimă de germinaţie este de 10-11oC.
Pentru a ajunge la maturitate, ricinul are nevoie de o sumă a
temperaturilor medii zilnice de 2.500-3.000oC (Zamfirescu și Canțîr, 1958).
Zonele favorabile pentru cultura ricinului în climatul temperat sunt
acelea în care temperatura medie este de peste 20,5oC în luna iunie şi de
peste 23oC în lunile iulie şi august (Căzănaru, 1987). Temperaturile sub
aceste valori încetinesc procesul de creştere şi prelungesc perioada de
vegetaţie.
Riscurile termice cele mai mari sunt cele determinate de temperaturile
scăzute după semănat şi în primele faze de vegetaţie, precum şi cele
determinate de temperaturile ridicate (de peste 38oC) din faza de înflorire.
Brumele târzii de primăvară şi cele timpurii din toamnă distrug
plantele de ricin. Practic, temperaturile de -1oC distrug tinerele plăntuţe în
primăvară, iar temperaturile de -3oC distrug plantele de ricin în toamnă.
Temperaturile de 15oC din perioada înfloritului întârzie eliberarea
polenului, iar temperaturile mai scăzute afectează fertilitatea polenului.
Cerinţe faţă de umiditate. Ricinul este considerat ca fiind o plantă cu
cerinţe moderate faţă de umiditate. Pentru obţinerea de producţii ridicate,
ricinul necesită 200-300 mm precipitaţii de-a lungul perioadei de vegetaţie.
Recolte normale la ricin se obţin la o cantitate de precipitaţii de
180-200 mm de-a lungul perioadei de vegetaţie (Zamfirescu și Canțîr, 1958;
Bîlteanu, 1974).
Din cercetările şi observaţiile făcute la noi în ţară, a reieşit că nevoia
cea mai mare de apă a ricinului se resimpte în faza răsăririi, la formarea
celei de-a cincea frunze şi în faza formării şi creşterii inflorescenţei primare,
adică în prima jumătate a lunii mai, în luna iulie şi prima jumătate a lunii
august (Căzănaru, 1987).
Seceta din timpul verii, însoţită de temperaturi ridicate (de peste
40oC), provoacă îngălbenirea şi căderea frunzelor bazale, precum şi căderea
(avortarea) mugurilor şi a florilor, iar în perioada de formare şi umplere a
semințelor este forţată coacerea, seminţele rămân mici şi şiştave, creşte
procentul de seminţe seci, ceea ce duce la scăderea producţiei. De asemenea,
se reduce conţinutul de ulei din seminţe.
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Umiditatea prea mare în prima parte a perioadei de vegetaţie este
dăunătoare, planta având o creştere exagerată a organelor vegetative, în
defavoarea organelor reproductive.
Precipitaţiile prea multe în perioada de înflorire sunt dăunătoare
plantelor de ricin, fiind afectată eliberarea grăuncioarelor de polen. De
asemenea, seceta din perioada înfloritului este dăunătoare plantelor de ricin.
În perioada de formare a inflorescenţei primare şi până la umplerea
semințelor, umiditatea solului trebuie să fie la 70% din intervalul umidităţii
active (IUA).
În perioada de maturizare a seminţelor, cerinţele plantelor de ricin faţă
de apă sunt reduse.
Ricinul este sensibil la condițiile de inundare.
Cerinţe faţă de lumină. Ricinul este o plantă pretenţioasă faţă de
lumină, procesul de creştere desfăşurându-se în optim în zilele cu multă
luminozitate. Ricinul este considerat ca fiind o plantă de zi lungă, dar care
se adaptează la diferite condiții de lungime a zilei, însă cu diminuări de
producție.
Vântul. Vânturile uscate şi puternice sunt nefavorabile plantelor de
ricin.
Cerinţe faţă de sol. Solul favorabil pentru cultura ricinului trebuie să
aibă textura mijlocie, să fie bogat în elemente nutritive, permeabil și
profund, cu apa freatică sub 1,5 m. Ricinul necesită un pH-ul cuprins între 6
și 7,3 (Salihu și colab., 2014), acesta putând tolera valori cuprinse între 4,5
și 8,3 (Naik, 2018).
Ricinul este mediu tolerant faţă de alcalinitatea solului, tolerează
umiditatea mai scăzută a solului, dar nu tolerează fertilitatea scăzută a
acestuia.
Nu sunt indicate solurile grele, uşoare, cu apa freatică la suprafaţă,
erodate sau cu fertilitate scăzută. De asemenea, nu sunt indicate solurile
acide şi cele sărăturoase.

5.10. Zone ecologice
Factorul limitativ pentru cultura ricinului în ţara noastră îl constituie
temperatura. Ca atare, având în vedere cerinţele ridicate faţă de temperatură,
ricinul trebuie cultivat în zonele calde din sudul ţării, în mod deosebit în
arealele următoare:
- jumătatea sudică a judeţelor Dolj şi Olt, în fâşia de-a lungul Dunării
cuprinsă între Calafat, Segarcea şi Corabia;
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în jumătatea sudică a judeţului Teleorman, în arealul cuprins între
oraşele Alexandria, Turnu Măgurele şi Zimnicea;
- în judeţele Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa.
Soiurile mai timpurii pot fi cultivate şi în judeţele Tulcea, Ialomiţa,
Ilfov, sud-estul judeţului Buzău și sudul judeţului Brăila, precum şi în
zonele de câmpie din vestul ţării, din judeţele Timiş şi Arad.
-

5.11. Tehnologia de cultivare
5.11.1. Rotaţia
Ricinul este considerat o plantă de cultură care nu este pretenţioasă
faţă de planta premergătoare.
Plantele foarte bune premergătoare pentru cultura ricinului sunt cele
care se recoltează timpuriu, cum sunt leguminoasele anuale (mazăre, fasole,
năut) şi cerealele păioase (grâu, orz, triticale).
Plantele bune premergătoare pentru cultura ricinului sunt cele care se
recoltează târziu (soia, porumb, sfeclă pentru zahăr, cartof, bumbac).
Plantele prăşitoare fertilizate cu îngrăşăminte organice şi la care s-a realizat
o bună combatere a buruienilor asigură condiţii favorabile ricinului.
Plantele neindicate ca premergătoare pentru cultura ricinului sunt
cele care lasă solul sărac în apă, aşa cum sunt: sorgul, iarba de Sudan, meiul,
lucerna, floarea-soarelui.
Monocultura este contraindicată ca urmare a înmulţirii bolilor, în
special a fuzariozei, care se poate transmite de la un an la altul prin resturile
vegetale infectate.
Ricinul trebuie să revină pe același teren după o perioadă de 4-5 ani.
Ricinul este o bună plantă premergătoare pentru culturile de
primăvară, îndeosebi pentru porumb. Prin cultivarea soiurilor timpurii, cu
recoltare până la sfârşitul lunii septembrie, ricinul este şi o bună plantă
premergătoare pentru cerealele de toamnă.

5.11.2. Fertilizarea
Consumul specific al ricinului pentru producerea unei tone de seminţe
plus producţia de biomasă aferentă este de 40-65 kg N, 9 kg P2O5, 16 kg
K2O, 6 kg MgO și 5 kg CaO (Weiss, 2000, citat de McKeon, 2016).
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Din cantităţile de elemente nutritive consumate, în seminţele de ricin
se acumulează cca. 77% din azot şi fosfor şi cca. 14% din potasiu şi calciu
(Căzănaru, 1987). Aceasta înseamnă că după cultura ricinului solul rămâne
sărac în azot şi fosfor, în timpul ce potasiul şi calciul sunt redate solului prin
intermediul resturilor vegetale în cea mai mare parte (cca. 84%).
Deficitul de azot duce la reducerea suprafeței foliare și a biomasei
plantelor de ricin, fiind diminuată astfel capacitatea de producție a acestora.
În condiții de deficit moderat de azot, plantele de ricin capătă o
culoare verde-deschis, frunzele bazale fiind mai deschise la culoare. În
condițiile în care deficitul continuă, frunzele bazale se îngălbenesc, pentru
ca în condiții de deficit sever acestea să se brunifice și să se necrozeze.
Excesul de azot duce la o creștere vegetativă exagerată în detrimentul
formării organelor reproductive.
Concentrația ridicată a cationului amoniu (NH4+) în planta de ricin
afectează în mod semnificativ procesul de creștere (Kumar și Sharma,
2013).
Deficitul de fosfor afectează procesul de creștere a plantelor și
acumularea biomasei, se întârzie înflorirea și maturitatea, formându-se un
număr mic de capsule pe plantă, respectiv de semințe, ceea ce determină
obținerea unei producții mici.
În condiții de deficit moderat de fosfor, frunzele sunt mici și de
culoare verde-închis, iar frunzele bazale capătă o nuanță verde-albăstruie pe
margini, care avansează spre zona centrală. În condițiile în care deficitul
continuă, frunzele bazale devin verzi-vineții.
Deficitul de potasiu afectează procesul de creștere a plantelor,
formându-se un număr mic de flori și întârziindu-se maturitatea.
În condiții de deficit moderat de potasiu, plantele au o creștere redusă,
iar frunzele bazale se clorozează la vârf și spre margini. În condițiile în care
deficitul continuă, clorozele avansează spre centrul frunzelor, de-a lungul
nervurilor principale, iar vârful și marginile frunzelor se necrozează.
Deficitul de magneziu determină formarea de tulpini subțiri, cu o talie
redusă, a unui număr mic de capsule, cu un număr mic de semințe, care la
rândul lor sunt de dimensiuni mici (Kumar și Sharma, 2013).
În condiții de deficit moderat de magneziu, pe frunzele de la baza
plantei apar pete ce imprimă un aspect marmorat în zona dintre nervuri. În
condițiile în care deficitul continuă, zonele marmorate se transformă în zone
clorotice, care ulterior se pot necroza.
Deficitul de sulf se manifestă inițial printr-o culoare verde-deschis a
plantelor, după care frunzele tinere, din partea superioară a plantelor, capătă
o culoare galben-deschis, inclusiv nervurile acestora.
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Deficitul de fier se manifestă prin cloroza frunzelor tinere, din partea
superioară a plantelor, în zona dintre nervuri, acestea rămânând verzi. În
condițiile în care deficitul continuă, clorozele se albesc, după care încep să
apară pete necrotice.
Aplicarea îngrăşămintelor minerale. Ricinul reacţionează moderat
la aplicarea îngrășămintelor minerale, ca urmare a sistemului radicular bine
dezvoltat în profunzime şi radiar, ca urmare a fertilităţii, de obicei, ridicate a
solurilor din zonele de cultură ale ricinului, precum şi ca urmare a faptului
că plantele sunt expuse stresului hidric, în majoritatea anilor de cultură, în
fazele de vegetaţie în care se înregistrează consumul maxim de apă şi
elemente nutritive.
Doza de azot este de 35-70 kg/ha, aceasta putându-se mări sau
micşora cu 5-10 kg/ha în funcţie de rezerva de apă a solului din momentul
semănatului. De asemenea, doza de azot se poate mări cu 10-20 kg atunci
când ricinul urmează după plante prășitoare târzii nefertilizate cu
îngrăşăminte organice. Atunci când planta premergătoare a fost fertilizată cu
îngrăşăminte organice, doza de azot se reduse cu 1,0-1,5 kg N s.a. pentru
fiecare tonă de gunoi de grajd aplicat plantei premergătoare.
Doza de fosfor este de 40-80 kg/ha P2O5. Atunci când planta
premergătoare a fost fertilizată cu îngrăşăminte organice, doza de fosfor se
reduse cu 0,75-1,0 kg P2O5 pentru fiecare tonă de gunoi de grajd aplicat
plantei premergătoare. Aplicarea îngrăşămintelor cu fosfor au şi rolul de a
preveni prelungirea perioadei de vegetaţie.
Doza de potasiu este de 40-60 kg /ha K2O.
Îngrăşămintele simple cu azot şi îngrăşămintele complexe se
administrează la pregătirea patului germinativ sau concomitent cu
semănatul. Aplicarea îngrăşămintelor complexe în benzi odată cu semănatul
stimulează dezvoltarea sistemului radicular al plantelor de ricin. Trebuie
evitată administrarea azotului în perioada de vegetaţie, ca urmare a faptului
că se prelungește perioada de vegetație şi se favorizează procesul de
ramificare. Îngrăşămintele simple cu fosfor (superfosfatul) şi cele cu potasiu
(sarea potasică) se administrează înainte de efectuarea arăturii de vară sau
de toamnă.
Aplicarea îngrăşămintelor organice. Îngrăşămintele organice
aplicate în doze moderate, de 20 t/ha, cu încorporare sub arătură, asigură
sporuri de recoltă care pot ajunge la 15-27%, iar atunci când se aplică şi
îngrășăminte cu fosfor sporul de recoltă poate ajunge la 22-34% (Canțăr,
1965). Totuşi, ricinul valorifică mai slab îngrăşămintele organice decât
plantele prăşitoare din zona de cultură a acestuia (porumb, sfecla pentru
zahăr, cartof). Ca atare, este indicat ca aplicarea îngrăşămintelor organice să
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fie efectuată plantelor prăşitoare premergătoare ricinului, urmând ca acesta
să valorifice efectul remanent al acestor îngrăşăminte.
Aplicarea îngrăşămintelor foliare se poate face în faza de 4-5 frunze
și înainte de apariția racemului principal.
Aplicarea amendamentelor. Pe solurile cu reacţie acidă (cu un pH
mai mic de 5,8) se recomandă aplicarea de amendamente calcaroase.
5.11.3. Lucrările solului
Ricinul necesită un teren bine pregătit şi afânat în profunzime. De
regulă, pregătirea terenului se face ca la celelalte culturi prăşitoare de
primăvară.
Imediat după recoltarea plantei premergătoare se recomandă
efectuarea lucrării de dezmiriştit sau de arat.
Lucrarea de dezmiriştit este necesară atunci când efectuarea arăturii
imediat după recoltarea plantei premergătoare nu este posibilă din diferite
motive: sol uscat, probleme organizatorice, lipsa utilajelor disponibile, sau
atunci când lucrarea de arat nu se efectuează în condiţii bune din cauza
resturilor vegetale care nu se încorporează corespunzător şi care determină
înfundarea plugului. Lucrarea de dezmiriştit se efectuează cât mai repede
posibil după recoltarea plantei premergătoare cu ajutorul unei grape cu
discuri sau cultivator, de dorit perpendicular pe direcţia rândurilor de la
planta premergătoare.
Lucrarea de arat se efectuează cât mai repede cu putință la adâncimea
de 25-30 cm.
Pe solurile mai grele, compacte, înainte de arătură se impune
efectuarea unei lucrări de scarificare la adâncimea de 50-80 cm, o dată la
3-4 ani.
Lucrările de întreţinere a arăturii urmăresc combaterea buruienilor și
nivelarea terenului până la intrarea în iarnă.
Lucrările solului în primăvară sunt determinate de calitatea arăturii la
ieşirea din iarnă, gradul de tasare a solului, nivelarea şi gradul de
îmburuienare a terenului. Trebuie avut în vedere ca primăvara să fie
efectuate cât mai puţine lucrări ale solului, pentru conservarea apei în sol.
Lucrarea de pregătire a patului germinativ se recomandă a fi
efectuată înainte de semănat cu ajutorul unui combinator, perpendicular pe
direcţia de semănat, la o adâncime de până la 8-10 cm.

427

5.11.4. Sămânţa şi semănatul
Calitatea seminţei folosită la semănat. Sămânţa folosită la semănat
trebuie să aparţină unui soi recomandat pentru zona de cultură, să fie
certificată, respectiv să aibă puritatea fizică de peste 98% şi germinaţia de
peste 85%. De asemenea, sămânţa de ricin folosită la semănat trebuie să fie
mare, întreagă (fără tegument spart) și lucioasă.
Înainte de semănat se impune tratarea seminţelor cu produse fungicide
împotriva fuzariozei şi a putregaiului cenuşiu.
Perioada de semănat. Semănatul ricinului se poate începe atunci
când la adâncimea de 10 cm în sol și la ora 7 dimineaţa se înregistrează
temperatura de 10oC timp de 3 zile consecutive, iar tendința vremii este de
încălzire.
Calendaristic, perioada optimă pentru semănatul ricinului este în cea
de-a doua şi a treia decadă a lunii aprilie. Practic, ricinul se seamănă după
semănatul porumbului.
În cazul semănatului mai devreme, se prelungeşte intervalul semănatrăsărire, existând pericolul ca o parte dintre seminţele semănate să-şi piardă
germinaţia ca urmare a fenomenului de „clocire”. În cazul semănatului mai
târziu, stratul superficial al solului se poate usca, ceea ce determină un
răsărit neuniform, iar vegetaţia se prelungeşte în toamnă, existând riscul ca
plantele de ricin să nu ajungă la maturitate, mai ales atunci când s-au aplicat
cantităţi mai mari de azot sau atunci când cultura se irigă.
Densitatea de semănat. Densitatea optimă este cuprinsă între 60 mii
plante/ha în cazul soiurilor semitardive și cu talie mai mare şi 80 mii
plante/ha în cazul soiurilor timpurii şi semitimpurii și cu talie mai mică. La
aceste valori ale densităţii se reduce ramificarea plantelor, obţinându-se un
număr mare de raceme principale la hectar rezultate dintr-un număr mare
de plante (monoracemizare fitotehnică). Monoracemizarea asigură
maturizarea capsulelor mai uniform şi într-un timp mai scurt, fiind uşurată
recoltarea mecanizată. În plus, racemele primare sunt cele care se
formează în condiţii de vegetaţie mai favorabile, ceea ce duce la formarea
de seminţe cu o masă mai mare şi un conţinut mai ridicat de ulei. Ca atare,
obiectivul urmărit trebuie să fie obţinerea unui număr mare de raceme
principale, nu obţinerea unui număr mare de raceme principale şi
secundare, care să rezulte din ramificarea plantelor.
O densitate mai mică faţă de optim favorizează procesul de
ramificare a plantelor şi de formare a inflorescenţelor secundare, ceea ce
determină o neuniformitate de maturizare a culturii şi riscul ca racemele
secundare să nu ajungă la maturitate. O densitate mai mare faţă de optim
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duce la scăderea masei seminţelor (seminţele sunt mai mici) şi la creşterea
procentului de seminţe seci.
Pentru stabilirea densităţii la semănat exprimată în boabe germinabile
la hectar, trebuie majorată densitatea la recoltare exprimată în plante/ha cu
cca. 10%, care reprezintă procentul de pierderi de plante de-a lungul
perioadei de vegetaţie.
Norma de semănat. Cantitatea de sămânţă la hectar (norma de
semănat) depinde de densitatea de semănat, masa a 1.000 de boabe (MMB),
puritatea fizică și germinaţia seminţelor. Norma de semănat se calculează
după următoarea formulă:
C

D x MMB
P x G x 100

unde: C = norma de semănat, în kg/ha;
D = densitatea de semănat, în boabe germinabile/ha;
MMB = masa a 1000 de boabe, în g;
P = puritatea fizică a seminţelor, în %;
G = germinaţia seminţelor, în %.
Cantitatea de sămânţă necesară pentru semănatul unui hectar cu ricin
este de 25-40 kg.
Distanţa dintre rânduri. Ricinul se seamănă la distanţa între rânduri
de 70 cm, distanţă ce asigură efectuarea praşilelor mecanice până în faze de
vegetaţie mai avansate, fără să fie afectat aparatul foliar, precum şi accesul
luminii până la frunzele din etajele inferioare. Totuși, experiențele efectuate
la SCDA Teleorman au arătat că la distanțe între rânduri cuprinse între 40 și
80 cm nu s-au obținut diferențe semnificative (Căzănaru, 1987).
Adâncimea de semănat. Adâncimea de încorporare a seminţei de
ricin este de 6-8 cm, în cazul unei bune aprovizionări a solului cu apă şi pe
solurile mai grele, şi de 8-10 cm în cazul solurilor uscate la suprafaţă (în
primăverile secetoase) şi pe cele mai uşoare.
Semănatul se realizează cu ajutorul semănătorilor de precizie
(semănătorile utilizate pentru semănatul culturilor prăşitoare), la care
diametrul orificiilor de pe discul distribuitor trebuie să fie de 5,5-6 mm.
Viteza de înaintare a agregatului de semănat este de cca. 8 km/h.
5.11.5. Lucrările de îngrijire

-

Lucrările de îngrijire specifice culturii de ricin sunt următoarele:
combaterea buruienilor;
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-

combaterea bolilor;
combaterea dăunătorilor;
irigarea culturii.
Combaterea buruienilor. Ricinul este sensibil la îmburuienare în
primele faze de vegetaţie, combaterea buruienilor fiind esenţială pentru
obţinerea unor producţii ridicate. După ce plantele de ricin au ajuns la
înălțimea de 40-50 cm, buruienile care apar nu mai reușesc să se dezvolte,
acestea fiind umbrite de plantele de ricin.
Combaterea buruienilor se realizează prin efectuarea de praşile şi prin
utilizarea de erbicide (combatere chimică).
Combaterea buruienilor prin intermediul praşilelor se impune mai
ales atunci când nu se utilizează erbicide, fiind necesară efectuarea a 2-3
praşile mecanice. În fermele în care există forța de muncă necesară, este de
dorit ca prașilele mecanice să fie însoțite și de efectuarea a 1-2 praşile
manuale.
Prima praşilă mecanică se efectuează după răsărirea tuturor plantelor,
cu o viteză de deplasare a tractorului redusă şi cu o zonă de protecţie de
12-15 cm, astfel încât plantele să fie protejate împotriva riscului acoperii cu
pământ. Trebuie avut în vedere faptul că imediat după răsărire, rădăcinile
sunt slab dezvoltate, plăntuţele de ricin fiind sensibile la dislocare. De
asemenea, trebuie avut în vedere faptul că hipocotilul este lung şi fragil,
acesta putând fi distrus în timpul prăşitului dacă este lovit de bulgării de
pământ.
A doua praşilă mecanică se efectuează atunci când plantele de ricin au
15-20 cm înălţime, iar ultima praşilă mecanică se efectuează atunci când
plantele de ricin au cel mult 35-40 cm înălţime (înainte ca bara
cultivatorului să producă ruperea plantelor), cu o viteză de deplasare a
tractorului mai mare.
Adâncimea la care se efectuează lucrările de prăşit este de 4-6 cm,
astfel încât să nu fie tăiate rădăcinile secundare superficiale ale plantelor de
ricin.
Praşilele manuale se efectuează pe rândul de plante după praşilele
mecanice, cu atenţie pentru a nu se vătăma plantele de ricin.
Combaterea chimică a buruienilor se realizează prin utilizarea de
erbicide.
Erbicidele folosite pentru cultura de ricin pot combate următoarele
categorii de buruieni:
- monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate;
- monocotiledonate anuale și perene.
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De asemenea, erbicidele omologate pentru cultura de ricin pot fi
aplicate astfel:
- preemergent sau ppi (înainte de pregătirea patului germinativ);
- postemergent.
Strategia de combatere chimică a buruienilor la cultura de ricin se
bazează pe aplicarea următoarelor erbicide:
1. Erbicide care se aplică preemergent, după semănat, dar înainte de
răsăritul plantelor de ricin, cu condiția ca să existe suficientă umiditate
în sol pentru activarea erbicidului, sau ppi (înainte de pregătirea patului
germinativ), în condiții de umiditate scăzută în sol; aceste erbicide se
folosesc pentru combaterea următoarelor tipuri de buruieni:
 Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate, pentru
combaterea acestora fiind folosite produse erbicide ce conțin
următoarea substanță activă:
o S-metolaclor, care intră în formularea erbicidului:
- Dual Gold 960 EC / Tender cea de-a doua denumire
comercială (S-metolaclor 960 g/l) - 1,0 l/ha.
2. Erbicide care se aplică postemergent, care se folosesc pentru
combaterea următoarelor tipuri de buruieni:
 Buruieni monocotiledonate anuale şi perene (inclusiv costreiul din
rizomi - Sorghum halepense), pentru combaterea acestora fiind
folosite produse erbicide ce conțin următoarele substanțe active:
o Fluazifop-p-butil, care intră în formularea erbicidului:
- Fusilade Forte 150 EC (fluazifop-p-butil 150 g/l) - 0,8 l/ha
pentru combaterea monocotiledonatelor anuale şi 1,0-1,3 l/ha
pentru combaterea monocotiledonatelor perene. Administrarea
erbicidului se face atunci când buruienile monocotiledonate
anuale au 2 frunze până în faza de înfrăţire, iar în cazul
buruienilor monocotiledonate perene atunci când acestea au 4
frunze până la înălţimea de 20-25 cm.
o Quizalofop-p-etil, care intră în formularea erbicidului:
- Leopard 5 EC / Erbistar cea de-a doua denumire comercială
(quizalofop-p-etil 50 g/l) - 0,75 l/ha pentru combaterea
monocotiledonatelor anuale.
Pentru combaterea buruienilor până la semănat sau înainte de răsărirea
plantelor de ricin se pot aplica erbicide cu acțiune totală, situaţie în care
trebuie acordată o atenţie deosebită plăntuţelor de ricin care nu trebuie să
ajungă la suprafaţa solului şi să vină în contact cu produsul erbicid.
Combaterea bolilor. Principalele boli ale ricinului sunt:
- fuzarioza (Fusarium oxysporum f.sp. ricini (Wollenw.) W.L. Gordon);
431

putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea Pers.).
Fuzarioza (Fusarium oxysporum f.sp. ricini (Wollenw.) W.L.
Gordon) este considerată cea mai păgubitoare boală care atacă plantele de
ricin în condiţiile din ţara noastră. Fuzarioza se dezvoltă pe plăntuţele de
ricin după răsărire, acestea putând fi distruse în totalitate, precum și pe axul
principal al plantei şi pe ramificaţii, pe inflorescenţe şi capsule, care se
vestejesc şi capătă o nuanţă violacee.
Prevenirea atacului de fuzarioză se realizează prin respectarea rotaţiei,
în care cultura de ricin trebuie să revină pe aceeaşi suprafață de teren după
4-5 ani, şi folosirea de sămânţă sănătoasă şi tratată.
În vegetaţie, pot fi efectuate tratamente cu zeamă bordoleză 1%.
Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea Pers.) apare, de obicei, în
perioada maturării capsulelor, care putrezesc sau se desprind din
inflorescenţă şi cad pe sol, manifestându-se mai ales în anii umezi şi la
soiurile tardive.
Prevenirea atacului de putregai cenuşiu se realizează prin respectarea
rotaţiei şi efectuarea arăturii adânci cât mai repede după recoltarea ricinului.
În vegetaţie, pot fi efectuate tratamente cu produse fungicide, ca de
exemplu Topsin 500 SC (tiofanat metil 500 g/l), în doză de 1,4 l/ha.
Alte boli specifice ricinului sunt:
- alternarioza, macrosporioza sau înnegrirea frunzelor (Alternaria ricini
(Yoshii) Hansf. - sin. Macrosporium ricini Yoshii);
- pătarea brună a frunzelor de ricin (Cercospora ricinella Sacc. & Berl.);
- mana ricinului (Phytophthora parasitica Dastur.);
- bacterioza sau pătarea bacteriană a frunzelor (Xanthomonas ricinicola
(Elliott) Dowson - sin. Xanthomonas axonopodis pv. ricini (Yoshii &
Takimoto) Vauterin et al.).
Combaterea dăunătorilor. Principalii dăunători ai ricinului sunt:
- viermii sârmă (Agriotes spp.);
- răţişoara sfeclei (Tanymecus palliatus F.);
- buha semănăturilor (Agrotis segetum Den. & Schiff. - sin. Scotia
segetum Den. & Schiff.);
- omida de stepă sau omida păşunilor (Loxostege sticticalis L.);
- buha verzei (Mamestra brassicae L.);
- omida capsulelor de bumbac sau omida fructificaţiilor (Helicoverpa
armigera Hübner - sin. Heliothis armigera Hübner, Chloridea armigera
Hübner).
Irigarea. Ricinul este o plantă de cultură care reacționează pozitiv la
irigare, mai ales în zonele şi în anii cu precipitaţii reduse în perioada de
-
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vegetaţie. Se apreciază că sporul de recoltă obţinut prin irigare, faţă de
neirigat, poate ajunge până la 1 t/ha.
Se efectuează 2 udări, prima udare la apariţia racemului principal, iar a
doua udare după fecundare, când începe formarea şi umplerea seminţelor.
Calendaristic, udările se efectuează în lunile iunie-iulie. Cea de-a treia udare
se efectuează numai dacă este cazul, la 14-18 zile de la udarea a doua. Nu
sunt indicate udările târzii, deoarece acestea duc la formarea de noi lăstari,
care nu reuşesc să ajungă la maturitate şi creează dificultăţi la recoltare.
Norma de udare este de 400-600 m3/ha la udarea prin aspersiune şi de
1.000 m3/ha la udarea prin brazde.

5.11.6. Recoltarea
Recoltarea ricinului se poate face manual sau mecanizat.
Recoltarea manuală se efectuează eşalonat, pe măsură ce racemele se
maturizează, proces care are loc în ordinea formării acestora (întâi racemele
principale şi apoi racemele secundare). Momentul optim de recoltare este
atunci când toate capsulele dintr-un racem sunt brunificate, ceea ce
corespunde cu o umiditate a seminţelor de 13-15%.
Recoltarea manuală se poate face într-o singură trecere, la soiurile
monoracemale, care formează numai raceme principale. La soiurile la care
maturizarea este neuniformă, ca urmare a procesului de ramificare,
recoltarea manuală se efectuează în 2 sau chiar 3 treceri, fiind culese de
fiecare dată numai racemele care au capsulele brunificate.
Recoltarea manuală se efectuează prin desprinderea capsulelor de pe
inflorescenţe (fig. 5.14 și 5.15) prin trecerea mâinilor de jos în sus.
Culegătorii trebuie să poarte mănuşi de doc. Recoltarea manuală se poate
face şi prin tăierea inflorescenţelor, care se colectează în diferite recipiente,
se scot din cultură și se lasă la uscat, după care se bat cu greble de lemn
pentru desfacerea capsulelor.
După recoltare, capsulele se pot usca suplimentar la soare timp de
2-4 zile, după care se efectuează decapsularea cu ajutorul unei batoze
speciale, care are bătătorul şi contrabătătorul îmbrăcate în cauciuc sau pânză
cauciucată, pentru evitarea fisurării şi spargerii seminţelor. Recoltarea
manuală necesită un volum mare de forţă de muncă, care este estimat la
125 ore om/t de capsule recoltate.
Recoltarea mecanizată se efectuează într-o singură trecere, cu ajutorul
combinelor de recoltat ricin. Atunci când nu se dispune de o combină
specială pentru recoltat ricinul, recoltarea se poate face în două etape: în
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prima etapă se recoltează capsulele din cultura de ricin cu ajutorul combinei
pentru cereale, cu unele adaptări specifice, iar în etapa a doua capsulele se
treieră cu ajutorul batozelor pentru decapsulat ricin.

Fig. 5.14. Recoltarea manuală la ricin în Africa de Sud (Weiss, 1971)

Fig. 5.15. Recoltarea manuală la ricin în America de Sud (Weiss, 1971)

În cazul recoltării mecanizate, cultura de ricin trebuie să fie desicată,
ca urmare a faptului că în momentul ajungerii racemului principal la
maturitate, plantele de ricin (frunzele şi tulpinile) sunt încă verzi. Desicarea
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se efectuează atunci când capsulele de pe racemul principal sunt total
brunificate, prin tratamente terestre sau avio cu produse desicante sau
erbicide cu acțiune totală. Recoltarea trebuie să înceapă la 8-10 zile de la
efectuarea tratamentului, moment în care frunzele sunt uscate şi în mare
parte căzute de pe plante, tulpinile sunt uscate în proporţie de 80%, iar
umiditatea semințelor este de 8-12%.
Atunci când după decapsulare seminţele de ricin conţin impurităţi,
acestea vor fi îndepărtate prin vânturare sau selectare. Sămânţa de ricin
trebuie controlată zilnic, până când umiditatea ajunge la 8,5%.
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Capitolul 6
Șofrănelul
6.1. Importanţa culturii
Șofrănelul1 are utilizări în alimentaţia omului, furajarea animalelor,
utilizări industriale, energetice, medicinale și ornamentale.
Utilizări în alimentaţia omului. În alimentaţia omului se utilizează
uleiul, atât ca atare pentru prepararea de salate și maioneze, cât și pentru
gătit. Uleiul de șofrănel are un important rol dietetic prin conţinutul ridicat
de acid linoleic (peste 70%), determinând reducerea nivelului de colesterol
din sânge și reducând riscul bolilor cardiovasculare. Ca urmare a stabilității
la temperaturi scăzute, acesta neschimbându-și densitatea, uleiul de șofrănel
se pretează pentru prepararea de produse refrigerate. De asemenea, uleiul de
șofrănel este utilizat pentru prepararea de produse pentru copii.
Uleiul de șofrănel se poate utiliza și în amestec cu alte uleiuri (ulei de
soia, bumbac sau arahide), cărora le îmbunătățește calitatea și le mărește
stabilitatea.
Un avantaj al uleiului de șofrănel este costul de producție scăzut, ceea
ce-l face o alternativă interesantă pentru cei ce nu-și permit să cumpere ulei
de măsline și alte uleiuri funcționale2 (Khalid și colab., 2017).
Uleiul de șofrănel high-oleic se utilizează pentru prăjit, acesta fiind
stabil la temperaturi ridicate, nu fumegă și nu determină apariția de
mirosuri.
Seminţele măcinate pot fi folosite în diferite reţete de panificaţie.
Petalele de șofrănel se utilizează ca aromatizant, acestea constituind o
alternativă mai ieftină a șofranului.
Plantele tinere de şofrănel sunt consumate în India și Birmania
(Myanmar) în stare proaspătă sub formă de salată, acestea fiind bogate în
vitamina A, fier, fosfor și calciu (Singh și Nimbkar, 2016; Smith, 1996). De
asemenea, plantele tinere de şofrănel se consumă fierte cu orez în India,
Pakistan și Birmania (Dajue și Mündel, 1996).
Ca urmare a gustului amar, turtele și șroturile de șofrănel nu se
utilizează în hrana omului (Smith, 1996). Totuși, după îndepărtarea acestor
Engleză - safflower, bastard saffron; franceză - carthame, faux safran, safran bâtard; spaniolă alazor, cártamo; italiană - cartamo; germană - saflor.
2 Uleiurile funcționale sunt uleiurile care pe lângă efectul nutrițional de bază, aduc și beneficii
sănătății consumatorului.
1
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substanțe amare, izolatele proteice pot fi utilizate în fortificarea pâinii,
pastelor făinoase și a băuturilor nutriționale (Dajue și Mündel, 1996).
Utilizări în furajarea animalelor. În furajarea animalelor se
utilizează turtele și șroturile rezultate de la extragerea uleiului, care au un
conținut de proteine de 20-42% (Dajue și Mündel, 1996), dar care se
caracterizează printr-un conținut scăzut de lizină, metionină și izoleucină.
Atunci când boabele nu sunt decojite înainte de extragerea uleiului,
conținutul de proteine din turte și șroturi este de 20-24%, iar în cazul
boabelor decojite conținutul de proteine poate ajunge la 42%.
În general, decojirea boabelor nu este economică, motiv pentru care
turtele și șroturile au un conținut de fibre brute de 30-40%, ceea ce le
recomandă în hrana animalelor rumegătoare, fiind neindicate în hrana
animalelor monogastrice. Turtele și șroturile se utilizează în special în hrana
bovinelor, fiind bine valorificate de vacile de lapte care suportă bine și
gustul amar specific al acestora. Turtele și șroturile obținute din boabe
decojite pot fi utilizate și în hrana suinelor, dar cu adaos de lizină, precum și
a păsărilor, dar cu adus de lizină și metionină. Dacă nu se utilizează în
furajarea animalelor, turtele și șroturile pot fi utilizate ca îngrășământ
organic.
În furajarea animalelor pot fi utilizate și boabele de șofrănel, întregi
sau măcinate, în special în hrana vacilor de lapte și a păsărilor ouătoare.
Boabele de șofrănel sunt utilizate și în hrana porumbeilor și a papagalilor.
În Australia, șofrănelul este utilizat prin pășunat pe o durată de până la
8 săptămâni de la semănat, iar în Montana (SUA) șofrănelul a fost utilizat ca
furaj însilozat (Smith, 1996). De asemenea, șofrănelul cosit imediat după
înflorit se poate utiliza sub formă de fân, în special în hrana ovinelor și a
caprinelor, care suportă bine spinii specifici plantelor (Mündel și colab.,
2004).
Utilizări industriale. Uleiul de șofrănel se utilizează în industria
margarinei, dar și în industria lacurilor și a vopselelor. Având caracteristica
de a nu se îngălbeni în timp, uleiul de șofrănel este utilizat și pentru
obținerea de vopsele pentru pictură.
Uleiul de șofrănel nu este alergenic, fiind ideal pentru utilizarea în
obținerea produselor cosmetice (Weiss, 1971). De asemenea, uleiul de
șofrănel este utilizat la fabricarea lumânărilor parfumate.
Florile de șofrănel (fig. 6.1) se utilizează pentru obținerea de coloranți
naturali, care sunt utilizați în industria alimentară, farmaceutică, cosmetică,
precum și în industria textilă. Acestea conțin cartamină, care este un
pigment roșu insolubil în apă, și cartamidină, care este un colorant galben
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solubil în apă. Conținutul florilor în cartamină este de 0,3-0,6% (Dajue și
Mündel, 1996).

Fig. 6.1. Flori de șofrănel uscate

Coloranții obținuți din petalele de șofrănel sunt utilizați pentru a da o
culoare portocalie pâinii, orezului sau legumelor conservate prin murare
(Smith, 1996), precum și sosurilor și supelor (Dajue și Mündel, 1996), sau
înghețatei, produselor lactate, băuturilor răcoritoare și pastelor făinoase
(Jianguo, 1989).
Utilizări energetice. Uleiul de șofrănel se poate utiliza singur sau în
amestec cu alte uleiuri pentru obținerea de biodiesel (Kisha și Johnson,
2012; Khalid și colab., 2017).
Utilizări medicinale. Uleiul de șofrănel poate fi utilizat pentru
tratarea infecțiilor pielii și aterosclerozei (Khalid și colab., 2017).
Fructele (achenele) de șofrănel utilizate sub formă de decoct au
proprietăți diuretice și tonice (The Wealth of India, 1950), precum și efect
laxativ și de ameliorare a durerilor reumatice (Mündel și colab., 2004).
Florile de șofrănel utilizate sub formă de ceaiuri au proprietăți
stimulante, sedative și de a dilata arterele, ceea ce reduce presiunea sanguină
și îmbunătățește oxigenarea țesuturilor (Dajue și Mündel, 1996; Singh și
Nimbkar, 2016). Acestea se utilizează pentru tratarea hipertensiunii, bolilor
cardiace și sterilității atât la bărbați cât și la femei (Singh și Nimbkar, 2007),
precum și pentru calmarea tusei și cu efect laxativ. În China, florile de
șofrănel sunt utilizate pe scară largă ca ceai tonic (Dajue și Mündel, 1996) și
stimulant al circulației sangvine, șofrănelul fiind considerat ca fiind o plantă
medicinală (Emongor, 2010).
Uleiul de șofrănel cu un conținut ridicat de acid gamma-linoleic a
primit din partea Administrației pentru Alimente și Medicamente a SUA
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(U.S. Food and Drug Administration - US-FDA) statutul de GRAS
(Generally Recognized as Safe - recunoscut general ca fiind sigur) pentru
utilizare alimentară și medicinală (GRAS Notice (GRN) No. 652 din 2016).
Uleiul de șofrănel cu un conținut ridicat de acid gamma-linoleic este
comercializat pe piața SUA din 2009 sub forma suplimentului alimentar
SONOVA® 400 GLA Safflower Oil1, care este utilizat pentru tratarea
eczemelor, infecțiilor virale și anumitor tipuri de cancer.
O utilizare a viitorului va fi extragerea din semințele de șofrănel
modificat genetic a insulinei, care este din punct de vedere fizic, structural și
fiziologic similară cu insulina comercială destinată persoanelor cu diabet.
Utilizări ornamentale. Plantele de șofrănel se utilizează și în scop
ornamental, în special formele fără spini, acestea prezentând interes ca flori
tăiate, atât proaspete cât și uscate (fig. 6.2). Pentru utilizarea ca plante
uscate, acestea se taie de la suprafața solului în faza de plin proces de
înflorire, după care se usucă în mănunchiuri care se atârnă cu inflorescențele
în jos în diferite spații în condiții de întuneric. După uscare, frunzele își
mențin culoarea verde, iar florile uscate își mențin culoarea specifică.

Fig. 6.2. Vază cu plante uscate de șofrănel

Importanța agronomică a șofrănelului rezultă din posibilitatea
valorificării solurilor mai puțin fertile și cu deficit de umiditate, pe care
SONOVA® 400 GLA Safflower Oil conține 40% acid gamma-linoleic și este produs de Arcadia
Biosciences, Inc.
1
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floarea-soarelui dă producții mici. De asemenea, șofrănelul poate prezenta
interes ca plantă de cultură succesivă atunci când se amplasează după
culturile cu recoltare timpurie din zonele cu resurse termice ridicate ale țării,
cum sunt zonele de câmpie din sudul și vestul țării.
Șofrănelul este considerat ca fiind o plantă de cultură care nu este pusă
în valoare, fiind insuficient utilizată, dar care este promițătoare pentru viitor.
6.2. Istoricul culturii
Istoricul șofrănelului pe plan mondial. Se consideră că șofrănelul își
are originea în bazinul Eufratului, de unde s-a răspândit în Egipt, Etiopia,
sudul Europei, sudul Asiei și Orientul Îndepărtat (Smith, 1996).
Șofrănelul a fost cultivat din cele mai vechi timpuri în China, India și
Pakistan, precum și în Egiptul antic, fiind utilizat ca plantă colorantă și
pentru ulei.
În Orientul Mijlociu, șofrănelul a început să fie cultivat în urmă cu
4.000-5.000 de ani pentru florile sale, care inițial au fost folosite pentru
colorarea produselor alimentare, apoi pentru colorarea produselor textile
(Knowles, 1989).
În Egiptul antic, florile de șofrănel erau utilizate cu peste 4.000 de ani
în urmă (Emongor, 2010) pentru vopsitul pânzelor din bumbac și mătase, iar
uleiul era utilizat pentru iluminat și ca unguent (Dajue și Mündel, 1996).
Pigmenții florilor de șofrănel au fost găsiți în fășiile de pânză cu care erau
înfășurate mumiile.
Din Orientul Mijlociu, șofrănelul s-a răspândit în India, apoi în China,
unde era cultivat cu peste 2.200 de ani în urmă (Emongor, 2010).
În perioada anilor 200-500, șofrănelul a ajuns în Japonia, unde a fost
cultivat pentru obținerea de coloranți utilizați la vopsirea produselor textile
și la obținerea de ruj și produse cosmetice; cea mai importantă zonă de
cultură a șofrănelului ca plantă tinctorială în Japonia a fost și rămâne
prefectura Yamagata, șofrănelul fiind denumit și ”floarea prefecturii
Yamagata”, zonă în care climatul specific alpin este considerat că dă o
calitate deosebită pigmentului roșu (Watanabe, 1977).
În Europa, șofrănelul a fost adus pentru prima dată de arabi, fiind
cultivat mai întâi în Peninsula Iberică, apoi în Franța și Italia, de unde s-a
răspândit mai departe înspre răsărit (Zamfirescu și Canțîr, 1958).
Pe continentul American, șofrănelul a fost adus de spanioli și
portughezi (O’Brien, 2009). În SUA, cultivarea acestuia a început în 1925 în
zona Marilor Câmpii (Great Plains) (Armah-Agyeman și colab., 2002), dar
cultivarea în scop comercial a început abia în anii 1950 (Knowles, 1989).
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Inflorescențele de șofrănel au avut un rol important în obținerea de
coloranți naturali până la mijlocul secolului al XX-lea, India fiind cel mai
mare furnizor mondial de inflorescențe și pigmenți de șofrănel. Odată cu
apariția coloranților sintetici pe bază de anilină, comerțul cu coloranți de
șofrănel a încetat practic după anii 1940 (Singh și Nimbkar, 2016).
Șofrănelul a început să prezinte importanță ca plantă oleaginoasă la
nivel mondial odată cu crearea la începutul anilor 1950 de soiuri cu o
capacitate mare de producție și cu un conținut ridicat de ulei în semințe
(O’Brien, 2009).
De-a lungul timpului, șofrănelul s-a bucurat de interes și promovare
din partea unor instituții și personalități, fiind dezvoltate diferite programe
de cercetare. Cele mai importante realizări cu privire la ameliorarea
șofrănelului au fost obținute în India și în California, SUA (Mündel, 2008).
Astfel, în anul 1972, în India este inițiat proiectul de cercetare coordonată a
șofrănelului (All India Coordinated Research Project (AICRP) on
Safflower), care a avut ca rezultat crearea și omologarea a numeroase soiuri
(AICRP on Safflower, 2006). Contribuția cea mai mare la înțelegerea și
cunoașterea geneticii șofrănelului și la ameliorarea acestuia a fost realizată
de Knowles Paulden Ford (1916-1990) și echipa sa în SUA, la Universitatea
California din Davis. Ca atare, în anul 1981, a fost organizată în California,
SUA, Prima Conferință Internațională a Șofrănelului (First International
Safllower Conference), care a deschis seria de conferințe internaționale
dedicate șofrănelului, cea de-a 8 ediție având loc în anul 2012 în India.
În anul 1968, Knowles omologhează primul soi (UC-1) de șofrănel
high-oleic, cu un conținut de acid oleic de 78% și de acid linoleic de 15% (la
care se adaugă 6% acid palmitic și 1% acid stearic), pentru ca în anul 2004,
Valesco și Fernández-Maryinez să omologheze primele soiuri (CR-34 și
CR-81) cu un conținut ridicat de alfa-tocoferol (vitamina E), iar în anul
2009, Hamdan și colab. să omologheze primul soi (CR-50) cu un conținut
ridicat de acid palmitic cu utilizare în industria agroalimentară (Kisha și
Johnson, 2012).
În anul 1990, a fost omologat în India primul soi de șofrănel fără
spini, sub denumirea de JSI-7, care a facilitat recoltarea manuală a
inflorescențelor.
În anul 2006, compania farmaceutică canadiană SemBioSys Genetics
Inc. a creat șofrănelul modificat genetic destinat pentru producerea de
insulină (Emongor, 2010), care să fie extrasă din boabe.
Deși androsterilitatea nucleară era raportată de Heaton și Knowles în
1980, oferind o perspectivă promițătoare în dezvoltarea de hibrizi comerciali
ca urmare a faptului că sterilitatea nu afecta dezvoltarea boabelor la plantele
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mamă care erau normale (Deshmukh și colab., 1989), pe data de 27
februarie 1986, la Universitatea California din Davis, SUA, Barney Hill
anunță (în cadrul Oil and New Crops Workshop) existența la șofrănel a
androsterilității citoplasmatice, ceea ce a deschis calea creării hibrizilor
comerciali (Smith, 1996).
Istoricul șofrănelului în România. Șofrănelul a fost cultivat în țara
noastră inițial ca plantă tinctorială, pentru obținerea de colorant roșu, prin
recoltarea florilor ușor trecute, roșcate. În acest sens, plantele de șofrănel
erau cultivate pe lângă gospodăriile sătenilor. Florile erau culese din două în
două zile, dimineața după ce se ridica roua, dar niciodată în amiaza mare
(Maior, 1898).
6.3. Suprafeţe și producţii
După datele FAO, în anul 2018 șofrănelul se cultiva în 20 de ţări,
numărul țărilor cultivatoare de șofrănel dublându-se față de anul 1961, când
șofrănelul se cultiva în 10 țări.
Suprafeţe și producţii la nivel mondial. Suprafața mondială
cultivată cu șofrănel a fost relativ constantă în perioada 1961-2018,
variațiile înregistrate fiind de la 663 mii ha în anul 1998 la 1.515 mii ha în
anul 1988 (fig. 6.3).

Fig. 6.3. Evoluția suprafețelor și a producțiilor la șofrănel pe plan mondial
(după datele FAO)
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După datele FAO, suprafața mondială cultivată cu șofrănel în anul
2018 a fost de 694 mii ha (tab. 6.1). Cele mai mari suprafeţe cultivate cu
șofrănel sunt în Asia, iar principalele 5 ţări cultivatoare de șofrănel în anul
2018 au fost:
1- Kazahstan (279 mii ha);
2- India (102 mii ha);
3- SUA (63 mii ha);
4- Federaţia Rusă (54 mii ha);
5- Argentina (34 mii ha).
China cultivă o suprafață importantă cu șofrănel, dar culturile sunt
destinate pentru obținerea de inflorescențe cu utilizare în medicina
tradițională, motiv pentru care aceste suprafețe nu sunt raportate la nivel
internațional (Dajue și Mündel, 1996).
Suprafața cultivată cu șofrănel în anul 2018 la nivelul Europei a fost
de 67 mii ha, iar la nivelul UE a fost de 12 mii ha (tab. 6.1).
Tabelul 6.1. Suprafeţele și producțiile la sofrănel pe plan mondial
(după datele FAO, 2018)
Continentul/zona geografică
și țara cu suprafața cea mai
mare cultivată cu șofrănel
1
Africa
Tanzania
2
America de Nord
SUA
3
America de Sud
Argentina
4
Asia
Kazahstan
5
Europa
Federația Rusă
Spania
UE
6
Oceania
Australia
Situația la nivel mondial
Nr.
crt.

Suprafaţa
cultivată
(ha)
35.588
27.689
89.999
63.290
34.799
34.799
458.578
279.513
67.441
54.963
12.254
12.262
8.425
8.425
694.830

Producţia
medie
(kg/ha)
696
563
1.843
1.694
800
800
794
766
595
460
1.206
1.206
581
581
903

Producţia
totală
(tone)
24.775
15.591
165.895
107.220
27.839
27.839
364.101
214.149
40.152
25.259
14.777
14.784
4.892
4.892
627.653

La nivelul Uniunii Europene, din cele 28 de ţări în anul 2018,
șofrănelul se cultiva în 2 dintre ele, respectiv în Spania și Ungaria.
Producția medie mondială la șofrănel a crescut de la 432 kg/ha în anul
1961 la un maxim istoric de 915 kg/ha în anul 1998, aceasta practic
dublându-se într-o perioadă de 37 de ani (fig. 6.3). Producția medie
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mondială la șofrănel în anul 2018 a fost de 903 kg/ha. Cele mai mari
producții medii la ha se înregistrează în America de Nord.
După datele FAO, producția totală obținută la șofrănel la nivel
mondial în anul 2018 a fost de 627 mii tone (tab. 6.1), iar principalele 5 ţări
mari producătoare de semințe de șofrănel sunt:
1- Kazahstan (214 mii tone);
2- SUA (107 mii tone);
3- Mexic (58 mii tone);
4- India (55 mii tone);
5- Turcia (35 mii tone).
În anul 2018, la nivel mondial au fost exportate cca. 30 mii t ulei de
șofrănel, cele mai mari țări exportatoare fiind următoarele: SUA (13,0 mii t),
Argentina (9,7 mii t), Mexic (3,9 mii t) și Olanda (2,7 mii t). Cele mai mari
țări importatoare de ulei de șofrănel sunt următoarele: Polonia (63,7 mii t),
SUA (15,9 mii t), India (11,9 mii t) și Mexic (7,7 mii t).
Producțiile de petale sunt de 150-250 kg/ha.
Suprafeţe și producţii în România. În perioada anilor 2003-2004, în
România s-au cultivat câteva mii de ha cu șofrănel. În condiții favorabile de
vegetație, producţiile realizate în ţara noastră pot fi de peste 2 t/ha în condiţii
de neirigat şi pot depăși 3 t/ha în cultură irigată.
6.4. Compoziţia chimică a boabelor
Conţinutul de ulei. La formele neameliorate de șofrănel, care sunt
cultivate în diferite zone ale lumii, boabele (achenele) au un conținut de ulei
de 28-32%, în timp ce la formele ameliorate de șofrănel conținutul de ulei
poate ajunge la valori de 44-48%.
Uleiul de șofrănel este de culoare alb-gălbuie, are punctul de topire
cuprins între -16 și -18oC și este ușor sicativ, având indicele de iod de
138-150. Acesta se caracterizează prin stabilitate a densității, aceasta
neschimbându-se odată cu scăderea temperaturii, ceea ce-l recomandă a fi
utilizat pentru prepararea de produse refrigerate.
Aplicarea îngrășămintelor cu azot diminuează conținutul de ulei, în
timp ce aplicarea îngrășămintelor cu potasiu mărește conținutul de ulei.
Conţinutul uleiului în acizi graşi. Uleiul de șofrănel conține 4-8%
acid palmitic, 2-3% acid stearic, 14-20% acid oleic și 70-80% acid linoleic.
Uleiul de șofrănel este caracterizat ca având un conținut redus de acizi
grași saturați (sub 10%), un conținut foarte ridicat de acid linoleic (peste
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70%) și lipsa acidului linolenic. Uleiul de șofrănel este considerat ca având
cel mai mare conținut de acid linoleic (omega-6) dintre uleiurile vegetale.
După compoziția chimică a uleiului, există următoarele forme
de șofrănel (tab. 6.2):
- șofrănel convențional sau high-linoleic, cu un conținut de acid linoleic
de peste 70%;
- șofrănel very high-linoleic, cu un conținut de acid linoleic de 87-89%;
- șofrănel high-oleic, cu un conținut de acid oleic de peste 75%.
- șofrănel mid-oleic, cu un conținut de acid oleic de peste 40%;
- șofrănel high-stearic, cu un conținut de acid stearic de 4-11%.
Tabelul 6.2. Compoziția chimică a uleiului la diferite tipuri de șofrănel (Dajue și
Mündel, 1996 - adaptare după Knowles, 1989)
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

Forma de șofrănel
după tipul de ulei
Convențional
(High-linoleic)
Very High-linoleic
High-oleic
Mid-oleic
High-stearic

Acid palmitic
C16:0

Conținutul de acizi grași (%)
Acid stearic
Acid oleic
C18:0
C18:1

Acid linoleic
C18:2

6-8

2-3

16 - 20

71 - 75

3-5
5-6
5-6
5-6

1-2
1-2
1-2
4 - 11

5-7
75 - 80
41 - 53
13 - 15

87 - 89
14 - 18
39 - 52
69 - 72

De asemenea, a fost creată și o formă de șofrănel high-palmitică, cu
un conținut de acid palmitic de cca. 10%.
Conținutul de acizi grași din uleiul de șofrănel este specific soiului
cultivat și este influențat de condițiile de fertilizare (Dobrin, 2015).
Conținutul de proteină. Boabele de șofrănel au un conținut de
proteină de 15-24%.
Proteina din boabele de șofrănel este deficitară în lizină, metionină și
izoleucină, dar are un conținut ridicat în arginină, leucină, glicină, valină și
fenilalanină.
Conținutul de glucide. Glucidele solubile reprezintă cca. 4,5% din
masa boabelor, în timp ce fibrele brute reprezintă 32-34% (Nagaraj, 2009).
Elementele minerale importante din boabele de șofrănel sunt calciul,
fosforul, magneziul, fierul și zincul.
Fosfolipidele reprezintă cca. 0,5% din masa boabelor de șofrănel
(Smith, 1996).
Sterolii care se găsesc în uleiul de șofrănel sunt β-sitosterol,
Δ7-stigmastenol, campesterol și stigmasterol.
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Tocoferolii din uleiul de șofrănel se găsesc în cantitate de
550-594 mg/kg, fiind reprezentați în principal de α-tocoferol (cca.
470 mg/kg) și de γ-tocoferol (cca. 50 mg/kg) (Nagaraj, 2009).
Vitaminele care se găsesc în boabele de șofrănel sunt reprezentate în
primul rând de tiamină (vitamina B1), care se găsește în cantitate de cca.
500 mg/100 g.
6.5. Sistematică și soiuri
Șofrănelul face parte din familia Asteraceae (Compositae), genul
Carthamus1.
Deși clasificările mai vechi grupau în cadrul genului Carthamus 25 de
specii, López-González (1989) include în cadrul genului Carthamus 16
specii grupate în 3 secțiuni, pe baza informațiilor morfologice,
biogeografice, citologice și a compatibilității interspecifice a speciilor,
clasificare care este confirmată de Vilatersana și colab. (2000) pe baza
datelor ADN, și anume:
- Secțiunea Carthamus (n=12), care cuprinde următoarele specii:
- C. tinctorius L.;
- C. curdicus Hanelt;
- C. gypsicola Ilj.;
- C. oxyacanthus Bieb.;
- C. palaestinus Eig.;
- C. persicus Willd.
- Secțiunea Odonthagnathis (n=10, 11), care cuprinde următoarele specii:
- C. boissieri Halácsy;
- C. dentatus (Forssk.) Vahl.;
- C. divaricatus Beguinot & Vacc.;
- C. glaucus Bieb.;
- C. leucocaulos Sibth. et Sm.;
- C. tenuis (Boiss. & Bl.) Bornm.
- Secțiunea Atractylis (n=22, 32), care cuprinde următoarele specii:
- C. creticus L.;
- C. lanatus L.;
- C. turkestanicus Popov;
- C. nitidus Boiss. (n=12) - specie care este plasată separat, nefiind sigură
încadrarea acesteia.
Cuvântul ”Carthamus” este versiunea latinizată a cuvintelor arabe quartum, qurtum sau kurtum, care
se referă la pigmenții extrași din flori (Smith, 1996).
1
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Specia Carthamus tinctorius L. (2n=2x=24) este singura care este
cultivată.
Dintre speciile sălbatice de șofrănel, cele cu 2n=24, respectiv
Carthamus oxyachantus Bieb. (sin. Carthamus oxyacantha M. Bieb.),
Carthamus palaestinus Eig. și Carthamus persicus Willd. (sin. Carthamus
flavescens Willd.), fiind compatibile cu specia cultivată, acestea sunt
folosite ca surse de gene valoroase în ameliorarea șofrănelului cultivat
(Singh și Nimbkar, 2016).
Specia cultivată de șofrănel Carthamus tinctorius L. a rezultat cel mai
probabil din specia sălbatică Carthamus palaestinus Eig. (Chapman și
Burke, 2007).
Cele mai importante colecții de germoplasmă la șofrănel sunt în
1
India , SUA2 și China3.
Cele mai importante obiective urmărite la nivel mondial în
ameliorarea șofrănelui au vizat creșterea capacității de producție, a
conținutului de ulei și a rezistenței la boli. De asemenea, un obiectiv
important în crearea de soiuri l-a constituit capacitatea plantelor de a forma
numai ramificații primare, având în vedere că ramificațiile primare
contribuie cu peste 65% la formarea recoltei, iar ramificațiile secundare
înfloresc după 10-15 zile de la deschiderea primelor inflorescențe,
prelungind astfel perioada de vegetație și fiind mai puțin productive (Singh
și Nimbkar, 2016). Se are în vedere și crearea de soiuri care nu ramifică,
respectiv care formează o singură inflorescență, dar care trebuie să aibă un
diametru mai mare și să producă mai multe semințe.
Un obiectiv important în ameliorarea șofrănelului l-a constituit crearea
de soiuri high-oleice, cu un conținut ridicat de acid oleic (peste 75%), care
să determine o bună comportare a uleiului la prăjiri succesive și la
temperaturi înalte.
Hibrizii la șofrănel au fost creați în SUA (pe bază de androsterilitate
citoplasmatică - CMS4) și India (pe bază de androsterilitate nucleară GMS5, androsterilitate nucleară termosensibilă - TGMS6 și androsterilitate
citoplasmatică - CMS). Indiferent de metoda de obținere, hibrizii asigură un
Colecția de germoplasmă de șofrănel din India este realizată de Directorate of Oilseeds Research,
Rajendranagar, Hyderabad.
2 Colecția de germoplasmă de șofrănel din SUA este realizată de Western Regional Plant Introduction
Station at Pullman, WA.
3 Colecția de germoplasmă de șofrănel din China este realizată de The National Crop Gene Bank,
Institute of Crop Germoplasm Resources, Chinese Academy of Science in Beijing.
4 CMS = Cytoplasmic Male Sterility.
5 GMS = Genic Male Sterility.
6 TGMS = Thermosensitive Genic Male Sterility.
1
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spor la producția de boabe (achene) și ulei de 20-30% față de soiuri (Singh
și Nimbkar, 2016).
Pe lângă aspectele menționate anterior, pentru ca șofrănelul să-și
depășească condiția de plantă minoră, trebuie ca prin programele de
ameliorare să fie îmbunătățită rezistența la temperaturi scăzute, astfel încât
șofrănelul să fie cultivat ca o cultură de toamnă, inducerea unei perioade
scurte de repaus germinativ la maturitate pentru a se evita încolțirea
boabelor în inflorescență, crearea de forme mai timpurii care să permită
cultivarea în diferite condiții de mediu, omologarea de produse erbicide și
insecticide specifice pentru cultura șofrănelului (Knowles, 1989).
În anul 2020, în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din
România era înregistrat un soi de șofrănel, și anume CW99OL.
6.6. Particularităţi biologice
Şofrănelul este o plantă anuală erbacee (fig. 6.4).
Sistemul radicular. Rădăcina este pivotantă, putând ajunge în sol
până la adâncimea de 2-3 m (Dajue și Mündel, 1996). Aceasta este puternic
ramificată și are o capacitate bună de absorbție a apei și de mobilizare și de
absorbție a elementelor nutritive din sol.

Fig. 6.4. Plante de șofrănel în faza de înflorire

Rădăcinile laterale, care se formează în număr mare pe rădăcina
principală, se dezvoltă atât pe orizontală cât şi în adâncime, în funcție de
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aprovizionarea solului cu apă şi elemente nutritive. Astfel, pe solurile cu
deficit de umiditate şi mai slab aprovizionate cu elemente nutritive,
rădăcinile se dezvoltă mai în profunzime, în timp ce pe solurile bine
aprovizionate cu apă și elemente nutritive rădăcinile se dezvoltă mai puțin în
adâncime.
Tulpina este erectă, cilindrică, cu talia de 30-150 cm. În condițiile din
ţara noastră, cel mai frecvent talia plantei este cuprinsă între 60 și 100 cm.
Aceasta este ramificată în jumătatea superioară sub formă de corimb
(fig. 6.5). Tulpina este mai groasă la bază
(diametru de cca. 1 cm) și mai subțire în zona
ramificațiilor.
Tulpina începe să ramifice atunci când are
înălțimea de 20-40 cm (Smith, 1996), ramificațiile
formându-se de la 20-50 cm deasupra solului
(Bîrnaure, 1979). De obicei, pe tulpină se
formează 4-10 ramificații de ordinul I (ramificații
primare), care la rândul lor formează ramificații
de ordinul II (ramificații secundare), iar acestea
pot forma uneori (în condiții favorabile de
vegetație) ramificații de ordinul III (ramificații
terțiare). Ramificațiile se formează la un unghi de
30-70° față de tulpină (Dajue și Mündel, 1996).
Atunci când unghiul de formare a ramificațiilor
este mai mic, planta de șofrănel are un aspect
compact, iar atunci când unghiul este mai mare
planta are un aspect semicompact sau răsfirat la
valori ale unghiului mai mari de 45°. Gradul de
ramificare este o caracteristică a soiului, dar este
influențat de densitate și cantitatea de resurse
(apă, elemente nutritive) pe care plantele le au la
dispoziție.
Fig. 6.5. Plantă de
Tulpina este glabră și lucioasă, având o
șofrănel la maturitate
culoarea alb-argintie la maturitate cu nuanțe
violacee.
Aparatul foliar. Frunzele sunt ovate, obovate sau lanceolate, au
marginea limbului foliar dințată, sunt lucioase și au lungimea de 5-15 cm și
lățimea de 1,5-5 cm.
Numărul de frunze care se formează pe tulpina principală este cuprins
între 15 și 25 (Flemmer și colab., 2014).
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Prima pereche de frunze, care se formează după faza de cotiledoane și
care sunt opuse, se caracterizează printr-un limb foliar mai bine dezvoltat
decât următoarele frunze. Următoarele frunze sunt dispuse altern pe tulpină.
În general, frunzele de la baza plantei sunt fără spini, în timp ce cele
din zona de mijloc și din partea superioară a plantei pot prezenta sau nu
spini pe margine. Lungimea spinilor este cuprinsă între 1 și 6 mm (Smith,
1996).
Frunzele de la baza plantei sunt sesile, iar cele de la mijlocul și partea
superioară a plantei sunt amplexicaule. De asemenea, frunzele din partea
superioară a plantei sunt din ce în ce mai mici și mai apropiate între ele.
Culoarea frunzelor variază de la verde deschis până la verde închis, în
funcţie de soi.
Inflorescenţa este un calatidiu globulos, cu diametrul de 1,5-4 cm,
care este dispus în vârful ramificațiilor (fig. 6.6). Mărimea calatidiilor este o
caracteristică de soi, dar este influențată de condițiile de aprovizionare cu
apă și elemente nutritive. De asemenea, mărimea calatidiilor depinde și de
poziţia acestora pe plantă, calatidiile plasate pe tulpina principală și pe
ramificațiile primare fiind mai mari decât cele plasate în vârful ramificațiilor
de ordin inferior.

Fig. 6.6. Inflorescențe de șofrănel

Calatidiul este învelit în bractee, care formează un involucru.
Bracteele pot fi cu sau fără țepi, cele inferioare fiind foliacee și separate de
calatidiu, iar cele superioare fiind ovate, concrescute cu calatidiul și cu spini
numai în vârf. Bracteele îmbracă strâns inflorescența la maturitate, ceea ce
imprimă rezistență la scuturare.
Inflorescența este alcătuită dintr-un receptacul plat sau ușor curbat pe
care se prind florile (fig. 6.7).
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Fig. 6.7. Secțiune prin calatidiul de șofrănel

Florile sunt organizate pe tipul 5, într-un calatidiu putându-se forma
25-60 de flori.
Caliciul este format din 5 sepale cu lungimea de 6-7 mm.
Corola este formată din 5 petale unite care formează un tub subțire cu
lungimea de 2-3 cm ce se desface la vârf în 5 lobi cu lungimea de
6,5-8,5 mm (Smith, 1996; Singh și Nimbkar, 2007) (fig. 6.8). Petalele pot fi
de culoare galbenă, portocalie sau roșiatică, culoarea fiind mai deschisă la
începutul înfloritului și mai închisă spre sfârșitul înfloritului. Mai rar, pot
apărea și flori albe (Dajue și Mündel, 1996).

Fig. 6.8. Floarea la șofrănel după fecundare
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Androceul este format din 5 stamine care au anterele strâns unite,
acestea formând un manșon (tub) cu lungimea de 4-7 mm, filamentele
staminale fiind libere.
Gineceul este format dintr-un ovar inferior, un stil lung, care crește
prin interiorul tubului corolei și al manșonului format de antere, și un
stigmat.
Grăuncioarele de polen sunt de culoare galbenă, au diametrul de
52-67 µm și suprafața acoperită cu spini (Smith, 1996).
Fructul este de tip achenă. Achenele sunt albe, piriforme și au 4
muchii, fiind asemănătoare cu achenele de floarea-soarelui, dar mai mici
(fig. 6.9). Acestea au lungimea de 6-7 mm și o masă medie de cca. 40 mg,
cu limite de variație de la 30 la 45 mg (GRDC, 2017). Mărimea boabelor
este o caracteristică de soi, dar este influențată de condițiile de aprovizionare
cu apă și elemente nutritive, precum și de densitatea culturii și de poziţia
acestora în calatidiu (boabele plasate la exteriorul calatidiului sunt mai mari
decât cele plasate în zona centrală a acestuia).

Fig. 6.9. Achene de șofrănel

Uneori, achenele prezintă în partea superioară un papus alcătuit din
sepalele care rămân aderente la fruct.
Procentul de coji este 30-40% (până la 45%) din greutatea fructului
(Nagaraj, 2009). Boabele au masa hectolitrică (MH) de 40-55 kg.
Sămânța prezintă la exterior tegumentul seminal, care are aspectul
unei pieliţe subţiri ce învelește sămânța şi care provine din dezvoltarea
învelişului exterior al ovulului. Sub tegumentul seminal se găseşte
embrionul, care este format din radiculă, tigelă (tulpiniţă), gemulă şi două
cotiledoane, care au rol de țesuturi de rezervă (fig. 6.10).
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Fig. 6.10. Fructul (achena) și sămânța la șofrănel

6.7. Ciclul de vegetaţie
Perioada de vegetaţie la șofrănel este cuprinsă între 115 și 130 de zile
(fig. 6.11).
Faza de germinare-răsărire. Germinarea la șofrănel este epigeică
(fig. 6.12). Răsărirea se realizează la 7-12 zile de la semănat.

Fig. 6.11. Dezvoltarea plantei de șofrănel (Kaffka și Kearney, 1998)
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Fig. 6.12. Germinarea și răsărirea la șofrănel

Faza vegetativă. După răsărire, planta de șofrănel formează prima
pereche de frunze, care sunt simple și dispuse opus. Următoarele frunze sunt
simple, dar dispuse altern pe tulpină și formează o rozetă printr-o creștere
redusă a plantei în înălțime (practic, nu sunt vizibile internodurile între
frunze), frunzele formându-se în apropierea suprafeței solului (fig. 6.13). În
faza de rozetă, sistemul radicular al plantei de șofrănel se dezvoltă puternic,
ajungând la adâncimea de 30-40 cm.

Fig. 6.13. Plantă de șofrănel în faza de rozetă

Faza de rozetă durează 20-30 de zile, în funcție de condițiile de
temperatură și fotoperioadă, dar și de tehnologia de cultură aplicată.
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Creșterea lungimii zilei de la 10 la 14 ore scurtează durata fazei de rozetă de
la 39 la 23 de zile, în funcție de soiul cultivat (Weiss, 1971).
În faza de rozetă, plantele de șofrănel suportă bine temperaturile
scăzute, dar sunt foarte sensibile la îmburuienare.
Faza de buton floral. După faza de rozetă, tulpina începe să se
alungească rapid și să formeze ramificații pe o durată de cca. 30-35 zile, în
vârful acestora dezvoltându-se butonii florali (viitoarele inflorescențe).
Faza de înflorire. Înflorirea se realizează la 70-75 zile de la răsărire și
se derulează pe o perioadă de cca. 20 de zile (Bîlteanu, 2001; Dajue și
Mündel, 1996), cu limite de variație de la 10 la 40 de zile (Smith, 1996).
Înflorirea începe cu inflorescența de pe axul principal al tulpinii,
continuă cu inflorescențele de pe ramificațiile principale, apoi cu cele de pe
ramificațiile secundare. În cadrul unei inflorescențe, înflorirea începe cu
florile de la exteriorul calatidiului și continuă către centrul calatidiului,
desfășurându-se în cercuri concentrice de câte două rânduri de flori.
Odată cu începutul înflorii calatidiului de pe axul principal al tulpinii,
se termină alungirea și ramificarea tulpinii principale.
Deschiderea florilor are loc în cursul dimineții, între orele 5:30 și 8:00
(Pandey și Kumari, 2008). O inflorescență înflorește în 3-7 zile (Smith,
1996).
Alungirea stilului determină împingerea stigmatului prin interiorul
manșonului format de antere până când acesta este complet deasupra
monșonului anterelor, moment în care de obicei este bine acoperit de
grăuncioarele de polen ai propriei flori.
Stigmatul nepolenizat poate rămâne receptiv timp de câteva zile
(Dajue și Mündel, 1996), respectiv până la 72 de ore (Pandey și Kumari,
2008). Acesta se răsucește spre interiorul inflorescenței, venind în contact cu
stigmatele florilor vecine, de pe care preia grăuncioarele de polen.
Polenizarea este autogamă, dar poate fi realizată și prin intermediul
insectelor (albine melifere, bondari și ales specii de himenoptere,
lepidoptere, diptere, coleoptere ș.a.), care sunt atrase de nectarul secretat de
flori, dar și de polenul acestora. Polenizarea încrucișată reprezintă, în mod
normal, cca. 10 % (Emongor, 2010).
Faza de formare și maturizare a boabelor. Procesele de formare a
fructelor şi de acumulare a substanţelor de rezervă încep imediat după
fecundarea florilor. Maturitatea boabelor se realizează la 4-5 săptămâni de la
înflorit (Dajue și Mündel, 1996), respectiv la cca. 45 zile de la deschiderea
primelor flori (Smith, 1996).
În momentul în care calatidiul începe să se mărească, urmare a
dezvoltării fructelor (achenelor), florile galbene încep să se decoloreze,
456

devenind portocalii sau roșii-portocalii, procesul realizându-se în aceeași
ordine în care s-a produs înflorirea (Flemmer și colab., 2014).
6.8. Codificarea vegetaţiei
Perioada de vegetaţie la șofrănel este împărţită în faze de vegetație,
numerotate de la 0 la 9. Fazele de vegetație sunt împărțite la rândul lor în
stadii de vegetație, numerotate și ele de la 0 la 9. Combinând fazele cu
stadiile de vegetație, rezultă un sistem zecimal de codificare, în care prima
cifră reprezintă faza de vegetație, iar cea de-a doua cifră reprezintă stadiul
de vegetație (tab. 6.3).
La nivelul culturii, un anumit stadiu de vegetație se consideră atins
atunci când cel puțin 50% dintre plante sunt în stadiul respectiv.
Tabelul 6.3. Fazele şi stadiile de vegetaţie la șofrănel
(după Flemmer și colab., 2014, corespunzător codificării BBCH)
Faza de
vegetaţie
0
Germinarea

1
Formarea
frunzelor

2
Formarea
lăstarilor (pe
tulpina
principală)

3
Alungirea
tulpinii
(principale)
5
Formarea

Stadiul de vegetaţie
Sămânţă uscată
Radiculă vizibilă
Răsărire - cotiledoanele apar la suprafaţa solului
Cotiledoane complet desfăcute*
Primele 2 frunze desfăcute**
3 frunze desfăcute
4 frunze desfăcute
...
9 sau mai multe frunze desfăcute (faza de rozetă)
Pe tulpina principală nu sunt lăstari laterali vizibili
Primul lăstar lateral vizibil***
Doi lăstari laterali vizibili
Trei lăstari laterali vizibili
...
Nouă sau mai mulți lăstari laterali vizibili
Începe alungirea tulpinii principale (nu sunt vizibile
internodurile)
1 internod alungit****
2 internoduri alungite
3 internoduri alungite
...
9 sau mai multe internoduri alungite
Începe formarea calatidiului pe tulpina principală (calatidiul
este acoperit de frunze)

457

Codul
BBCH
00
05
09
10
12
13
14
…
19
20
21
22
23
…
29
30
31
32
33
…
39
50

Faza de
vegetaţie
calatidiului (pe
tulpina
principală)
6
Înflorirea
calatidiului (pe
tulpina
principală)
7
Dezvoltarea
calatidiului și a
fructelor (pe
tulpina
principală)
8
Maturizarea
calatidiului și a
fructelor (pe
tulpina
principală)
9
Senescența
(întreaga
plantă)

Stadiul de vegetaţie
Calatidiul pe tulpina principală este separat clar de frunze
Bracteele involucrale sunt diferite morfologic: bracteele
externe, mijlocii și interne sunt distincte
Începe procesul de înflorire: primele flori se deschis (partea
superioară a florilor apare dintre bractee)
50% dintre flori sunt deschise
70% dintre flori sunt deschise
90% dintre flori sunt deschise - sfârşitul înfloritului
Calatidiul începe să se mărească, urmare a dezvoltării fructelor
(achenelor)
Calatidiul ajunge la 50% din dimensiunea finală
Calatidiul ajunge la dimensiunea finală: toate florile sunt
ofilite și decolorate*****
Bracteele involucrale încep să se îngălbenească
30% din calatidiu îngălbenit
50% din calatidiu îngălbenit
70% din calatidiu îngălbenit: achenele au ajuns la maturitatea
fiziologică
Peste 70% din calatidiu îngălbenit: achenele au ajuns la
maturitatea deplină și pot fi recoltate
10% din suprafața foliară îngălbenită
50% din suprafața foliară îngălbenită
100% din suprafața foliară și cele mai multe dintre calatidii
îngălbenite
Postrecoltare sau tratamente în timpul păstrării

Codul
BBCH
55
59
61
65
67
69
71
75
79
81
83
85
87
89
91
95
97
99

* În stadiul de cotiledoane complet desfăcute, prima pereche de frunze poate fi vizibilă, dar
frunzele au lungimea mai mică de 1 cm.
** Frunzele din prima pereche sunt simple și dispuse opus, în timp ce frunza 3 și
următoarele sunt dispuse altern. Frunzele se iau în considerație dacă au peste 4 cm lungime.
*** În mod normal, primii lăstari se formează de la nodurile superioare ale tulpinii, un
lăstar fiind luat în considerație dacă are cel puțin 1 cm lungime. Alungirea tulpinii are loc,
de obicei, înainte de stadiul 21: în acest caz, se continuă cu stadiul 30.
**** Alungirea tulpinii principale începe atunci când primul internod este vizibil, având
lungimea de cel puțin 5 mm.
***** Stadiul 81 poate apărea înainte de stadiul 79: în acest caz, se continuă cu stadiul 81.

6.9. Elementele productivității

-

Elementele productivității la șofrănel sunt (fig. 6.14):
densitatea, respectiv numărul de plante/ha;
numărul de calatidii pe plantă;
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-

numărul de boabe (achene) pe calatidiu;
masa a 1000 de boabe (MMB).

Fig. 6.14. Elementele productivității la șofrănel și participarea lor la formarea
recoltei

Densitatea care se dorește a se obține la șofrănel este de
200.000-250.000 plante/ha.
Numărul de calatidii pe plantă este determinat de gradul de
ramificare, respectiv de numărul de ramificații primare, secundare și terțiare.
Pe o plantă de șofrănel se formează între 5 și 50 de calatidii.
Numărul de boabe în calatidiu este determinat de diametrul
calatidiului, care este cuprins între 1,5 și 4 cm. Numărul de boabe care se
formează în calatidiu variază între 15 și 40, uneori ajungând chiar la 60.
MMB este de 30-45 g, iar masa boabelor pe plantă este de 8-18 g.
6.10. Cerinţe faţă de climă şi sol
Șofrănelul este o plantă a zonelor temperate, fiind cultivat în mod
deosebit în zone cu deficit hidric, dar și în zone umede, în general în câmp
deschis, dar și în spații protejate de tip seră, când se folosește ca floare
ornamentală sau ca legumă, la altitudini de la nivelul mării până la cca.
2.000 m (Emongor, 2010; Emongor și Oagile, 2017).
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Cerinţe faţă de temperatură. Șofrănelul are cerințe reduse față de
temperatură. Constanta termică este de 1.800-2.500oC (Tabără, 2012).
Germinația se realizează la o temperatură de 2-3°C.
Plantele de șofrănel abia pornite în vegetație sunt sensibile la variațiile
bruște de temperatură.
În faza de rozetă, plăntuțele de șofrănel rezistă până la -7°C, dar după
ce tulpina începe să se alungească, plantele de șofrănel devin sensibile la
temperaturile negative, iar scăderea temperaturii până la -4°C chiar pe
termen scurt afectează puternic vârful de creștere (GRDC, 2017).
Temperaturile optime până la înflorire sunt de 14-18oC, iar de la
înflorire la maturitate de 18-22oC.
Temperaturile mai mici de 10-12oC din perioada înfloritului și a
formării boabelor sunt dăunătoare plantelor de șofrănel. De asemenea,
temperaturile ridicate în această perioadă (de peste 32oC) determină
avortarea florilor, creșterea procentului de proteină și scăderea celui de ulei.
Cerinţe faţă de umiditate. Șofrănelul crește și se dezvoltă în optim în
condiții de primăveri ploioase și calde, și veri secetoase și calde.
Șofrănelul este o plantă cu o rezistență bună la secetă, ca urmare a
sistemului radicular bine dezvoltat și cu o capacitate mare de absorbție a
apei. Acesta reușește bine în zonele cu precipitații anuale de cca. 450 mm,
dar poate realiza producții de peste 1 t/ha pe solurile profunde în condițiile
în care după semănat cad precipitații de cel puțin 50 mm (GRDC, 2017).
Se consideră că șofrănelul are o rezistență mai bună la secetă decât
floarea-soarelui. Totuși, deficitul hidric din perioada premergătoare și din
timpul înfloritului afectează în mod semnificativ producția.
Excesul de umiditate este dăunător pentru plantele de șofrănel în toate
fazele de vegetație, în mod deosebit în condiții de temperaturi mai mari de
20oC. Inundarea pe o durată de timp de 48 de ore duce la moartea plantelor
(GRDC, 2017).
Ploile în exces după începerea înfloritului afectează polenizarea și
favorizează bolile aparatului foliar (în mod deosebit alternarioza) și ale
calatidiului (putregaiul cenușiu). Ploile care cad în perioada în care
semințele sunt mature determină încolțirea boabelor în inflorescență, acestea
neavând repaus germinativ.
Șofrănelul are o rezistență relativ bună la grindină, plantele fiind cu
atât mai puțin afectate cu cât sunt mai avansate în vegetație, respectiv mai
lignificate.
Cerinţe faţă de lumină. Șofrănelul este o plantă de zi scurtă (Pandey
și Kumari, 2008). Acesta asigură producții ridicate pe terenurile însorite.
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Cerinţe faţă de sol. Şofrănelul valorifică bine solurile cu fertilitate
scăzută, erodate cât şi pe cele slab alcalinizate din zonele secetoase. Totuși,
rezultate bune se obțin pe solurile lutoase, fertile, profunde și bine drenate,
cu pH neutru și cu capacitate mare de reținere a apei.
Nu se recomandă cultivarea șofrănelului pe solurile prea acide,
argiloase, sau pe cele cu exces de umiditate ori cu apa freatică la mică
adâncime.
6.11. Zone ecologice
Sofrănelul prezintă interes pentru a fi cultivat în ţara noastră în zonele
cu solurile mai puțin fertile și în zonele cu deficit de umiditate, precum:
Podișul Dobrogei, Podișul Central Moldovenesc, Bărăgan, zona solurilor
nisipoase din sudul Olteniei, dealurile subcarpatice din sudul țării.
Sofrănelul se poate cultiva cu rezultate foarte bune pe solurile fertile și
bine aprovizionate cu apă.
6.12. Tehnologia de cultivare
6.12.1. Rotaţia
Șofrănelul este puțin pretențios față de planta premergătoare.
Cele mai bune plante premergătoare sunt leguminoasele anuale,
cerealele păioase, inul pentru ulei și plantele prăşitoare precum porumbul,
floarea-soarelui, bumbacul și ricinul.
Șofrănelul nu trebuie amplasat după plante atacate de nematozi,
precum sfecla pentru zahăr și sfecla furajeră, ovăzul, tutunul, cartoful. De
asemenea, șofrănelul nu se cultivă în monocultură.
Șofrănelul trebuie să revină pe același teren după o perioadă de
3-4 ani.
Șofrănelul este o plantă bună premergătoare atât pentru culturile de
primăvară, cât și pentru cele de toamnă.
6.12.2. Fertilizarea
Șofrănelul este puțin pretențios față de fertilizare, ca urmare a
sistemului radicular cu o capacitate ridicată de solubilizare și absorbție a
elementelor nutritive din sol. De asemenea, șofrănelul valorifică bine efectul
remanent al îngrășămintelor aplicate la planta premergătoare.
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Consumul specific de elemente nutritive pentru realizarea unei tone de
boabe, plus biomasa epigee corespunzătoare, este de: 25 kg N, 9,8 kg P2O5,
10 kg SO3 (GRDC, 2017).
Azotul are un rol important în formarea recoltei prin favorizarea
ramificării plantei de șofrănel și formarea unui număr mare de inflorescențe
pe plantă, precum și prin formarea unor inflorescențe mai mari, cu un număr
mai mare de boabe în inflorescență.
Deficitul de azot determină o talie redusă a plantelor, puține
ramificații și respectiv un număr mic de inflorescențe pe plantă, ceea ce în
final duce la obținerea unei producții mici de boabe.
Plantele tinere care suferă din lipsa de azot devin verzi-gălbui, cu
frunzele de la bază mai intens îngălbenite. În condițiile în care deficitul
continuă, pe frunzele bazale apar cloroze pe margini în zona vârfului, după
care clorozele avansează dinspre vârf spre baza frunzelor. În condiții de
deficit sever, frunzele bazale încep să se necrozeze dinspre vârf spre bază.
Deficitul de azot poate apărea în următoarele condiții: soluri cu un
conținut redus de materie organică; soluri cu textură mai ușoară, care au fost
spălate de ploi abundente sau prin irigare; soluri exploatate în mod intensiv;
condiții de exces de umiditate; soluri cu pH mai mic de 6 sau mai mare de 8
(Kumar și Sharma, 2013).
Excesul de azot determină prelungirea perioadei de vegetație, scăderea
procentului de fertilitate a calatidiilor, diminuarea procentului de ulei din
boabe și favorizează atacul bolilor.
Fosforul din rezervele solului este mai bine valorificat de către
șofrănel comparativ cu alte plante de cultură.
Potasiul din rezervele solului este bine utilizat de către șofrănel, în
condițiile în care cerințele șofrănelului față de potasiu sunt mai mici
comparativ cu cele ale altor plante oleaginoase.
Deficitul de potasiu se manifestă pe frunzele bazale, inițial prin
clorozarea vârfului frunzelor, cloroza avansând pe margini, care ulterior se
necrozează, având aspect de ars.
Sulful este important pentru șofrănel, deficitul acestuia ducând la
obținerea de plante slab dezvoltate, cu o capacitate slabă de producție.
Deficitul de sulf se manifestă pe frunzele tinere din vârful plantei, care
inițial devin verzi-gălbui, după care devin clorotice uniform (inclusiv
nervurile), în timp ce frunzele de la baza plantei rămân verzi. În cazul
deficitului de sulf, nu apar simptome de necroze.
Fierul în deficit determină simptome asemănătoare cu cele ale
deficitului de sulf, cu deosebirea că nervurile frunzelor îngălbenite din
462

partea superioară a plantelor rămân verzi, iar clorozele avansează în
necroze.
Aplicarea îngrăşămintelor minerale. Dozele de îngrășăminte
chimice recomandate pentru cultura neirigată sunt de 40-60 kg N/ha și
50-60 kg P2O5/ha, iar pentru cultura irigată sunt de 80-100 kg N/ha și
60-80 kg P2O5/ha.
Față de fertilizarea numai cu azot, aplicarea și de îngrășăminte cu
fosfor, iar pe solurile slab aprovizionate cu potasiu și de îngrășăminte cu
potasiu contribuie la înregistrarea de sporuri importante de producție
(tab. 6.4). Îngrășămintele cu potasiu se pot aplica în doze de 40-60 kg
K2O/ha.
Azotul se poate aplica integral înainte de pregătirea patului germinativ
sau fracţionat, înainte de pregătirea patului germinativ sau odată cu
semănatul și în vegetaţie, înainte de îmbobocire.
Tabelul 6.4. Producția de achene la șofrănel (kg/ha) în diferite condiții de fertilizare
în condițiile de la Moara Domnească - Ilfov, ca valori medii pentru anii 2014 și
2015 (Dobrin, 2015)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Varianta de fertilizare
N 0P 0 K 0
N60P0K0
N90P0K0
N90P60K0
N60P60K60

CW 88OL
844
1047
1190
1328
1541

Soiul de șofrănel
CW 1221
740
930
1106
1275
1505

Zanzibar
872
1051
1269
1404
1524

Fosforul sub formă de îngrășăminte simple cu fosfor (de tip
superfosfat) se aplică înainte de efectuarea arăturii.
Potasiul nu se aplică decât ocazional, pe terenuri foarte sărace.
Îngrășămintele chimice complexe se aplică înainte de pregătirea
patului germinativ sau concomitent cu semănatul.
Aplicarea îngrăşămintelor foliare. Prima aplicare de îngrăşăminte
foliare se face la sfârșitul fazei de rozetă, iar cea de-a doua aplicare se face
la cca. 2 săptămâni de la prima aplicare.
În condiții de stres hidric, îngrășămintele foliare cu Zn și Mn au un
efect pozitiv asupra producției de boabe la șofrănel (Movahhedy-Dehnavy și
colab., 2009).
Aplicarea îngrăşămintelor organice. Gunoiul de grajd se poate
aplica direct culturii de șofrănel, în doze de 20-30 t/ha, sau se poate aplica
plantei premergătoare, șofrănelul valorificând bine efectul remanent al
acestuia.
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6.12.3. Lucrările solului
Imediat după recoltarea plantei premergătoare se recomandă
efectuarea lucrării de dezmiriştit sau de arat.
Lucrarea de dezmiriştit este necesară atunci când efectuarea arăturii
imediat după recoltarea plantei premergătoare nu este posibilă din diferite
motive: sol uscat, probleme organizatorice, lipsa utilajelor disponibile, sau
atunci când lucrarea de arat nu se efectuează în condiţii bune din cauza
resturilor vegetale care nu se încorporează corespunzător şi care determină
înfundarea plugului. Lucrarea de dezmiriştit se efectuează cât mai repede
posibil după recoltarea plantei premergătoare cu ajutorul unei grape cu
discuri sau cultivator, de dorit perpendicular pe direcţia rândurilor de la
planta premergătoare.
Lucrarea de arat se efectuează cât mai repede cu putință la adâncimea
de 22-25 cm.
Lucrările de întreţinere a arăturii urmăresc o pregătire cât mai bună a
terenului încă din toamnă (mărunțire, nivelare).
Lucrările solului în primăvară trebuie să fie cât mai puține, pentru a
se evita pierderea apei din sol. În acest sens, trebuie evitată utilizarea
agregatelor care scot apa din sol printr-o acțiune energică asupra acestuia,
așa cum sunt grapele cu discuri
Lucrarea de pregătire a patului germinativ se recomandă a fi
efectuată înainte de semănat cu ajutorul unui combinator, perpendicular pe
direcţia de semănat
6.12.4. Sămânţa şi semănatul
Calitatea seminţei folosită la semănat. Sămânţa folosită la semănat
trebuie să aparţină unui soi recomandat pentru zona de cultură şi să fie
certificată. Pentru a îndeplini cerinţele de calitate pentru semănat, respectiv
pentru a fi certificată, sămânţa de șofrănel trebuie să aibă puritatea fizică de
peste 98%, germinaţia de peste 75%, să conțină maximum 5 semințe din alte
specii de plante în probă și să fie liberă de semințe de Avena fatua, Avena
sterilis și Cuscuta spp. (cf. Ordin 150/2010). De asemenea, seminţele
folosite la semănat trebuie să fie din recolta anului precedent, să fie
uniforme și sănătoase
Tratarea seminţelor. Înainte de semănat, seminţele se pot trata
împotriva bolilor cu produse fungicide, în mod deosebit în condiții de rotații
scurte.
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Perioada de semănat. Semănatul șofrănelului se poate începe atunci
când la adâncimea de 5 cm în sol și la ora 7 dimineața se înregistrează
temperatura de 5oC timp de 3 zile consecutive, iar tendința vremii este de
încălzire.
Calendaristic, semănatul șofrănelului se realizează la mijlocul lunii
martie.
Prin întârzierea semănatului, ca efect al creșterii temperaturii, se
scurtează durata fazei de rozetă și de formare a tulpinii, plantele având o
talie mai mică și ramificând mai puțin, ceea ce duce la formarea unui număr
mai mic de inflorescențe pe plantă, respectiv la reducerea producției
(tab. 6.5).
Tabelul 6.5. Producția de achene la șofrănel (kg/ha) la diferite perioade de semănat
în condițiile de la Moara Domnească - Ilfov, ca valori medii pentru anii 2014 și
2015 (Dobrin, 2015)
Nr.
crt.
1
2
3

Perioada de semănat
Martie - decada a doua
Aprilie - prima decadă
Mai - prima decadă

CW 88OL
1562
1267
712

Soiul de șofrănel
CW 1221
1400
1209
710

Zanzibar
1520
1334
789

Densitatea de semănat. La stabilirea densităţii se ține cont de talia și
gradul de ramificare al soiului cultivat, aceasta fiind cuprinsă între 200.000
și 250.000 plante recoltabile/ha.
Pentru stabilirea densităţii la semănat exprimată în boabe germinabile
la hectar, trebuie majorată densitatea la recoltare exprimată în plante/ha cu
cca. 10%, care reprezintă procentul de pierderi de plante de-a lungul
perioadei de vegetaţie.
Norma de semănat. Cantitatea de sămânţă la hectar (norma de
semănat) depinde de densitatea de semănat, masa a 1.000 de boabe (MMB),
puritatea fizică și germinaţia seminţelor. Norma de semănat se calculează
după următoarea formulă:

unde: C = norma de semănat, în kg/ha;
D = densitatea de semănat, în boabe germinabile/ha;
MMB = masa a 1000 de boabe, în g;
P = puritatea fizică a seminţelor, în %;
G = germinaţia seminţelor, în %.
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Norma de semănat la șofrănel variază între 10 și 14 kg/ha.
Distanţa dintre rânduri este de 45, 50 sau 60 cm. Pe plan mondial,
distanța dintre rânduri la șofrănel variază între 15 și 75 cm.
Adâncimea de semănat este de 3-5 cm, în funcție de textura și
umiditatea solului.
Semănatul se efectuează cu ajutorul semănătorilor de precizie.
6.12.5. Lucrările de îngrijire
Lucrările de îngrijire specifice culturii de șofrănel sunt următoarele:
- distrugerea crustei;
- combaterea buruienilor;
- combaterea bolilor;
- combaterea dăunătorilor;
- irigarea.
Distrugerea crustei, atunci când aceasta se formează după semănat,
se realizează printr-o grăpare ușoară efectuată perpendicular pe direcția
rândurilor.
Combaterea buruienilor. Șofrănelul este sensibil la îmburuienare în
primele faze de vegetație, când plantele sunt în faza de rozetă, motiv pentru
care combaterea buruienilor este esențială pentru obținerea unor producții
mari.
Combaterea buruienilor se efectuează pe cale chimică, pe cale
mecanică sau combinat, pe cale chimică și pe cale mecanică.
Erbicidele folosite pentru cultura de șofrănel pot combate următoarele
categorii de buruieni:
- monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate;
- monocotiledonate anuale și perene.
De asemenea, erbicidele omologate pentru cultura de șofrănel pot fi
aplicate astfel:
- preemergent sau ppi (înainte de pregătirea patului germinativ);
- postemergent.
Strategia de combatere chimică a buruienilor la cultura de șofrănel se
bazează pe aplicarea următoarelor erbicide:
3. Erbicide care se aplică preemergent, după semănat, dar înainte de
răsăritul plantelor de șofrănel, cu condiția ca să existe suficientă
umiditate în sol pentru activarea erbicidului, sau ppi (înainte de
pregătirea patului germinativ), în condiții de umiditate scăzută în sol;
aceste erbicide se folosesc pentru combaterea următoarelor tipuri de
buruieni:
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Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate, pentru
combaterea acestora fiind folosite produse erbicide ce conțin
următoarea substanță activă:
o S-metolaclor, care intră în formularea erbicidului:
- Dual Gold 960 EC / Tender cea de-a doua denumire
comercială (S-metolaclor 960 g/l) - 1,0 l/ha.
4. Erbicide care se aplică postemergent, care se folosesc pentru
combaterea următoarelor tipuri de buruieni:
 Buruieni monocotiledonate anuale şi perene (inclusiv costreiul din
rizomi - Sorghum halepense), pentru combaterea acestora fiind
folosite produse erbicide ce conțin următoarele substanțe active:
o Fluazifop-p-butil, care intră în formularea erbicidului:
- Fusilade Forte 150 EC (fluazifop-p-butil 150 g/l) - 0,8 l/ha
pentru combaterea monocotiledonatelor anuale şi 1,0 l/ha
pentru combaterea monocotiledonatelor perene.
o Propaquizafop, care intră în formularea erbicidului:
- Agil 100 EC (propaquizafop 100 g/l) - 0,8 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor anuale și 1,0-1,5 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor perene.
o Cletodim, care intră în formularea erbicidului:
- Select Super (cletodim 120 g/l) - 0,6-1,0 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor anuale și 1,5-2,0 l/ha pentru
combaterea monocotiledonatelor perene.
Combaterea mecanică a buruienilor se realizează prin efectuarea a 2-3
prașile mecanice. Prima prașilă mecanică se efectuează imediat ce se văd
bine rândurile, celelalte prașile fiind efectuate la un interval de 10-12 zile.
Adâncimea de efectuare a prașilelor este de 4-6 cm.
În culturile de șofrănel erbicidate se efectuează 1-2 prașile mecanice.
Combaterea bolilor. Pentru țara noastră, principalele boli care produc
pagube în culturile de sofrănel sunt următoarele:
- alternarioza (Alternaria carthami Ch.);
- rugina șofrănelului (Puccinia carthami Corda);
- septorioza (Septoria carthami Murashk.);
- făinarea (Erysiphe cichoracearum DC. - sin. Golovinomyces
cichoracearum (DC.) Heluta);
- cercosporioza (Cercosporella carthami Murashk.);
- fuzarioza (Fusarium oxyporum f.sp. carthami Klis. & Hous.);
- putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary);
- putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea Pers.).
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Alternarioza (Alternaria carthami Ch.) se manifestă de-a lungul
perioadei de vegetație, fiind atacate toate organele plantei. Totuși, cele mai
afectate sunt frunzele de la baza plantei. Atacul este favorizat de vremea
umedă și caldă.
Rugina șofrănelului (Puccinia carthami Corda) se manifestă în
diferite faze de vegetație, fiind afectate în mod deosebit frunzele.
Combaterea dăunătorilor. Principalii dăunători care produc pagube
în culturile de sofrănel sunt următorii:
- gândacul pământiu (Opatrum sabulosum L.);
- musculița șofrănelului (Acanthiophilus helianthi Rossi);
- buha semănăturilor (Agrotis segetum Den. & Schiff. - sin. Scotia
segetum Den. & Schiff.);
- omida capsulelor de bumbac sau omida fructificaţiilor (Helicoverpa
armigera Hübner - sin. Heliothis armigera Hübner, Chloridea armigera
Hübner).
Gândacul pământiu (Opatrum sabulosum L.) consumă inițial
marginile cotiledoanelor plantei de șofrănel, pentru ca mai târziu să atace
tulpinile. Uneori, atacă și părțile subterane ale plantei.
Musculița șofrănelului (Acanthiophilus helianthi Rossi) produce
pagube prin atacul larvelor care afectează creșterea plantelor, formarea
bobocilor florali și a florilor.
Irigarea. Deși șofrănelul are o rezistență bună la secetă, acesta
valorifică bine apa de irigat. Se pot aplica 2-3 udări în perioada cuprinsă
între faza de creștere intensă a plantelor (cu cca. 3 săptămâni înainte de
înflorire) și până în faza de formare a boabelor.
Un moment critic în care irigarea determină creșterea semnificativă a
producției este înainte de înflorire.

6.12.6. Recoltarea
Recoltarea șofrănelului pentru boabe se efectuează la maturitatea
deplină a plantelor, atunci când lanul are o culoare galben-brună, frunzele
sunt uscate, iar boabele (achenele) sunt tari și lucioase. La maturitatea de
recoltare, tulpina sub inflorescențe poate fi îndoită fără a se rupe, iar atunci
când plantele tăiate se lovesc de sol, boabele trebuie să iasă cu ușurință din
inflorescențe.
Recoltarea se poate începe la umiditatea boabelor de 13-14%, dar este
de dorit să fie efectuată la o umiditate de 9-11%. Recoltarea la umiditatea de
12-14% impune uscarea artificială a boabelor. Calendaristic, recoltarea
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șofrănelului în condițiile din țara noastră se realizează la sfârșitul lunii
august și începutul lunii septembrie.
La șofrănel nu există pericolul de scuturare, dar întârzierea recoltatului
poate duce la frângerea tulpinilor și a ramificațiilor.
Recoltarea șofrănelului se realizează direct cu combinele de cereale,
care se reglează astfel:
- înălțimea de tăiere a plantelor trebuie să fie sub nivelul ramificațiilor;
- turația bătătorului trebuie să fie de 435-550 rotații/minut (Smith, 1996);
- distanța dintre bătător și contrabătător trebuie reglată astfel încât
boabele să nu se spargă.
După recoltare, boabele se uscă până la o umiditate de 9%.
Recoltarea șofrănelului pentru substanțe colorante se face atunci
când plantele sunt în plin proces de înflorire, petalele fiind colorate în roșuportocaliu până la roșu intens. Recoltarea se face prin colectarea
inflorescențelor (calatidiilor) care sunt tăiate cu un cuțit și care apoi sunt
uscate la umbră în spații bine aerisite. Recoltarea inflorescențelor trebuie
făcută în cursul dimineții, după ce s-a ridicat roua (Maior, 1898). După
uscare, inflorescențele sunt cernute pentru separarea petalelor.
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Capitolul 7
Macul
7.1. Importanţa culturii
Macul1 se cultivă atât pentru semințele sale care au un conținut ridicat
în ulei, cât și pentru obținerea de opiu2 utilizat ca materie primă în industria
farmaceutică.
Semințele de mac se utilizează pentru obținerea de ulei folosit în
alimentație, patiserie, industria conservelor, a margarinei, precum și pentru
obținerea de lacuri și vopsele și ca materie primă în industria farmaceutică.
Ionescu de la Brad (1870) caracteriza uleiul de mac astfel: ”sămânța de mac
dă un ulei așa de bun ca și untul de lemn de măsline, de aceea cultura
macului este foarte importantă”.
Semințele de mac se utilizează și ca atare în panificație, patiserie,
simigerie și cofetărie, pentru obținerea unui sortiment larg de produse,
precum pâine, chifle, cornuri, covrigi, prăjituri, cozonaci etc. În țările de
limbă slavă, din semințele de mac se prepară specialitatea numită makovnik,
care este o ruladă cu mac, iar în spațiul german se prepară ștrudelul cu mac
(mohnstrudel)
Turtele și șroturile rămase de la obținerea uleiului au un conținut de
proteină de 27-35%, la care se adaugă un conținut de 2,3-4,3% ulei (Yılmaz
și Dündar Emir, 2016). Acestea se utilizează în hrana animalelor, în special
a bovinelor puse la îngrășat, dar pot fi utilizate și în alimentația oamenilor.
Opiul (Lachryma papaveris) se obține atât din capsulele verzi sau
mature, cât și din semințe la formele de mac special create în acest scop.
Opiul este materia primă pentru obținerea de morfină, codeină, papaverină3
Engleză - poppy; franceză - pavot; spaniolă - amapola, adormidera; italiană - papavero; germană mohn.
2 Opiul reprezintă o substanță narcotică toxică obținută prin uscarea latexului care se scurge din
inciziile făcute în capsulele de mac necoapte. Cercetătorii au identificat cca. 2.500 de substanțe
diferite în opiul din capsulele de mac (Mishra și colab., 2013).
3 Morfina este unul dintre cei mai puternici calmanți ai durerilor, având însă și o acțiune euforică
asupra organismului. Denumirea de morfină vine de la numele zeului grec al viselor, Morfeu. Morfina
a fost izolată din opiu pentru prima data în anul 1803 de către farmacistul german Friedrich Wilhelm
Adam Sertürner (1783-1841).
Codeina este un izomer natural al morfinei și a fost descoperită în anul 1832, aceasta având acțiune
asupra centrului respirator, motiv pentru care este utilizată ca medicament împotriva tusei fără
expectorație, dar și împotriva diareii și a durerilor moderate.
Papaverina a fost descoperită în anul 1848, aceasta având acțiune antispasmodică, motiv pentru care
este utilizată pentru calmarea durerilor stomacale și intestinale, pentru colicile biliare și dismenoree.
1
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și alte produse farmaceutice, dar și pentru obținerea de droguri (heroină1).
Ca atare, toate culturile de mac sunt supuse unui regim special, în țara
noastră fiind permisă cultivarea numai pe baza autorizației de cultivare
eliberată de Direcția pentru Agricultură Județeană în raza căreia se află
cultivatorul2.
Alte utilizări ale macului. Macul prezintă importanță ca plantă
cultivată în scop ornamental prin parcuri și grădini. De asemenea, acesta
este și o bună plantă meliferă.
Tulpinile de mac se pot folosi ca biocombustibil.
Capsulele de mac intră în alcătuirea unor ceaiuri medicinale cum ar fi
cele anticolitice, sedative (Mogârzan și colab., 2010) sau pentru gargară
(Constantinescu și Hațieganu-Buruiană, 1986).

7.2. Istoricul culturii
Istoricul macului pe plan mondial. În Europa, dovezile arheologice
găsite în peșterile din Spania, Franța, Germania și Ungaria au arătat că
macul era cunoscut cu 4.000-5.000 de ani î.e.n. (Bernáth, 2006). Totuși, se
consideră că macul a început să fie cultivat cu cca. 3.000 de ani î.e.n. în Asia
Mică, de unde s-a răspândit în India, China, nordul Africii și sudul Europei,
fiind utilizat în ritualurile religioase și în scop medicinal.
Sucul stors din capsulele de mac era folosit de vechii greci încă din
timpul lui Homer (sec. IX î.e.n.) (Salontai, 1971), macul fiind menționat în
operele acestuia Iliada și Odiseea (Bernáth și Németh, 2009). De asemenea,
numele macului și produsele obținute din acesta apar menționate atât în
Biblie cât și în Talmud (Bernáth și Németh, 2009).
În zona Corintului, un oraș a fost numit Mekone (orașul Mac), numele
orașului reflectând faptul că în zonă se cultiva mac pe suprafețe mari, sau
faptul că acesta a fost locul unde a fost descoperit macul (Bernáth și
Németh, 2009).
Sucul obținut din capsulele de mac era cunoscut sub numele grecesc
de opos, care înseamnă suc, cu referire la sucul de mac, fiind preluat mai
târziu de către romani sub numele de opium.
Heroina sau diacetilmorfina a fost sintetizată pentru prima data în anul 1874 de către chimistul
englez C.R. Alder Wright (1844-1894).
2 Cultivarea plantelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope (mac și cânepă) este reglementată
de Legea nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările și completările ulterioare, și prin Hotărâre nr.
1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 339 din 29 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.
1
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Hipocrate (460-370 î.Ch.) a fost printre primii care a pus în evidență
avantajele medicinale ale macului, descriind proprietățile hipnotice și
narcotice ale sucului de mac, dar și valoarea nutritivă a semințelor de mac
(Canțăr, 1965; Bernáth, 2006).
În Egipt, probabil că macul a fost adus din Grecia și Babilon, iar în
India se consideră că macul a fost adus în timpul campaniei lui Alexandru
cel Mare pentru a satisface nevoile armatei. Romanii au răspândit cultura
macului în toate regiunile imperiului.
De-a lungul timpului, cultura macului s-a dezvoltat în Asia pentru
producerea de opiu, în timp ce în Europa s-a dezvoltat pentru producerea de
semințe și ulei.
În Europa, cantități importante de ulei de mac erau utilizate în scop
alimentar la sfârșitul sec. al XVIII-lea și în prima jumătate a sec. al XIX-lea,
în timp ce procesarea morfinei începe în sec. al XIX-lea în companii
farmaceutice mici (Bernáth, 2006).
Utilizarea opiului de către populațiile asiatice s-a transformat de-a
lungul timpului în viciu. Urmare a faptului că milioane de chinezi ajunseseră
să fie dependenţi de consumul de opiu, împăratul Chinei din Dinastia Qing a
interzis în anul 1839 englezilor să mai vândă opiu care era produs în
principal în India. Aceasta a condus la declanșarea Primului Război al
Opiului (1840-1842), care s-a dat între China şi Anglia, acesta fiind urmat
de al Doilea Război al Opiului (1856-1860), care s-a dat între China, pe de o
parte, şi Anglia şi Franţa, pe de altă parte.
Descoperirea în anul 1928 a procedeului de extragere a opiului din
capsulele mature de mac de către farmacistul János Kabay (1896-1936) în
Ungaria a deschis noi perspective culturii macului, putând fi utilizate atât
capsulele pentru obținerea de opiu, cu utilizare în industria farmaceutică,
precum și semințele pentru diferite destinații (obținerea de ulei sau utilizare
ca atare). Aceasta s-a datorat faptului că cercetările au arătat că ¾ din
conținutul în morfină se află în capsulele mature de mac (Mogârzan, 2012).
Denumirea macului de Papaver a fost dată de Plinius, denumire care a
fost păstrată de către Linné (Canțăr, 1965).
Istoricul macului în România. Macul a început să fie cultivat pe
suprafețe mari în țara noastră în anii 1920, mai precis începând cu anul 1923
când s-a cultivat pe o suprafață de 166 ha, acesta fiind de interes pentru
fermele mari. O parte din producția de semințe de mac era utilizată în țară
pentru prepararea de brioșe, prăjituri și pentru obținerea de ulei, iar o parte
din producție era exportată (Munteanu, 1929).
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7.3. Suprafeţe și producţii
Suprafețe și producții la nivel mondial. Dacă în anul 1961 macul
pentru sămânță se cultiva în 14 țări, în anul 2018 acesta se cultiva în 15 țări,
ceea ce înseamnă că macul a rămas relativ stabil de-a lungul timpului ca
zone de cultură.
Suprafața cultivată cu mac pentru sămânță la nivel mondial în
perioada 1961-2018 a variat destul de mult de la un an la altul, de la un
minimum de 31,8 mii ha în anul 1987 la un maximum de 162 mii ha în anul
2003. Totuși, după anul 1993, se înregistrează o tendință de creștere a
suprafețelor cultivate cu mac (fig. 7.1).

Fig. 7.1. Evoluția suprafețelor și a producțiilor la macul pentru sămânță pe plan
mondial (după datele FAO)

După datele FAO, suprafața mondială cultivată cu mac pentru sămânță
în anul 2018 a fost de 116,5 mii ha, principalele ţări mari cultivatoare de
mac pentru sămânță fiind:
- Turcia (45,1 mii ha);
- Cehia (26,2 mii ha);
- Spania (11,4 mii ha);
- Franța (7,7 mii ha);
- Germania (5,2 mii ha).
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Din suprafața mondială cultivată cu mac pentru sămânță, cca. 61% se
cultivă în Europa și cca. 39% în Asia. Practic, țările din afara Europei în
care se cultivă mac pentru sămânță sunt doar Turcia și Palestina.
Suprafața mondială cultivată cu mac pentru opiu este de 270-300 mii
ha (Labanca și colab., 2018), țările cu tradiție în cultura macului pentru opiu
fiind cele din Orientul Apropiat, Afganistan, India, China și țările din Asia
de Sud-Est (Myanmar, Thailanda, Laos ș.a.).
Țările mari cultivatoare de mac pentru opiu sunt Afganistan
(cca. 120 mii ha în 2009) și Myanmar (31,7 mii ha în 2009) (după Myanmar
Opium Survey, 2009), care împreună cu India, Turcia și țările fostei URSS
cultivă cca. 2/3 din suprafața mondială cultivată cu mac pentru opiu
(Labanca și colab., 2018). La suprafața cultivată cu mac pentru opiu pentru
scopuri legale, se adaugă o suprafață cultivată ilegal, pentru scopuri ilicite,
care a fost estimată la 200-250 mii ha în prima decadă a sec. al XXI-lea
(Bernáth și Németh, 2012).
În Europa, macul este cultivat în mod deosebit pentru semințe și pe
suprafețe mici pentru semințe și opiu în țări precum Cehia, Franța, Ungaria,
Germania și România.
Producția medie mondială la mac a înregistrat o creștere în perioada
1964-1971, după care s-a menținut relativ constantă, cu variații de la
521 kg/ha în anul 2002 la 836 kg/ha în anul 1990 (fig. 7.1).
În anul 2018, producția medie mondială a fost de 654 kg/ha. Producții
medii de peste 1 t/ha au fost obținute în Serbia (1,1 t/ha) și Spania (1 t/ha).
Producțiile care se obțin la macul pentru opiu sunt de 6-60 kg/ha de
opiu uscat. În anul 2009, producția medie care s-a obținut la macul pentru
opiu a fost de 56 kg/ha în Afganistan și de 10,4 kg/ha în Myanmar (după
Myanmar Opium Survey, 2009). De la soiurile de mac productive și în
condiții bune de vegetație (în condiții de irigare), producția de opiu poate
ajunge la 50-60 kg/ha (Bérnath, 2006)
Producția totală mondială la macul pentru sămânță în anul 2018 a fost
de 76,2 mii t.
Cei mai mari exportatori mondiali de semințe de mac în anul 2018 au
fost Turcia (26,1 mii t), Cehia (18,8 mii t) și Olanda (9,9 mii t), iar cei mai
mari importatori au fost India (22,7 mii t), Federația Rusă (7,8 mii t),
Polonia (7,7 mii t) și Germania (7,6 mii t).
Suprafețe și producții în România. În sec. al XX-lea și la începutul
sec. al XXI-lea, macul pentru sămânță a fost cultivat în țara noastră pe
suprafețe relativ constante, care au fost la nivelul a câteva mii de ha anual.
Suprafața cultivată cu mac pentru sămânță în țara noastră a fost de
166 ha în anul 1923 pentru ca în anul 1926 să ajungă la 2.401 ha, iar în anul
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1927 să ajungă la 4.638 ha (Munteanu, 1929). În perioada anilor 1930,
suprafața cultivată cu mac pentru sămânță a variat între 4 și 5 mii ha. Astfel,
aceasta a fost de 4.386 ha în anul 1932, 4.159 ha în anul 1933 și 4.706 ha în
anul 1934 (Slepeanu-Voinova, 1938).
În perioada 1961-1985, suprafața cultivată cu mac pentru sămânță în
România a variat între 4.800 ha în anul 1973 și 9.200 ha în anul 1977
(fig. 7.2). În perioada anilor 1970-1972, cele mai mari suprafețe cu mac
pentru sămânță au fost cultivate în județele Brașov, Ilfov, Cluj, Mureș,
Suceava, Bacău, Bihor, Timiș, Maramureș (Bîlteanu, 1974).
După anul 1985, suprafața cultivată cu mac a scăzut drastic, ajungând
la 200 ha în anii 1993 și 1994. Începând cu anul 1997, suprafața cultivată cu
mac în țara noastră a crescut, ajungând la 4.306 ha în anul 1998, pentru ca
după anul 2010 suprafețele cultivate cu mac să se mențină ușor la peste
3.000 ha (fig. 7.2).
Producția medie obținută la macul pentru sămânță în România a fost
relativ stabilă în perioada 1961-1985, pentru ca după 1985 să crească,
ajungând la un maxim istoric de 2.500 kg/ha în anul 1994 (fig. 7.2), dar pe o
suprafață de numai 200 ha.

Fig. 7.2. Evoluția suprafețelor și a producțiilor la macul pentru sămânță în România
(după datele FAO pentru perioada 1961-2018 și compilare după diferite surse
bibliografice pentru perioada de până în 1961)
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După anul 2000, producția medie obținută la macul pentru sămânță în
România a variat între 380 kg/ha în anul 2018 și 764 kg/ha în anul 2004.
Producțiile de semințe de mac care pot fi obținute în condițiile din țara
noastră pot depăși 1 t/ha, iar cele de capsule sub formă de coji pot fi de
0,5-1,0 t/ha.
Producția totală obținută la macul pentru sămânță în România în anul
2018 a fost de 1.327 t.
În anul 2018, România a exportat 12 t sămânță de mac și a importat
982 t, ceea ce arată faptul că cererea de semințe de mac pe piața din țara
noastră este încă departe de a fi satisfăcută din producția internă.
7.4. Compoziţia chimică a semințelor şi a capsulelor
Conținutul de ulei. Semințele de mac au un conținut de ulei de
36-53%, acesta variind de obicei între 40 și 50%. Formele de mac
neameliorate cultivate în diferite zone ale lumii au un conținut de ulei de sub
40%, în timp ce formele ameliorate de mac au un conținut de ulei care poate
depăși 50%.
Uleiul de mac are următorul conținut de acizi grași: 8-13% acid
palmitic, 2-4% acid stearic, 13-24% acid oleic, 56-74% acid linoleic și
0,2-0,5% acid linolenic.
Uleiul de mac este semisicativ, cu indicele de iod de 122-140.
Conținutul de proteină. Semințele de mac au un conținut de proteină
de 18-24%. Proteina din semințele de mac este bogată în cistină, acid
glutamic, arginină și este săracă în acid aspartic, leucină, izoleucină, valină,
histidină, triptofan și fenilalanină (Bernáth, 2006).
Conținutul de hidrați de carbon. Semințele de mac au un conținut
de hidrați de carbon de 24-28%. Conținutul de fibre alimentare este de cca.
20%, iar conținutul de zaharuri este de cca. 3%.
Conținutul de săruri minerale. Semințele de mac au un conținut de
săruri minerale de 5,3-6,9%, acestea fiind reprezentate în principal de P, K,
Ca, Mg și Mn. În cantitate mai mică se găsește Na, Fe și Zn.
Conținutul de vitaminele. Semințele de mac conțin următoarele
vitamine: vitamina B1 (tiamină), vitamina B2 (riboflavină), vitamina B3
(vitamina PP sau acid nicotinic), vitamina B6 (piridoxină) și vitamina B9
(acid folic).
Conținutul total de tocoferoli din uleiul de mac este de
349-623 ppm, ponderea cea mai mare fiind reprezentată de β-tocoferol
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(310-567 ppm), după care urmează α-tocoferolul (27-37 ppm) (Özcan și
Atalay, 2006).
Sterolii din uleiul de mac sunt reprezentați de campesterol,
stigmasterol, sitosterol și 5-avenasterol (Bernáth, 2006).
Conținutul de morfină din capsulele de mac. Capsulele mature, fără
semințe (Capita papaveris), au un conținut de morfină de 0,15-0,8%
(Mogârzan, 2012), morfina fiind unul dintre cei 25 de alcaloizi pe care-i
conține opiul (Labanca și colab., 2018). Din totalul alcaloizilor, morfina
repezintă cca. 10%.
În condițiile unui climat secetos este favorizată acumularea morfinei și
a papaverinei, în timp ce în condițiile unui climat răcoros este favorizată
acumularea codeinei (Salontai, 1971).
Studiul a 210 linii de mac pentru opiu a arătat că există o corelație
pozitivă între conținutul de morfină și capsulele mari, talia mică a plantei,
absența pigmentării florilor și producția mai mică de semințe (Labanca și
colab., 2018).
7.5. Sistematică și soiuri
Macul face parte din familia Papaveraceae, subfamilia Papaveroideae
genul Papaver1. Specia de mac cultivat este Papaver somniferum L.
(2n=2x=22).
Subdiviziunile sistematice în cadrul speciei au fost structurate după
diferite criterii. Astfel, Basilevskaja (1928) a inclus în cadrul speciei
Papaver somniferum L. 8 subspecii, în funcție de distribuția geografică a
acestora. Mai târziu, Danet (1958) a inclus în cadrul speciei 4 convarietăți,
în funcție de culoarea petalelor, culoarea semințelor și forma razelor
stigmatului. Ulterior, Hammer (1981), Maas (1986) și Hanelt și Hammer
(1987) au inclus în cadrul speciei 3 subspecii, în funcție de distribuția
geografică, forma lobilor stigmatului, culoarea semințelor și dehiscența
capsulelor, și anume (Mihalik, 2006):
- Papaver somniferum L. ssp. somniferum L.;
- Papaver somniferum L. ssp. songaricum Basil.;
- Papaver somniferum L. ssp. setigerum (DC.) Corb.

Din cele cca. 240 de specii ale familiei Papeveraceae, cca. 170 de specii aparțin subfamiliei
Papaveroideae, iar genul Papaver include cca.100 de specii, care sunt grupate în 9 secțiuni (Labanca
și colab., 2018).
1
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Subspeciile somniferum și songaricum sunt formele cultivate de mac,
în timp ce subspecia setigerum (sin. Papaver setigerum D.C.) reprezintă
forma ancestrală, sălbatică din care au rezultat formele cultivate.
Papaver setigerum este răspândită în sudul și sud-estul Europei, ca
plantă decorativă (Săulescu, 1947; Canțăr, 1965), fiind caracterizată prin
prezența perișorilor pe pedunculii florali și frunze, iar frunzele prezintă lobi
ascuțiți.
Macul cultivat cuprinde mai multe varietăți, pentru Europa prezentând
importanță Papaver somniferum L. var. nigrum, care este cultivat pentru
semințe și care se caracterizează prin flori purpurii și semințe cu nuanțe de
gri.
Principalele obiective urmărite în ameliorarea macului sunt
reprezentate de:
- creșterea producției de semințe, de capsule și de alcaloizi în Europa și
Australia, respectiv creșterea producției de opiu în Asia;
- conținutul de alcaloizi, în special conținutul de morfină care trebuie să
fie cât mai mare (1,5-2,5%) la soiurile cu utilizare pentru scopuri
farmaceutice și cât mai mic (sub 0,1%) la soiurile utilizate pentru
semințe folosite ca atare în panificație, patiserie, simigerie sau pentru
obținerea de ulei;
- conținutul de ulei în semințe, care trebuie să fie cât mai ridicat la macul
destinat obținerii de ulei;
- creșterea rezistenței la boli;
- creșterea rezistenței la temperaturi scăzute, în special pentru formele de
mac de toamnă care să intre în iarnă în faza de 4-6 frunze și care să
reziste condițiilor nefavorabile din timpul iernii, acestea având un
potențial de producție superior formelor de primăvară;
- culoarea semințelor, pentru utilizarea semințelor ca atare fiind preferată
culoarea albăstruie (albastru-închis).
În țările europene, activitatea de creare a soiurilor de mac a vizat trei
obiective majore, și anume (Bernáth și Németh, 1999):
- crearea de soiuri cu un conținut ridicat de morfină (1,5-2,5%) sau alți
alcaloizi (narcotină, codeină, tebaină etc.), cultivate în zone strict
controlate și cu utilizare în scop farmaceutic;
- crearea de soiuri cu un conținut scăzut de morfină (sub 0,1%), cultivate
fără restricții și cu utilizare pentru producerea de semințe folosite ca
atare sau pentru obținerea de ulei;
- crearea de soiuri ornamentale, care prezintă caracteristici morfologice
ale florilor și capsulelor specifice și care pot fi cultivare fără restricții ca
urmare a conținutului scăzut de morfină.
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La specia Papaver somniferum L. nu a fost semnalată manifestarea
fenomenului de androsterilitate pe cale naturală, care să poată fi utilizată în
producerea de hibrizi; androsterilitatea la mac poate fi obținută prin
inducerea de mutații (de exemplu, prin iradierea semințelor) și prin
încrucișare interspecifică, dar aceasta nu este încă suficient de stabilă pentru
a fi utilizată în producerea de hibrizi (Levy și Milo, 2006).
La mac este posibilă obținerea de organisme modificate genetic, dar în
prezent nu există forme GMO la nivel comercial.
În România, au fost comercializate până la data de 30 iunie 2006
următoarele soiuri de mac (Papaver somniferum L.) înscrise în Catalogul
oficial al soiurilor de plante de cultură din România: De Botoşani
(înregistrat în 1973 și radiat în 2003), Extaz (înregistrat în 1982 și radiat în
2003), Safir (înregistrat în 1995 și radiat în 2004). După radierea acestora,
nu au mai fost înscrise alte soiuri în Catalogul oficial.
Pentru scopuri medicinale se cultivă speciile de mac iranian (Papaver
bracteatum Lindl.) și mac galben (Glaucium flavum Crantz.). În România,
din specia Papaver bracteatum Lindl. este înscris în Catalogul oficial al
soiurilor de plante de cultură din România din 2020 soiul De Călăraşi, care
a fost înregistrat în anul 1985. Din specia Glaucium flavum Crantz. a fost
înregistrat în anul 1980 soiul De Mostiştea, care a fost radiat din Catalogul
oficial al soiurilor de plante de cultură din România în anul 2003 și a putut fi
comercializat până la data de 30 iunie 2006.
7.6. Particularităţi biologice
Sistemul radicular. Rădăcina este pivotantă, dezvoltându-se în
profunzime până la 80-100 cm, în condiții favorabile chiar până la 150 cm,
și lateral până la 40-50 cm. Aceasta este slab dezvoltată în prima parte a
perioadei de vegetație. La cca. 20 de zile de la răsărire, respectiv în faza de 6
frunze, rădăcina nu depășește 15 cm lungime (Bîlteanu, 1974).
Tulpina este erectă, de culoare verde-albăstruie sau verde-cenușie,
acoperită cu un strat de ceară. Aceasta are înălțimea de 70-150 cm și este
ramificată în treimea superioară, formând 2-4 ramificații principale. În
partea superioară, tulpina este glabră sau pubescentă, perii fiind rari și rigizi.
Aparatul foliar. Frunzele sunt mari, cu lungimea de 10-30 cm și sunt
dispuse pe tulpină altern. Acestea au nervura mediană proeminentă, sunt de
culoare verde-albăstruie și sunt acoperite cu un strat de ceară.
Frunzele bazale sunt pețiolate, oval-alungite sau elipsoidale, cu
marginea neregulat incizată. Frunzele din zona mediană a plantei sunt scurt
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pețiolate sau chiar sesile, alungite, iar cele din partea superioară a plantei
sunt sesile, deseori amplexicaule, acestea având marginea neregulat lobată și
serată.
Florile sunt solitare, mari (până la 12 cm în diametru), lung
pedunculate, dispuse în vârful tulpinii și al ramificațiilor (fig. 7.3, 7.4 și
7.5). Numărul de flori care se formează pe o plantă este de 5-10.

Fig. 7.3. Vărful unei tulpini de mac (Săulescu, 1947)

Fig. 7.4. Floarea de mac
(Roman și colab., 2008)

Fig. 7.5. Secțiune mediană prin floarea
de mac (Ciurdărescu, 1977)
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Caliciul este format din 2 sepale verzi, caduce (cad când se deschide
floarea).
Corola este formată din 4 petale libere, de dimensiuni mari, cu
lungimea de 3-6 cm și de culoare albă, roșie sau violetă, cu o pată închisă
(macula) pe partea internă și la baza acestora. Petalele sunt rotunde sau
invers-ovate, cu marginile ondulate, întregi sau incizate.
Androceul este format din numeroase stamine de culoare albă sau
violetă.
O floare de mac produce o cantitate mare de polen, care poate fi de
peste 100 mg și care este cules intens de către insectele polenizatoare
(Ciurdărescu, 1977).
Gineceul este format dintr-un ovar globulos, ce prezintă mai multe
carpele concrescute, și un stigmat sesil, de dimensiuni mari, stelat și
persistent.
Fructul este o capsulă mare, globuloasă, multiseptată, de culoare
galben-cenușiu spre brun și de formă sferică, obovată sau piriformă
(fig. 7.6). Capsula prezintă în partea superioară stigmatul persistent și stelat,
cu 8-20 de raze, corespunzătoare numărului de carpele, de-a lungul cărora în
interiorul capsulei sunt dispuse semințele (fig. 7.7). La formele dehiscente,
mai puțin răspândite în cultură, sub stigmat se găsesc numeroase orificii.
Sub capsulă se găsește un nod pronunțat, care reprezintă zona de
prindere a învelișului floral și al staminelor (fig. 7.6).
Semințele sunt mici, de cca. 1 mm lungime și cca. 0,6 mm lățime,
reniforme și cu suprafața reticulată (fig. 7.8). Culoarea semințelor poate fi
albă, gălbuie, roză, albăstruie sau cenușie până la negru.
Masa hectolitrică (MH) este de 50-60 kg.

Fig. 7.6. Capsule de mac
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a)

b)

Fig. 7.7. Secțiune transversală (a) și secțiuni longitudinale (b) prin capsulele de
mac

a)

b)

Fig. 7.8. Semințe de mac văzute cu ochiul liber (a) și mărite sub lupa binocular (b)

7.7. Ciclul de vegetaţie
Perioada de vegetaţie este cuprinsă între 120 și 160 de zile la macul
semănat primăvara și între 250 și 270 de zile la macul semănat toamna
(Bernáth și Németh, 2006; Monostori, 2014).
Macul de primăvară (macul semănat primăvara) este cultivat în zonele
cu climat temperat, cu ierni mai aspre, peste care plăntuțele de mac nu pot
rezista. În zonele cu climat mai cald, cu ierni mai blânde, așa cum sunt cele
din țările din sudul Europei (inclusiv Bulgaria), prezintă interes macul de
toamnă (macul semănat toamna), care este mai productiv decât cel semănat
primăvara.
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Faza de germinare-răsărire. Germinarea la mac este epigeică. La
temperaturi de 3-6oC plantele răsar după 13-17 zile de la semănat, iar la
10-12oC răsărirea are loc după 8-10 zile (Salontai, 1971). Semințele de mac
își păstrează capacitatea de germinație 4-6 ani, chiar o perioadă mai mare de
timp dacă sunt păstrate la temperatura de 4oC (Bernáth și Németh, 2006).
Faza vegetativă. După răsărire, plantele de mac formează simultan 2
frunze dispuse opus, acestea formând o pereche, din care una este mai mare
și una este mai mică. Următoarele frunze au lungimea de 10-30 cm și
formează o rozetă de frunze, acestea având o creștere lentă în primele 3-4
săptămâni de vegetație.
Faza de buton floral. După faza de rozetă, începe alungirea tulpinii,
perioadă în care creșterea se intensifică. În această perioadă se formează
mugurii florali.
Faza de înflorire. La 40-50 de zile după ce începe alungirea tulpinii,
plantele înfloresc (Salontai, 1971).
Polenizarea este autogamă, cu un anumit procent de alogamie care
poate varia de la 15 la 40%. Polenizarea încrucișată se realizează prin
intermediul insectelor polenizatoare, cel mai important rol avându-l albinele
melifere și bondarii. Insectele polenizatoare sunt atrase de culoarea florilor
și de polenul abundent produs de acestea.
Faza de formare și maturizare a capsulelor. Capsulele ajung la
maturitate după 40-50 de zile de la înflorire (Salontai, 1971).

7.8. Elementele productivității
Elementele productivității la mac sunt următoarele (fig. 7.9):
- densitatea;
- numărul de capsule pe plantă;
- numărul de boabe în capsulă;
- MMB.
Densitatea care se urmărește a se obține la cultura de mac este de
20-40 plante/m2.
Numărul de capsule pe plantă este determinat de numărul de
ramificații care se formează pe plantă, de numărul total de flori pe plantă și
de numărul de flori care produc capsule. În general, pe o plantă de mac se
formează 2-10 capsule.
Numărul de boabe în capsulă este cuprins între 500 și 2.000 (Bavec și
Bavec, 2006).
MMB este de 0,2-0,5 g.
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Fig. 7.9. Elementele productivității la mac și participarea lor la formarea recoltei

7.9. Cerinţe faţă de climă şi sol
Macul destinat producției de opiu se cultivă cu rezultate bune în
zonele cuprinse între 27 și 41o latitudine nordică, deși se poate cultiva până
la 48o latitudine nordică, dar cu rezultate mai slabe, în timp ce macul
destinat pentru producția de semințe (macul pentru ulei) se cultivă până la
54o latitudine nordică (Bavec și Bavec, 2006).
Cerinţe faţă de temperatură. Macul are pretenții moderate față de
temperatură. Pentru a ajunge la maturitate, macul are nevoie de o sumă de
temperaturi pozitive de 1.800-2.200oC.
Temperatura minimă de germinație a semințelor de mac este de 1-2oC.
Plantele tinere suportă temperaturi scăzute de până la -10oC (Salontai,
1971; Bîlteanu, 1974), mai ales dacă temperaturile scăzute nu survin brusc
și nu sunt de lungă durată. Plantele de mac semănate toamna rezistă în
timpul iernii până la -6oC dacă nu sunt acoperite de un strat de zăpadă, iar
dacă plantele sunt acoperite cu zăpadă, acestea pot rezista până la
temperaturi de -15…-20oC (Bavec și Bavec, 2006).
La începutul vegetație, în primele 20-30 de zile de la răsărire, plantele
de mac vegetează bine la temperaturi de cca. 10oC. Temperaturile de
15-20oC la începutul vegetației sunt dăunătoare plantelor de mac, mai ales
dacă acestea survin brusc și dacă sunt însoțite de vânt. Până la înflorire,
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temperaturile optime sunt de 10-15oC, iar după fecundare până la maturitate
temperaturile optime sunt de 18-25oC (Fazecaș, 1983).
Cerinţe faţă de umiditate. Macul este pretențios față de umiditate.
Coeficientul de transpirație este de cca. 500 (Bavec și Bavec, 2006), iar de-a
lungul perioadei de vegetație, macul necesită 280-300 mm precipitații
(Monostori, 2014).
Macul are cerințe mari față de umiditate în primele faze de vegetație,
când sistemul radicular este slab dezvoltat, primăverile secetoase
determinând importante scăderi de producție.
Perioadele critice pentru apă sunt faza de rozetă și faza de alungire a
tulpinii și de formare a mugurilor florali. Consumul cel mai mare de apă se
înregistrează în fazele de înflorire și de formare a semințelor.
O bună rezervă de apă în sol (rezultată din ploile anterioare) asociată
cu căldură în perioada de înflorire-formarea capsulelor și a semințelor
influențează pozitiv atât producția de semințe, cât și producția de opiu.
După înflorire, precipitațiile (care se asociază și cu reduceri de
temperatură) și umiditatea ridicată a aerului favorizează atacul de boli și
afectează maturizarea capsulelor și acumularea morfinei.
Umiditatea în exces la maturitatea semințelor duce la germinarea
acestora în capsule, depreciind calitatea recoltei (Canțăr, 1965).
Vântul produce pagube culturilor de mac. Vântul puternic în
primăvară, după răsărirea plantelor de mac le poate smulge, iar vântul în
perioada când plantele de mac sunt mature poate determina frângerea și
căderea plantelor.
Cerinţe faţă de lumină. Macul are pretenții ridicate față de lumină, în
special în perioada de la înflorire la formarea capsulelor și a semințelor. În
această perioadă, zilele senine influențează favorabil producția de semințe și
acumularea morfinei. Practic, macul nu suportă umbrirea.
După cerințele față de lungimea zilei, macul este considerat ca fiind o
plantă de zi lungă. Totuși, cerințele față de lungimea zilei sunt compensate
de intensitatea luminoasă, ceea ce face ca macul să înflorească și în condiții
de zi scurtă dacă intensitate luminoasă este ridicată (Bernáth și Németh,
2006).
Cerinţe faţă de sol. Macul găsește condiții favorabile de creștere pe
solurile fertile, cu un conținut ridicat de humus și calciu, mijlocii, profunde,
permeabile, care nu formează crustă și care au un pH cuprins între 6,5 și 7.
Nu sunt potrivite pentru cultura macului solurile grele, argiloase, care
sunt predispuse la formarea crustei. De asemenea, nu sunt potrivite solurile
cu exces de umiditate, cu apa freatică la suprafață, cele acide (solurile cu pH
mai mic de 6 trebuie evitate) și cele sărăturoase.
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7.10. Zone ecologice
Macul găsește cele mai bune condiții de cultură în țara noastră în
centrul și sud-estul Transilvaniei, centrul și nordul Moldovei și zona
colinară din vestul țării.
Condiții bune pentru cultura macului se găsesc în zonele de silvostepă
din sudul țării și în câmpia din vestul țării, pe solurile de tip cernoziom și pe
aluviosoluri.

7.11. Tehnologia de cultivare
7.11.1. Rotaţia
Plantele foarte bune premergătoare pentru mac trebuie să lase terenul
curat de buruieni, afânat și într-o stare bună de fertilitate și umiditate. În
această categorie intră cartoful, sfecla pentru zahăr, cânepa, mai ales dacă
acestea au fost fertilizate cu gunoi de grajd, precum și leguminoasele pentru
boabe și cerealele păioase.
Plante bune premergătoare sunt porumbul și floarea-soarelui.
Macul nu trebuie să se cultive în monocultură, ca urmare a înmulțirii
bolilor și dăunătorilor specifici. Este indicat ca macul să revină pe același
teren după 4-5 ani.
Prin perioada scurtă de vegetație, macul este o foarte bună
premergătoare pentru cerealele de toamnă, precum și pentru culturile de
primăvară.

7.11.2. Fertilizarea
Absorbția elementelor nutritive se realizează pe tot parcursul perioadei
de vegetație, dar procesul este mai intens de la îmbobocire la înflorire
(Zamfirescu și Canțîr, 1958).
Azotul este important la mac în special pentru formarea rozetei de
frunze. Excesul de azot determină căderea plantelor de mac și reducerea
conținutului de ulei.
Fosforul este important la mac în special pentru formarea tijelor
florale și pentru o bună fructificare.
Borul este considerat unul dintre cele mai importante microelemente
pentru cultura macului (Németh, 2006).
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Aplicarea îngrăşămintelor minerale. Macul reacționează favorabil
la aplicarea îngrășămintelor chimice.
Dozele de îngrășăminte chimice recomandate sunt de 60-90 kg N/ha,
40-60 kg P2O5/ha, iar după plante premergătoare ca sfecla pentru zahăr și
cartof se recomandă și aplicarea a 40-50 kg K2O/ha.
Îngrășămintele cu azot se aplică în primăvară, cu încorporare înainte
de pregătirea patului germinativ, sau cu aplicare prin împrăștiere după
efectuarea semănatului. Acestea se pot aplica și fracționat, cca. ½ înainte
sau după semănat și cca. ½ în vegetație, la începutul alungirii tulpinii.
Este de dorit ca îngrășămintele cu fosfor și eventual cele cu potasiu să
fie administrate sub formă de îngrășăminte simple cu fosfor (superfosfat),
respectiv potasiu (sare potasică), fiind aplicate prin împrăștiere înainte de
efectuarea arăturii. Obiectivul este ca în primăvară se fie efectuare cât mai
puține intervenții înainte de semănat, iar semănatul să se efectueze cât mai
repede posibil.
Administrarea îngrăşămintelor minerale se face cu ajutorul maşinilor
de împrăştiat îngrăşăminte, care există într-o gamă constructivă variată.
Aplicarea îngrăşămintelor organice. Macul reacționează favorabil la
aplicarea gunoiul de grajd atât administrat direct cât și plantei
premergătoare. Aplicat direct culturii de mac, gunoiul de grajd practic
dublează producția (Bîlteanu, 1974), fiind folosit în doze moderate, de
15-20 t/ha, dozele mai mari determinând dezvoltarea exagerată a părților
vegetative ale plantei în dauna organelor reproductive. Totuși, ca urmare a
faptului că gunoiul de grajd contribuie la îmburuienarea culturii, precum și
ca urmare a perioadei scurte de vegetație a macului, gunoiul de grajd este de
preferat să fie aplicat plantei premergătoare.
Aplicarea amendamentelor. Pe solurile cu pH mai mic de 6 este
necesară aplicarea amendamentelor cu calciu.
7.11.3. Lucrările solului
Imediat după recoltarea plantei premergătoare se recomandă
efectuarea lucrării de dezmiriştit sau de arat.
Lucrarea de dezmiriştit este necesară atunci când efectuarea arăturii
imediat după recoltarea plantei premergătoare nu este posibilă din diferite
motive: sol uscat, probleme organizatorice, lipsa utilajelor disponibile, sau
atunci când lucrarea de arat nu se efectuează în condiţii bune din cauza
resturilor vegetale care nu se încorporează corespunzător şi care determină
înfundarea plugului. Lucrarea de dezmiriştit se efectuează cât mai repede
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posibil după recoltarea plantei premergătoare cu ajutorul unei grape cu
discuri sau cultivator, de dorit perpendicular pe direcţia rândurilor de la
planta premergătoare.
Lucrarea de arat se efectuează cât mai repede cu putinţă, la
adâncimea de 22-25 cm, urmărindu-se o încorporare foarte bună a resturilor
vegetale.
Lucrările de întreţinere a arăturii urmăresc combaterea eventualelor
buruieni apărute, mărunțirea bulgărilor și nivelarea terenului până la intrarea
în iarnă, acestea efectuându-se perpendicular sau oblig pe direcția de
efectuare a arăturii.
Pregătirea patului germinativ. Macul necesită un pat germinativ
foarte bine mărunțit, nivelat și așezat. Patul germinativ se pregătește printr-o
lucrare superficială, de preferat efectuată cu ajutorul unui combinator.
Pentru a se evita o încorporare prea adâncă a semințelor, înainte de semănat
se recomandă o lucrare de tăvălugire ușoară.
În general, se urmărește ca în primăvară să se efectueze cât mai puține
lucrări ale solului. Ca atare, în zonele de cultură cu soluri mai ușoare, mai
puțin predispuse la tasare pe timpul iernii, pregătirea patului germinativ se
poate face din toamnă.
7.11.4. Sămânţa şi semănatul
Calitatea seminţei folosită la semănat. Sămânţa folosită la semănat
trebuie să aparţină unui soi recomandat pentru zona de cultură şi să fie
certificată. Pentru a îndeplini cerinţele de calitate pentru semănat, respectiv
pentru a fi certificată, sămânţa de mac trebuie să aibă puritatea fizică de
peste 98%, germinaţia de peste 80%, să conțină maximum 25 de semințe din
alte specii de plante în probă și să fie liberă de semințe de Avena fatua,
Avena sterilis și Cuscuta spp. (cf. Ordin 150/2010). De asemenea, este de
dorit ca sămânța folosită la semănat să aibă o masă a 1000 de boabe (MMB)
cât mai mare (cca. 0,5 g).
Tratarea seminţelor. Semințele de mac se pot trata înainte de
semănat cu fungicide pentru protecția plăntuțelor la începutul vegetației
împotriva atacului de boli (Fusarium spp., Ervinia spp., Helminthosporium
spp.).
Perioada de semănat. Macul se seamănă primăvara cât mai devreme
posibil, imediat ce se poate intra pe teren cu utilajele de pregătit patul
germinativ și de semănat.
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Semănatul cât mai timpuriu al macului este determinat de faptul că
plantele rezistă foarte bine la temperaturi scăzute, acestea dezvoltându-se
bine în condiții de temperaturi moderate specifice începutului de primăvară.
De asemenea, prin semănatul timpuriu cultura de mac este mai puțin atacată
de dăunători, este mai puțin expusă îmburuienării, iar plantele de mac
valorifică în prima parte a vegetației răcoarea și umiditatea primăverii, fiind
mai puțin expuse secetei și temperaturilor ridicate din timpul verii.
În zonele cu climat mai cald, cu ierni mai blânde, așa cum sunt cele
din țările din sudul Europei, macul se seamănă toamna, în ultima decadă a
lunii septembrie, obiectivul fiind ca până la venirea iernii plantele de mac să
ajungă în stadiu de rozetă cu 4-6 frunze (Németh, 2006). În zonele cu ierni
mai aspre, în timpul cărora plantele de mac nu pot rezista, se poate avea în
vedere și semănatul de toamnă înainte de realizarea primului îngheț, urmând
ca semințele să treacă peste iarnă în sol, răsărirea realizându-se în
primăvară.
Densitatea de semănat la mac trebuie să asigure obținerea a
20-40 plante/m2, ceea ce înseamnă cca. 10 cm între plante pe rând.
Densitatea mai mare (40 plante/m2) este recomandată atunci când semănatul
se face în rânduri apropiate, combaterea buruienilor se face pe cale chimică,
iar fertilizarea se face în condiții optime.
Pentru atingerea obiectivului de densitate ca număr de plante/m2,
având în vedere că semințele de mac sunt foarte mici și nu se poate face un
semănat de precizie, densitatea de semănat trebuie să fie mult mai mare, de
până la 60-80 boabe germinabile/m2, urmând ca după răsărire să se
efectueze lucrarea de rărit.
În cazul semănatului efectuat toamna, acesta se face la o densitate mai
mare decât semănatul în primăvară.
Norma de semănat. Cantitatea de sămânţă la hectar (norma de
semănat) depinde de densitatea de semănat, masa a 1.000 de boabe, (MMB)
puritatea fizică a seminţelor și germinaţia acestora. Norma de semănat se
calculează după următoarea formulă:
C

D x MMB
x 100
PxG

unde: C = norma de semănat, în kg/ha;
D = densitatea de semănat, în boabe germinabile/m2;
MMB = masa a 1.000 de boabe, în g;
P = puritatea fizică a seminţelor, în %;
G = germinaţia seminţelor, în %.
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Norma de semănat la mac variază, de obicei, între 2 și 3 kg/ha. În
diferite țări în care se cultivă macul, norma de semănat poate ajunge la
6-7 kg/ha în zonele în care macul se seamănă prin împrăștiere sau 5-6 kg/ha
în zonele în care macul se seamănă la distanțe între rânduri de 25-30 cm
(Mishra și colab., 2013).
Norma de semănat, respectiv densitatea folosită la semănat, exprimată
în boabe germinabile/m2, este mult prea mare față de numărul de plante/m2
dorit a se obține. Ca atare, de-a lungul timpului s-a urmărit utilizarea de
tehnici și metode pentru reducerea normei de semănat, respectiv a densității
de semănat. În acest sens, pentru utilizarea unei cantități mai reduse de
sămânță și efectuarea unui semănat de calitate, cu o distribuție mai uniformă
a boabelor pe rând, la semănat se poate utiliza sămânță de mac drajată
(granulată). Tot în acest sens, sămânța de mac se poate amesteca cu 2-3 părți
de nisip, rumeguș fin sau sămânță de mei fără germinație, ceea ce înseamnă
reducerea cantității de sămânță de mac la jumătate sau chiar mai mult,
precum și ușurarea lucrării de rărit.
Pentru utilizarea unei cantități mai reduse de sămânță dar și pentru a
se putea efectua lucrarea de prășit înainte de răsăritul macului, semănatul se
poate face amestecând sămânța de mac cu o cantitate redusă de sămânță a
unei plante indicatoare (muștar sau ovăz), care răsare mai repede și
marchează rândul de plante.
Distanţa dintre rânduri. Macul se seamănă la distanța între rânduri
de 45 sau 50 cm, care permite combaterea buruienilor prin efectuarea de
lucrări mecanice de prășit.
Pe terenurile curate de buruieni și în condițiile utilizării de erbicide
pentru combaterea buruienilor, semănatul se poate face și la o distanță între
rânduri de 25 cm, cu o densitate mai mare de plante pe unitatea de suprafață
(se menține distanța între plante pe rând de cca. 10 cm). Distanța mai mică
între rânduri asociată cu densitatea mai mare pe unitatea de suprafață
diminuează gradul de ramificare al plantelor, ceea ce asigură o maturizare
mai uniformă a acestora.
Adâncimea de semănat este de 0,5-2 cm, în funcție de umiditatea și
textura solului.
Semănatul se efectuează cu ajutorul semănătorilor universale.
7.11.5. Lucrările de îngrijire

-

Lucrările de îngrijire specifice culturii de mac sunt următoarele:
distrugerea crustei;
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răritul;
combaterea buruienilor;
combaterea bolilor;
combaterea dăunătorilor;
irigarea.
Distrugerea crustei apare necesară atunci când după semănat intervin
ploi care fac ca solul să formeze o crustă care împiedică răsărirea plantelor.
În astfel de situații, crusta trebuie sfărâmată imediat ce se poate intra pe
teren printr-o grăpare uşoară (cu ajutorul unei grape cu colţi) efectuată
perpendicular pe direcția rândurilor.
Răritul se efectuează manual, când plantele de mac sunt în faza de
4-6 frunze, reținându-se plantele mai viguroase între care se lasă cca. 10 cm.
Răritul este o lucrare dificilă, ce necesită multă forță de muncă
manuală1. Pentru ușurarea lucrării de rărit, în faza de 3-4 frunze se poate
face o lucrare de buchetare mecanică.
Pentru ușurarea lucrării de rărit se poate semăna un amestec de 20%
sămânță viabilă și 80% sămânță neviabilă din același soi, care a fost tratată
prin iradiere, tratament ce afectează embrionul fără să-l distrugă, ceea ce
face ca plantele răsărite să nu formeze frunze și să moară (Németh, 2006).
Combaterea buruienilor se impune ca urmare a faptului că macul
este sensibil la îmburuienare în primele faze de vegetație, atunci când
plantele au un ritm lent de creștere. Combaterea buruienilor se efectuează pe
cale mecanică, prin efectuarea de prașile, și pe cale chimică, cu ajutorul
erbicidelor.
La cultura de mac se efectuează 2-3 prașile mecanice (uneori chiar 4).
Prima prașilă se efectuează atunci când se văd bine rândurile de plante, chiar
mai devreme dacă s-a semănat și o plantă indicatoare. Cea de-a doua prașilă
se efectuează atunci când plantele de mac sunt în faza de 3-4 frunze. Ultima
prașilă se efectuează când plantele de mac au înălțimea de 25-30 cm, aceasta
trebuind terminată înainte de apariția tijelor inflorescențelor. Prașilele se
efectuează la adâncimea de 4-6 cm.
Erbicidele omologate pentru cultura de mac pot combate următoarele
categorii de buruieni:
- monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate;
- monocotiledonate anuale și perene;
- dicotiledonate anuale și perene.
De asemenea, erbicidele omologate pentru cultura de mac pot fi
aplicate astfel:
-

George Maior (1898) caracteriza lucrarea de rărit la mac ca fiind ”operațiunea cea mai migăloasă și
mai scumpă dintre toate lucrările de îngrijire”.
1
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-

preemergent;
postemergent.
Strategia de combatere chimică a buruienilor la cultura de mac se
bazează pe aplicarea următoarelor erbicide:
1. Erbicide care se aplică preemergent, după semănat, dar înainte de
răsăritul plantelor de mac, care se folosesc pentru combaterea
următoarelor tipuri de buruieni:
 Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate, pentru
combaterea acestora fiind folosite produse erbicide ce conțin
următoarea substanță activă:
o S-metolaclor, care intră în formularea erbicidului:
- Dual Gold 960 EC / Tender cea de-a doua denumire
comercială (S-metolaclor 960 g/l) - 1,0-1,5 l/ha.
2. Erbicide care se aplică postemergent, care se folosesc pentru
combaterea următoarelor tipuri de buruieni:
 Buruieni monocotiledonate anuale şi perene (inclusiv costreiul din
rizomi - Sorghum halepense), pentru combaterea acestora fiind
folosite produse erbicide ce conțin următoarele substanțe active:
o Cletodim, care intră în formularea erbicidului:
- Select Super / Centurion Plus cea de-a doua denumire
comercială (cletodim 120 g/l) - 0,6-1,0 l/ha pentru
combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și 1,5-2,0
l/ha pentru combaterea buruienilor monocotiledonate perene.
o Fluazifop-p-butil, care intră în formularea erbicidelor:
- Fusilade Forte 150 EC (fluazifop-p-butil 150 g/l) - 0,8 l/ha
pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi
1,0 l/ha pentru combaterea buruienilor monocotiledonatele
perene;
- Fusilade Max (fluazifop-p-butil 125 g/l) - 0,75-2,0 l/ha.
o Propaquizafop, care intră în formularea erbicidului:
- Agil 100 EC (propaquizafop 100 g/l) - 0,8 l/ha pentru
combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și 1,0-1,5 l/ha
pentru combaterea buruienilor monocotiledonate perene.
 Buruieni dicotiledonate anuale şi perene, pentru combaterea
acestora fiind folosite produse erbicide care se aplică în faza de 2-9
frunze și care conțin următoarea substanță activă omologată la
nivelul anului 2020 în România:
o Piridat, care intră în formularea erbicidului:
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- Lentagran 45 WP (piridat 450 g/kg) - se aplică 2 tratamente cu
o doză de 1 kg/ha, al doilea tratament fiind efectuat la 7-14 zile
de la prima aplicare.
Pentru combaterea ierbii vântului (Apera spica-venti (L.) P. Beauv.) și
odosului (Avena fatua L.), pe plan mondial se utilizează erbicide pe bază de
clortoluron (Németh, 2006).
Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate în vegetație, pe plan
mondial se utilizează erbicide pe bază de fluroxipir (Németh, 2006), care se
aplică în primele faze de vegetație. La noi în țară sunt înregistrate
următoarele erbicide, dar fără să fie omologate și pentru cultura macului:
- Cerlit / Starane cea de-a doua denumire comercială (fluroxipir 250 g/l)
- 0,8-1,0 l/ha;
- Cerlit Super / Starane Super cea de-a doua denumire comercială
(fluroxipir 333 g/l) - 0,3-0,5 l/ha;
- Hudson / Arbiter cea de-a doua denumire comercială (200 g/l
fluroxipir) - 1,0 l/ha;
- Galaper 200 EC / Herbistar 200 EC cea de-a doua denumire
comercială (200 g/l fluroxipir) - 1,0 l/ha:
- Flurostar 200 / Galgone cea de-a doua denumire comercială (fluroxipir
200 g/l) - 1,0 l/ha.
Combaterea bolilor. Pentru țara noastră, principalele boli care produc
pagube în culturile de mac sunt:
- mana (Peronospora arborescens (Berk.) Casp.);
- helmintosporioza (Pleospora papaveracea (de Not.) Sacc. - sin.
Helminthosporium papaveris Saw.);
- pătarea brună a frunzelor (Enthyloma fuscum Schröt.);
- făinarea (Erysiphe communis (Wallr.) Schlecht.);
- putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea Pers.):
- putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary);
- pătarea bacteriană a frunzelor (Xanthomonas campestris pv.
papavericola (Brjan & McWhoerter) Dje).
Mana (Peronospora arborescens (Berk.) Casp.) se manifestă în toate
fazele de vegetație și pe toate organele aeriene ale plantei de mac, boala
fiind favorizată de umiditatea ridicată.
Transmiterea manei de la un an la altul se face prin spori de rezistenţă,
iar prevenirea atacului se realizează printr-o rotaţie de 4 ani, folosirea la
semănat de sămânţă sănătoasă, evitarea terenurilor grele și asigurarea
densității optime a plantelor (Iacob, 2006).
Helmintosporioza (Pleospora papaveracea (de Not.) Sacc. - sin.
Helminthosporium papaveris Saw.), denumită și pătarea neagră a frunzelor,
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se manifestă în toate fazele de vegetație și pe toate organele aeriene ale
plantei de mac.
Pătarea brună a frunzelor (Enthyloma fuscum Schröt.) se manifestă
pe frunzele plantelor de mac, în timpul verii.
Făinarea (Erysiphe communis (Wallr.) Schlecht.) se manifestă pe
frunze, tulpini și pe pedunculii florali.
Pătarea bacteriană a frunzelor (Xanthomonas campestris pv.
papavericola (Brjan & McWhoerter) Dje.) se manifestă pe toate organele
aeriene ale plantei de mac și se transmite de la an la altul prin bacteriile
rămase în resturile vegetale sau prin sămânţa infectată.
Prevenirea atacului se realizează printr-o rotaţie de 3 ani şi folosirea la
semănat de sămânţă sănătoasă (Iacob, 2006).
Combaterea dăunătorilor. Principalii dăunători care produc pagube
în culturile de mac sunt:
- gărgărița rădăcinilor (Stenocarus fuliginosus Marsh. - sin. Stenocarus
ruficornis Steph., Ceutorhynchus ruficornis Steph.);
- gărgărița capsulelor de mac (Ceutorhynchus maculaalba Herbst - sin.
Neoglocianus maculaalba Herbst);
- tânțarul capsulelor de mac (Dasineura papaveris Winnertz);
- gândacul pământiu (Opatrum sabulosum L.);
- omida capsulelor de bumbac sau omida fructificaţiilor (Helicoverpa
armigera Hübner - sin. Heliothis armigera Hübner, Chloridea armigera
Hübner);
- buha semănăturilor (Agrotis segetum Den. & Schiff. - sin. Scotia
segetum Den. & Schiff.);
- afidele - Aphis fabae Scop.
Gărgărița rădăcinilor (Stenocarus fuliginosus Marsh. - sin.
Stenocarus ruficornis Steph., Ceutorhynchus ruficornis Steph.) se combate
prin aplicarea unui tratament cu produse insecticide când plantele de mac au
1-2 frunze, urmat de un al doilea tratament în faza de rozetă.
Gărgărița capsulelor de mac (Ceutorhynchus maculaalba Herbst sin. Neoglocianus maculaalba Herbst) este dăunătoare atât prin adulți, care
apar în mai-iunie și rod capsulele de mac, perforându-le, cât și prin larvele
care apar din ouăle depuse în rosăturile produse pe capsulă, acestea
hrănindu-se cu semințele din capsule.
Combaterea se face prin aplicarea unui tratament cu produse
insecticide la îmbobocire, urmat de un al doilea tratament în faza de
înflorire, în această fază fiind acordată atenție utilizării de produse
insecticide care să protejeze albinele melifere.
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Irigarea apare necesară în primăverile secetoase, uneori chiar din faza
de rozetă, dar de obicei în perioada de alungire a tulpinii și de formare a
mugurilor florali. Pot fi necesare 2-3 udări, cu norme de 300-400 m3/ha.

7.11.6. Recoltarea
Recoltarea pentru semințe se efectuează la maturitatea deplină a
semințelor, respectiv atunci când tulpinile sunt îngălbenite, capsulele sunt
galbene-cenușii și tari (acestea crapă la presare), iar semințele au culoarea
caracteristică soiului, se desprind de pe pereții capsulelor și sună în capsule
la scuturarea acestora. Calendaristic, recoltarea se face în cea de-a doua
parte a lunii iulie - începutul lunii august.
Întârzierea recoltării poate duce la înregistrarea de pierderi prin
spargerea capsulelor și căderea plantelor, precum și ca urmare a
îmburuienării și dezvoltării agenților patogeni pe capsule, în special în
condiții de precipitații.
Recoltarea se efectuează direct cu combina de recoltat cereale păioase
echipată și reglată corespunzător pentru semințe foarte mici. Se va urmări ca
tăierea plantelor să fie efectuată cât mai aproape de nivelul capsulelor, iar
recoltarea se va efectua pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua. După
recoltare, trebuie luate măsuri imediate de curățire a masei de semințe și de
uscare, pentru aducerea umidității la valori sub 10%.
Recoltarea pentru obținerea de opiu se poate face atât când
capsulele sunt verzi, cât și când acestea sunt mature.
Recoltarea opiului din capsulele verzi se face pe suprafețe mici,
necesitând multă forță de muncă, fiind practicată pe scară largă în țările
cultivatoare de mac pentru opiu din Asia.
Recoltarea se face atunci când capsulele au dimensiunea maximă, dar
sunt încă verzi, iar sucul lăptos (opiul brut) nu se mai prelinge pe suprafața
capsulei ci formează picături. Practic, se utilizează cuțite speciale cu o
singură lamă sau 3-4 lame unite și distanțate la 1,5-2 mm, în funcție de
practicile tradiționale specifice zonei de cultură. Cu ajutorul cuțitelor se face
o incizie longitudinală pe cca. 1/3 din lungimea capsulei și cu adâncimea de
cca. 1 mm (fig. 7.10.a). Adâncimea inciziei nu trebuie să fie mai mare de
1,2 mm pentru a nu se secționa peretele capsulei, ceea ce face ca opiul să se
scurgă în interiorul capsulei. Incizarea capsulelor se face în cea de-a doua
parte a zilei. Opiul se scurge din zona incizată sub forma unui suc lăptos,
care poate avea culoarea de la brun deschis sau închis până la roz, în funcție
de soi (Mishra și colab., 2013). Peste noapte, în contact cu aerul, opiul se
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întărește și se brunifică la suprafața capsulelor (fig. 7.11). În cursul dimineții
următoare, de preferat între orele 8 și 10, opiul se colectează de pe capsule
prin răzuire cu ajutorul unui cuțit special (fig. 7.10.b). Întârzierea colectării
opiului face ca acesta să se întărească prea mult și să fie recoltat (răzuit de
pe suprafața capsulelor) cu dificultate. Incizarea capsulelor se repetă la
intervale de 2 zile, în total efectuându-se până la 4 incizări pe capsulă. Cea
mai bună calitate a opiului se obține la prima incizare.

a)

b)

Fig. 7.10. Incizarea capsulei de mac (a) și recoltarea opiului în ziua următoare (b)
(Myanmar Opium Survey 2009)

a)

b)
Fig. 7.11. Capsule de mac în perioada recoltării opiului (a) și la maturitate (b)
(după Myanmar Opium Survey 2009)

Recoltarea opiului nu influențează producția de semințe, dar reduce
conținutul de ulei (Bîlteanu, 1974).
Recoltarea capsulelor mature este cea care prezintă interes pentru țara
noastră și se poate face cu combina sau manual.
Recoltarea cu combina se face prin tăierea plantelor cât mai sus
posibil, sub nivelul capsulelor, cu o porțiune de 10-20 cm de tulpină. Pentru
recoltarea capsulelor, combina se poate echipa cu hedere speciale pentru
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recoltarea macului (fig. 7.12). Materialul recoltat se separă în fermă în coji
(fragmente de capsulă) și semințe.

Fig. 7.12. Combină echipată cu heder special pentru recoltarea capsulelor de mac
(Salamon și Fejer, 2011)

Pentru o recoltare mecanizată de calitate, cultura de mac trebuie să fie
cât mai uniformă. În cazul culturilor neuniforme, cu unele capsule care încă
sunt verzi, precum și în cazul culturilor îmburuienate, se poate aplica un
tratament cu un desicant, urmând ca recoltarea să fie făcută după 5-7 zile.
Recoltarea manuală a capsulelor mature se face pe suprafețe mici prin
tăierea capsulelor cu o porțiune de 1-3 cm (maximum 5 cm) de tulpină.
Capsulele recoltate se lasă la uscat pe o suprafață plană timp de 1-2 zile,
după care se batozează, colectându-se semințele și porțiunile de capsule
(cojile), care se însăcuiesc separat. Recoltarea manuală se poate face și prin
tăierea sau smulgerea plantelor, legarea acestora în snopi, iar după uscare
capsulele sunt tăiate și batozate sau se batozează plantele cu totul.
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Capitolul 8
Susanul
8.1. Importanţa culturii
Susanul1 este o plantă oleaginoasă cultivată pentru seminţele sale
utilizate ca atare în alimentaţie, cât şi pentru obţinerea de ulei alimentar de
foarte bună calitate. Datorită valorii sale deosebite (atât utilizat ca seminţe,
cât şi ca ulei), susanul a fost denumit de-a lungul timpului „regina plantelor
oleaginoase”.
Uleiul presat la rece are un gust fin, specific, este lipsit de miros, are o
culoare galben-deschis şi este foarte stabil (râncezeşte greu), având un
conținut ridicat de antioxidanți. Acesta este utilizat în alimentaţie ca ulei
pentru salate sau pentru gătit, inclusiv pentru prăjit, în industria conservelor
sau la fabricarea margarinei.
Uleiul obținut din semințe prăjite de susan este închis la culoare şi nu
se pretează la prăjit, fiind utilizat în mod deosebit în bucătăria asiatică
pentru asezonarea diferitelor preparate. De asemenea, acesta este utilizat
pentru fabricarea de margarină, shorteninguri, în industria conservelor (în
special conserve de sardine și carne de vită) și a săpunurilor.
Consumul de ulei de susan se consideră că este benefic pentru
reducerea stresului și a tensiunii, pentru prevenirea tulburărilor nervoase,
pentru atenuarea oboselii, ameliorarea durerilor ușoare și a spasmului
muscular și pentru ca organismul să capete putere și vitalitate (Sharma și
colab., 2018).
Uleiul de susan are și utilizări cosmetice şi medicinale. Astfel, uleiul
(Oleum Sesami) este utilizat pentru masarea scalpului (utilizat o dată pe
săptămână, hrăneşte scalpul şi dă luciu părului), pentru a trata tusea, durerile
de dinţi, gingii şi urechi. De asemenea, uleiul de susan este utilizat pentru
efectul său ușor laxativ și emolient. Plinius cel Bătrân (23-79 e.n.), naturalist
şi filozof roman, spunea despre uleiul de susan că acesta „vindecă durerile
de urechi, ulcerele care se extind şi cele denumite maligne”.
Uleiul de susan are un efect protector al pielii împotriva radiaţiilor
ultraviolete, calmează arsurile solare, menţine pielea suplă şi moale şi o
protejează împotriva patogenilor obişnuiţi (Anilakumar şi colab., 2010).

Engleză - sesame, sesamo, benniseed; franceză - sésame; spaniolă - sésamo; italiană - sesamo;
germană - sesam.
1
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În industria medicamentelor, uleiul de susan se utilizează ca solvent în
produsele injectabile sau ca ingredient în soluțiile intravenoase (TundeAkintunde și colab., 2012).
Uleiul de susan se utilizează în industria parfumurilor și a
cosmeticelor, ca agent de condiționare și hidratare, pentru obținerea de
produse de îngrijire a părului, mâinilor, ulei de baie și produse de machiaj.
Uleiul de susan de calitate inferioară, de obicei cel obținut prin
extracție cu solvenți, este utilizat în industria lacurilor și a vopselelor, în
industria pesticidelor, ca lubrifiant, pentru obținerea de săpun etc.
Uleiul de susan a fost utilizat de El Naim şi colab. (2012) pentru
obţinerea de biodiesel prin transesterificare cu metanol în prezenţa NaOH cu
rol de catalizator, cu un randament maxim de 92% la 60oC şi cu o cifră
cetanică de 53 (Anilakumar şi colab., 2010).
Circa două treimi din producția mondială de semințe de susan este
procesată pentru obținerea de ulei (Kang și colab, 2003, citat de Asghar și
colab., 2014).
Seminţele de susan sunt folosite ca atare pentru obţinerea unei game
largi de produse de panificaţie, patiserie, simigerie şi biscuiți, fie intrând în
compoziția acestor produse, pentru gustul și aroma lor deosebită,
asemănătoare nucilor, fie pentru ornarea acestora. De asemenea, semințele
de susan sunt folosite în supe, paste, salată, iaurt, cereale pentru micul
dejun, la prepararea batoanelor de semințe de susan etc.
Seminţele decojite, prăjite şi măcinate servesc la obţinerea de tahân
(tahini, pasta sau untul de susan), care este utilizat și apreciat mai ales în
zona Orientului Mijlociu. Tahânul este utilizat pentru fabricarea de halva de
foarte bună calitate. De asemenea, tahânul poate fi utilizat ca atare (de
exemplu, întins pe felii de pâine) sau ca ingredient la prepararea de sosuri
(de exemplu, sosul de pește), la prepararea humusului sau pentru prepararea
de salată (de exemplu, salata de vinete libaneză). Tahânul și seminţele
măcinate sunt utilizate pentru obţinerea de produse de cofetărie şi patiserie.
Turtele rămase după extragerea uleiului, în special cele obținute din
semințe decojite pot fi folosite pentru obţinerea unor produse de cofetărie.
Turtele obținute în urma presării semințelor nedecojite au un gust
amar și o digestibilitate mai scăzută, fiind utilizate în vrana bovinelor.
Valoarea furajeră se îmbunătăţeşte considerabil prin decojirea seminţelor
înainte de presare. Acestea pot fi folosite în hrana păsărilor, vacilor de lapte
şi a tineretului bovin, fiind valoroase pentru conţinutul lor ridicat în proteină
(35-47%), cu un conţinut ridicat în aminoacizii metionină, cisteină şi
triptofan, dar şi pentru aportul de calciu şi fosfor.
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Frunzele tinere de susan sunt utilizate ca legume în Africa
Subsahariană și China, acestea fiind bogate în proteină, caroten, acid
ascorbic, fier şi calciu (Bedigian, 2010).
Florile conțin substanțe aromate, care sunt folosite în industria
parfumurilor și a apei de colonie (Muntean, 1997). Florile sunt folosite în
mod tradiţional pentru obţinerea de parfum şi apă de colonie în diferitele ţări
cultivatoare de susan din Africa (Anilakumar şi colab., 2010).
Diferite părți ale plantei de susan sunt utilizate în medicina nativă
din Africa şi Asia. De exemplu, frunzele și seva acestora sunt folosite pentru
a trata febra sau ca remediu pentru tuse și dureri de ochi, iar seminţele de
susan sunt recunoscute pentru efectul lor laxativ.
În ciuda valorii sale deosebite, susanul este considerat ca o plantă de
cultură „neglijată”, insuficient exploatată şi căreia nu i se acordă importanţa
cuvenită.

8.2. Istoricul culturii
Susanul este considerat ca fiind cea mai veche plantă oleaginoasă
cunoscută şi utilizată de către om. Acesta are o vechime atât de mare încât
este aproape imposibil de stabilit cu exactitate unde şi când a început să fie
cultivat (Weiss, 1971).
Susanul își are originea în savana Africii tropicale (Tunde-Akintunde
și colab., 2012), de unde s-a răspândit în sudul Asiei (India) unde a fost
cultivat pentru prima dată. Această idee este sprijinită de faptul că susanul
cultivat (Sesamum indicum) este cel mai apropiat de Sesamum malabaricum
dintre speciile spontane de susan, această specie crescând numai în India
(Pathak și colab., 2014).
Semințe carbonizate de susan cu o vechime de circa 5.000 de ani au
fost găsite în siturile arheologice din Harappa1 (Pathak și colab., 2014).
Susanul era cultivat în valea fluviului Indus, fiind cea mai importantă plantă
oleaginoasă, hinduşii folosind uleiul de susan pentru iluminat şi
considerându-l ca fiind sacru. De aici, susanul s-a răspândit în Mesopotamia
în jurul anilor 2.500 î.e.n. (Islam şi colab., 2016). Înainte de anii 600 î.e.n.,
asirienii utilizau uleiul de susan în alimentaţie, ca unguent şi în scop
medicinal (Tunde-Akintunde și colab., 2012; Islam şi colab., 2016). Potrivit
unei legende asiriene, când zeii s-au întâlnit pentru a crea lumea, aceștia au
băut vin obținut din semințe de susan.
Oraș în regiunea Punjab din nord-estul Pakistanului unde au fost descoperite ruinele unui oraș antic
fortificat, care a existat între 3300 și 1600 î.e.n.
1
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Susanul apare menționat în scrierile rămase de la Herodot, Xenofon și
Teofrast (Zamfirescu și Canțîr, 1958).
Se apreciază că în China, susanul s-a răspândit la începutul erei
noastre, iar în Rusia susanul a ajuns în sec. al XVIII-lea, fiind adus din Iran
(Zamfirescu și Canțîr, 1958).
Susanul este prin excelență o plantă a lumii vechi, acesta fiind adus în
SUA din Africa în timpul secolului al XVII-lea (Anilakumar și colab.,
2010), cultura de susan fiind localizată în Texas.
8.3. Suprafeţe și producţii
Suprafața cultivată cu susan la nivel mondial a crescut de la
4,96 mil. ha în anul 1961 la 11,7 mil. ha în anul 2018, ceea ce înseamnă o
creștere a suprafeței mondiale de aproape 2,4 ori într-o perioadă de 57 de ani
(fig. 8.1).
Față de 64 de țări în care se cultiva susanul în anul 1961, în anul 2018
susanul s-a cultivat în 74 de țări, cele mai mari țări cultivatoare de susan
fiind următoarele:
- Sudan (3,48 mil. ha) ;
- India (1,73 mil. ha);
- Myanmar (1,46 mil. ha).
Cele mai mari suprafeţe cultivate cu susan sunt în Africa (64,3% din
suprafața mondială) și Asia (33,3% din suprafața mondială) (tab. 8.1). În
Europa, în anul 2018 s-a cultivat cu susan o suprafață de 1.043 ha, acesta
fiind practic cultivat în 3 tări, respectiv în Grecia, Italia și Macedonia de
Nord.
În România, susanul nu este cultivat în scop comercial, până în
prezent acesta fiind cultivat numai în scop experimental.
Producția medie mondială la susan a crescut continuu, de la
286 kg/ha în anul 1961 la 633 kg/ha în anul 2012, pentru ca ulterior să
înregistreze o scădere, ajungând la 512 kg/ha în anul 2018 (fig. 8.1). Cele
mai mari producții medii la ha în anul 2018 au fost obținute în Liban
(3,5 t/ha), Afganistan (2,1 t/ha) și Israel (2,0 t/ha).
Producția totală mondială la susan în anul 2018 a fost de 6 mil. t
(tab. 8.1). În medie, cca. 70% din producţia mondială de susan este
consumată în ţările producătoare şi cca. 30% este exportată sub formă de
seminţe întregi, turte şi ulei.
Uleiul de susan se exportă sub următoarele forme:
- ulei presat la rece, care este de culoare galben-deschis;
- ulei presat la cald şi rafinat, care este de culoare mai închisă;
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- ulei oriental, care este obţinut prin presarea seminţelor prăjite, acesta
fiind de culoare închisă (chihlimbar sau brun), în funcţie de temperatura
de prăjire a seminţelor.

Fig. 8.1. Evoluția suprafețelor și a producțiilor la susan pe plan mondial
(după datele FAO)
Tabelul 8.1. Suprafeţele și producțiile la susan pe plan mondial
(după datele FAO, 2018)
Continentul/zona geografică
și țara cu suprafața cea mai
mare cultivată cu susan
1
Africa
Sudan
2
America de Nord
3
America Centrală
Mexic
4
America de Sud
Venezuela
5
Asia
India
6
Europa
Grecia
7
Oceania
Situația la nivel mondial
Nr.
crt.

Suprafaţa
cultivată
(ha)
7.548.894
3.480.000
0
126.805
78.656
145.586
70.319
3.905.828
1.730.000
1.043
830
0
11.743.382

506

Producţia
medie
(kg/ha)
474
282
0
799
728
532
629
578
431
975
845
0
512

Producţia
totală
(t)
3.574.703
981.000
0
101.354
57.256
77.424
28.312
2.257.030
746.000
1.016
702
0
6.015.573

Cererea pentru produsele de susan a înregistrat o creştere continuă
de-a lungul timpului.
Producția mondială de ulei de susan a fost la nivelul anului 2017 de
937 mii t, ceea ce a reprezentat cca. 0,45% din producția mondială de uleiuri
vegetale.
După datele FAO, la nivelul anului 2018, țările care au exportat
cantitățile cele mai mari de semințe de susan au fost Sudan (451 mii t), India
(326 mii t) şi Etiopia (233 mii t), iar țările care au importat cele mai mari
cantități de semințe de susan au fost China (828 mii t), Japonia (157 mii t) și
Turcia (152 mii t).
De asemenea, la nivelul anului 2018, țările care au exportat cantitățile
cele mai mari de ulei de susan au fost India (11,5 mii t), Mexic (11,3 mii t)
şi Japonia (9 mii t), iar țările care au importat cele mai mari cantități de ulei
de susan au fost SUA (19,4 mii t), Marea Britanie (3,5 mii t) și China
(3,2 mii t).
Cele mai mari exporturi de seminţe de susan se fac din Africa, în timp
ce cele mai mari exporturi de ulei de susan se fac din Asia.
8.4. Compoziţia chimică a semințelor
Conținutul de ulei al semințelor de susan variază între 44 și 54%.
Uleiul de susan este alcătuit din peste 95% trigliceride, la care se adaugă
digliceride, fosfolipide, substanțe nesaponificabile şi acizi graşi liberi.
Uleiul de susan este semisicativ, cu indicele de iod de 103-116.
Conținutul uleiului în acizi grași. Uleiul de susan conține 6-12% acid
palmitic, 3-6% acid stearic, 40-50% acid oleic, 35-45% acid linoleic, la care
se adaugă 0,3-0,6% acid linolenic și 0,3-0,6% acid arahidic. Este de
remarcat conținutul de cca. 85% acizi grași nesaturați și raportul apropiat de
1:1 între acidul oleic (omega-9) și acidul linoleic (omega-6), dar și lipsa
(max. 0,6%) acidului linolenic (omega-3).
Conținutul de proteină. Semințele de susan au un conținut de
proteină care variază între 18 și 26%. Proteina din semințele de susan este
bogată în metionină și triptofan, dar săracă în lizină.
Conținutul de glucide. Semințele de susan au un conținut de glucide
care variază între 13 și 16%.
Substanțele nesaponificabile din uleiul de susan reprezintă cca. 1,2%
şi includ tocoferoli şi lignani.
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Conţinutul de tocoferoli (vitamina E) este de 450-500 ppm
(0,045-0,05%). Tocoferolii sunt reprezentaţi în principal de gama-tocoferol
(90-390 ppm) și alfa-tocoferol (50-373) (Asghar și colab., 2014).
Lignanii sunt derivaţi fenolici solubili în ulei, fiind reprezentați de
sesamin (0,1-0,6%) şi sesamolin (0,25-0,3%), precum şi de sesamol şi
sesaminol (Bedigian, 2010). Prin prăjirea semințelor de susan, sesamolinul
este convertit în sesamol, cu efect antioxidant. De asemenea, în timpul
procesului de rafinare a uleiului se formează sesamol şi sesaminol
(Anilakumar şi colab., 2010).
Tocoferolii şi lignanii sunt antioxidanţi importanţi ce previn
râncezirea uleiului, dar şi cu un important efect antimutagenic,
antiinflamator, antiîmbătrânire şi de prevenire a bolilor cardiovasculare.
Conținutul de săruri minerale. Semințele de susan sunt considerate
o sursă importantă de potasiu (cca. 851 mg/100 g s.u.), fosfor (cca.
647 mg/100 g s.u.), magneziu (cca. 579 mg/100 g s.u.), calciu (cca. 415
mg/100 g s.u.) și sodiu (cca. 122 mg/100 g s.u.) (Nzikou şi colab., 2009;
Asghar și colab., 2014).
Se consideră că 100 g semințe de susan asigură 100% din necesarul
zilnic de potasiu și magneziu, 57-65% din necesarul de fosfor și fier, și
13-35% din necesarul de zinc, calciu și cupru (Anon, 2006, citat de Asghar
și colab., 2014).
Conținutul de vitamine. Semințele de susan reprezintă o sursă
importantă de vitamine din complexul B (B1 - tiamină, B2 - riboflavină, B3 vitamina PP sau acid nicotinic, B6 - piridoxină şi B9 - acid folic).
Conținutul de steroli. Seminţele de susan au un conţinut în fitosteroli
de cca. 400 mg/100 g (Anilakumar şi colab., 2010).
Conținutul de acid fitic. Seminţele de susan au un conținut de acid
fitic de 308-325 mg/100 g (Zebib şi colab., 2015), acesta putând ajunge
până la 500 mg/100 g.
Acidul fitic este un factor antinutriţional, acesta fiind un agent de
chelatizare puternic pentru calciu, magneziu, potasiu, fier și zinc, blocând
accesibilitatea acestor elemente minerale, și pentru proteine, diminuând
digestibilitatea acestora.
De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că semințele şi uleiul de
susan produc alergii la unii oameni.
8.5. Sistematică
Susanul face parte din familia Pedaliaceae, genul Sesamum L., care
cuprinde 38 de specii (Najeeb și colab., 2012). Specia cultivată cu
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importanţa cea mai mare este Sesamum indicum L. (sin. Sesamum orientale
L.) (2n=2x=26), care cuprinde două subspecii, şi anume:
- Sesamum indicum L. ssp. bicarpellatum Hilt., care se caracterizează
prin capsule cu 2 carpele și răspândire peste tot unde se cultivă susan;
- Sesamum indicum L. ssp. quadricarpellatum Hilt., care se
caracterizează prin capsule cu 4 carpele și o răspândire limitată în
Japonia și India.
Alte specii cultivate importante sunt: Sesamum alatum Thonn.,
răspândită în Africa tropicală, şi Sesamum radiatum Schum.&Thonn.,
răspândită în Africa, Asia şi America de Sud.
În România nu sunt omologate soiuri de susan.
8.6. Particularităţi biologice
Sistemul radicular. Rădăcina este pivotantă, cu o dezvoltare redusă
în profunzime (până la 100 cm), dar cu o bună ramificare. În general, se
consideră că rădăcina se dezvoltă în adâncime pe cât de înaltă este planta.
Rădăcina este dezvoltată mai ales în stratul arabil.
Dezvoltarea rădăcinii în profunzime este determinată de
aprovizionarea solului cu apă. Astfel, în condiții bune de aprovizionare a
solului cu apă în primele faze de vegetație rădăcinile plantelor de susan se
dezvoltă superficial, în timp ce în condiții de deficit hidric rădăcinile se
dezvoltă în profunzime.
Tulpina este erectă (fig. 8.2), pubescentă, cu 4 muchii (uneori 8
muchii). Tulpina poate fi simplă sau ramificată, numărul de ramificații care
se formează pe tulpină fiind de 2-6, în funcție de capacitatea de lăstărire a
soiului, condițiile de vegetație și densitatea culturii.
Procesul de ramificare a tulpinii începe atunci când plantele de susan
au cca. 25 cm înălțime.
Înălţimea tulpinii este, de obicei, cuprinsă între 60 şi 120 cm, dar în
condiţii favorabile de vegetație aceasta poate ajunge la 2-3 m (Weiss, 1971).
Aparatul foliar. Frunzele sunt lanceolate, cele inferioare fiind mari,
opuse, cu marginea dinţată, uneori lobate, iar cele superioare fiind mai mici,
dispuse altern, cu marginea întreagă sau dinţată. Frunzele prezintă perişori
scurţi pe faţa superioară, iar pe faţa inferioară perişorii sunt localizaţi pe
nervuri.
Frunzele bazale au limbul foliar cu lungimea de 10-21 cm şi lăţimea
de 5-13 cm, frunzele mijlocii au lungimea de 9-17 cm şi lăţimea de 3-7 cm,
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iar frunzele superioare au lungimea de 5-15 cm şi lăţimea de 1-3 cm
(Bedigian, 2010).

Fig. 8.2. Plantă de susan (Vrânceanu şi Voinea, 1962)

Florile sunt tubuloase (fig. 8.3), mari, sesile sau scurt pedicelate,
solitare sau grupate câte 2-3 (rareori mai multe) şi dispuse la baza frunzelor
superioare. Florile sunt alcătuite pe tipul 5.
Caliciul este alcătuit din 5 sepale unite la bază, lanceolate, cu
lungimea de 4-7 mm și lățimea de 1-1,5 mm.
Corola este tubular-campanulată, cu petale de culoare roză, violetă,
galbenă sau albă, acoperite de perişori fini şi cu lungimea de 2-3,5 cm.
Corola este uşor bilabiată, cu labiul superior întreg şi labiul inferior divizat
în trei.

Fig. 8.3. Secţiune prin floarea matură de susan (Weiss, 1971)
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Androceul este format din 4 stamine funcţionale şi o stamină frecvent
sterilă (uneori este absentă). Cele 4 stamine funcţionale sunt dispuse în
perechi de-a lungul labiului superior, o pereche fiind mai scurtă şi una mai
lungă.
Gineceul este alcătuit dintr-un ovar cu 2 sau 4 carpele, un stil lung şi
un stigmat bifidat sau tetrafidat (cu 2 sau 4 lobi).
Fructul este o capsulă plată, alungită, pubescentă (fig. 8.4). Capsula
prezintă 4, 6 sau 8 loje (foarte rar 10 sau 12) care se deschid la maturitate
prin valve longitudinale, acest proces facilitând uscarea semințelor1.
Marginile capsulelor se răsfrâng spre interior în timpul deschiderii, ceea ce
previne parţial scuturarea semințelor. Totuşi, pierderile de seminţe prin
scuturare înainte de recoltare pot ajunge până la 50% (Langham şi Wiemers,
2002, citaţi de Islam şi colab., 2016).
Capsulele au lungimea de 2-3 cm (cu limite de variaţie de la 1,5 la
5 cm) şi diametrul de 0,5-1 cm.
Primele capsule se formează pe tulpină la o înălţime de 25-40 cm (El
Naim şi colab., 2012), respectiv acestea se formează din florile de la
nodurile 4-6 de pe tulpină (Langham, 2008), iar numărul de capsule care se
formează pe plantă este de 30-100.

Fig. 8.4. Capsule de susan

Dehiscența capsulelor de susan a fost folosită într-una dintre cele mai faimoase povești arabe ”Ali
Baba și cei 40 de hoți”, respectiv pentru a intra în peștera unde ascunseseră comorile furate hoții
trebuiau să rostească cuvintele magice ”Sesame, deschide-te!” (Susan, deschide-te!), iar pentru a
închide peștera trebuiau să rostească ”Sesame, închide-te!”.
1
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În general, soiurile de susan prezintă o singură capsulă la un nod al
tulpinii, dar sunt și soiuri cu 3 capsule la un nod al tulpinii. Capsulele
laterale din tripleta de capsule sunt mai mici decât capsula centrală și sunt
mai ușor dehiscente, determinând un procent mai ridicat de pierderi prin
scuturare, ceea ce face ca în final la soiurile cu o singură capsulă la un nod
producția să fie mai mare, motiv pentru care acestea sunt și cele mai
răspândite în cultură.
Seminţele de susan sunt dispuse în capsule pe 4, 6 sau 8 coloane.
Acestea sunt turtite, oval-alungite, ascuţite la un capăt, cu suprafaţa mată,
uneori aspră (fig. 8.5). Culoarea seminţelor este variată, de la albă, gălbuie,
cafenie, până la brună, cenuşie sau aproape neagră. Totuşi, culoarea cea mai
răspândită este cea albă.

Fig. 8.5. Seminţe de susan

Semințele de culoare deschisă sunt apreciate în mod deosebit în
occident și Orientul Mijlociu, în timp ce semințele închise la culoare sunt
mai apreciate în Orientul Îndepărtat (Anilakumar şi colab., 2010).
Seminţele sunt mici, cu lungimea de 1,5-4 mm (de obicei 2,5-3 mm),
lăţimea de 1,5-2 mm şi grosime de 0,5-1 mm.
MMB este de 2,5-4 g.
Într-o capsulă se formează 50-100 de seminţe.
Masa seminţelor pe plantă este de 6,8-8,8 g (El Naim şi colab., 2012).
8.7. Ciclul de vegetație
Perioada de vegetaţie la susan este de 75-150 de zile, în funcţie de
precocitarea cultivarului (Ashri, 2007, citat de Islam şi colab., 2016). Pentru
zonele temperate este de interes o perioadă de vegetație de până la 120 de
zile.
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Germinarea la susan este epigeică.
Răsărirea are loc în 4-5 zile la o temperatură a solului de 18-20oC
(Zamfirescu și Canțîr, 1958).
Faza vegetativă. Perioada cuprinsă între stadiul de 3 frunze și stadiul
în care primii muguri florali sunt vizibili este perioada în care pot fi aplicate
erbicidele, pot fi efectuate lucrările mecanice de prășit și pot fi efectuate
fertilizările cu azot în vegetație.
Faza de buton floral. În perioada de formare a mugurilor florali
(fig. 8.6.a) este important ca plantele de susan să nu fie expuse factorilor de
stres. În această perioadă se poate efectua eventual cea de-a doua aplicare a
azotului în vegetație, iar dacă este nevoie se va iriga.
Înflorirea începe la 35-45 de zile de la semănat și se termină la 75-85
de zile de la semănat (Longham și colab., 2008). Florile se deschid
dimineaţa, de obicei între orele 7 şi 9 (mai târziu în zilele înnorate și mai
reci), iar după-amiaza încep să se ofilească, pentru ca seara să se usuce
(Weiss, 1971), petalele scuturându-se. Înflorirea începe cu florile de la bază
şi continuă înspre partea superioară a tulpinii (fig. 8.6.b).

a)

b)

Fig. 8.6. Plante de susan la începutul formării mugurilor florali (a) și la sfârșitul
înfloritului (b) (Langham, 2008)

Dacă este necesar, în perioada de înflorire se va iriga, ultima udare
aplicându-se cel mult la sfârșitul înfloritului. În condiții bune de
aprovizionare cu apă, plantele de susan au în fiecare zi câte două flori
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deschise (uneori chiar 3) pe tulpină. Apariția plantelor cu o singură floare pe
tulpină semnalează începutul stresului hidric, fiind necesară irigarea culturii.
În funcție de condițiile de vegetație, florile din vârful tulpinii vor
forma sau nu capsule. Apariția florilor antocianice semnalează temperaturile
scăzute din timpul nopții cuprinse între 5 și 10oC (Langham, 2008).
Polenizarea este autogamă cu un anumit procent de alogamie. Aceasta
are loc înainte de deschiderea florilor, stigmatul fiind receptiv cu o zi înainte
ca florile să se deschidă Totuși, la unele dintre flori anterele nu eliberează
polenul înainte de deschidere, situaţie în care insectele care cercetează
florile în căutarea picăturilor de nectar, care este secretat de glandele
nectarifere, purtând pe corpul lor grăuciorii de polen de la alte flori,
realizează și polenizarea încrucişată (alogamă entomofilă). Plantele ale căror
flori sunt cercetate de către insecte realizează un spor de producţie de cca.
25% comparativ cu plantele izolate, care nu vin în contact cu insectele, cu
limite de variaţie de la 10 la 50% (Islam şi colab., 2016). În condiţii
normale, polenul îşi păstrează viabilitatea timp de 24 de ore.
Coacerea la susan este eșalonată, începând cu capsulele de la bază și
înaintând spre partea superioară a plantei. La susan se consideră că plantele
au ajuns la maturitatea fiziologică atunci când la 3/4 dintre capsulele de pe
tulpina principală semințele au culoarea specifică soiului, iar vârful
semințelor este mai închis la culoare (Langham, 2008). Pe măsură ce plantele
avansează în coacere, frunzele se îngălbenesc și se scutură de pe tulpină,
proces ce se realizează dinspre partea bazală a plantei către vârful acesteia.
8.8. Cerinţe faţă de climă şi sol
Cerințele susanului față de factorii ecologici sunt redate sugestiv prin
regula stabilită de Thomas Jefferson cu peste 200 de ani în urmă, și anume:
”susanul crește acolo unde crește bumbacul” (Langham și colab., 2008).
Susanul se cultivă, în general, în zonele calde ale globului, respectiv în
zonele tropicale şi subtropicale, cele mai mari suprafeţe fiind cultivate între
25o latitudine nordică şi 25o latitudine sudică. Totuşi, acesta poate fi găsit în
cultură până la 40o latitudine nordică în China, Rusia şi SUA, până la 30o
latitudine sudică în Australia şi până la 35o latitudine sudică în America de
Sud, iar ca altitudine este cultivat până la 1.250 m în zona Munţilor
Himalaya (Weiss, 1971).
Cerinţe faţă de temperatură. Susanul este o plantă pretenţioasă la
căldură (plantă termofilă). Temperatura medie zilnică optimă pentru
vegetaţia susanului este de 22-24oC (Zamfirescu și Canțîr, 1958; Bîlteanu,
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2001), iar suma temperaturilor necesară plantelor de susan pentru a ajunge
la maturitate este de cca. 2.500oC.
Temperatura minimă de germinaţie a seminţelor este de 12oC (TundeAkintunde și colab., 2012).
Temperatura optimă de creştere, înflorire și formare a semințelor este
cuprinsă între 26 şi 30oC (Tunde-Akintunde și colab., 2012).
Susanul este foarte sensibil la temperaturile scăzute, care sunt mult
mai dăunătoare decât temperaturile ridicate. Temperaturile de -0,2oC la
nivelul suprafeţei solului distrug florile, iar cele de -3oC distrug plantele
complet (Vrânceanu şi Voinea, 1962).
Temperaturile sub 20oC diminuează creşterea plantelor, iar
temperaturile sub 15oC opresc procesul de dezvoltare a plantelor. Practic,
temperatura de 15oC este considerată ca fiind pragul biologic pentru susan.
Temperaturile scăzute în perioada de înflorire (sub 15oC), precum şi
cele de peste 40oC afectează viabilitatea polenului şi determină căderea
(avortarea) florilor.
Cerinţe faţă de umiditate. Susanul este o plantă exigentă faţă de
umiditatea solului, acesta fiind afectat atât de lipsa apei din sol, cât și de
excesul acesteia. Deși este o plantă tolerantă la secetă, susanul realizează
producții mari numai în condițiile unei bune aprovizionări cu apă.
Susanul produce recolte mari în zonele cu precipitaţii cuprinse între
500 şi 650 mm (Bedigian, 2010), cu peste 300 mm precipitații bine
repartizate de-a lungul perioadei de vegetație (Tunde-Akintunde și colab.,
2012).
Deși susanul este considerat ca fiind o plantă care tolerează seceta,
totuși seceta afectează în primul rând producţia de seminţe și mai puțin
caracteristicile morfologice ale plantei. Dintre elementele productivităţii,
stresul hidric afectează mai ales numărul de seminţe pe plantă (numărul de
seminţe se reduce), deşi se diminuează şi masa acestora (Kim şi colab.,
2007, citat de Islam şi colab., 2016).
Susanul este foarte sensibil la excesul apei în sol ca urmare a
precipitațiilor sau irigațiilor. Ca atare, este important ca solul pe care se
cultivă susanul să aibă un bun drenaj.
Cele mai mari cerinţe faţă de umiditate sunt în perioada de la
îmbobocire până la sfârşitul înfloritului. În acelaşi timp, vremea ploioasă în
perioada înfloritului este dăunătoare, diminuând producţia.
Vântul uscat, cu o umiditate atmosferică de 15-20%, determină
căderea mugurilor florali și a florilor (Zamfirescu și Canțîr, 1958).
Identificarea perioadelor de stres hidric prin care au trecut plantele de
susan de-a lungul perioadei de vegetație se face prin analiza lungimii
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internodurilor tulpinii la maturitatea plantelor, astfel (Langham, 2008): în
mod normal, lungimea internodurilor tulpinii se reduce progresiv de la baza
tulpinii către vârful acesteia; o reducere bruscă a lungimii unui internod
semnifică faptul că planta de susan a suportat un stres hidric în perioada
formării acelui internod, iar atunci când următoarele internoduri după cel cu
o lungime redusă semnificativ au aproximativ aceeași lungime semnifică
faptul că aprovizionarea plantelor cu apă s-a îmbunătățit.
Cerinţe faţă de lumină. Susanul este o plantă iubitoare de insolaţie
puternică. După cerinţele faţă de lungimea zilei, susanul este o plantă de zi
scurtă, existând totuși și forme neutre.
Cerinţe faţă de sol. Solurile favorabile pentru cultura susanului sunt
cele cu textura lutoasă, bogate în substanţe nutritive și bine aerate, cu un bun
drenaj.
Susanul se poate cultiva pe soluri cu pH de la 5 la 8 (Longham și
colab., 2008), deși preferă solurile cu o reacţie neutră.
Solurile care nu sunt indicate pentru cultura susanului sunt cele
sărăturate, cu apa freatică la suprafaţă, precum şi cele grele, cu exces de
umiditate şi cu tendinţa de a forma crustă.

8.9. Zone ecologice
Factorul limitativ pentru cultura susanului în ţara noastră îl constituie
temperatura. Ca atare, având în vedere cerinţele ridicate faţă de căldură,
susanul poate fi cultivat numai în zonele calde din sudul ţării.

8.10. Tehnologia de cultivare
8.10.1. Rotaţia
Plantele bune premergătoare pentru cultura de susan sunt acelea care
lasă terenul curat de buruieni, în special plantele prăşitoare fertilizate cu
îngrăşăminte organice, dar şi leguminoasele şi cerealele păioase.
În condițiile din țara noastră, susanul dă rezultate bune după bumbac
(Zamfirescu și Canțîr, 1958).
Deși susanul suportă destul de bine monocultura, este indicat ca
aceasta să fie evitată.
După susan se vor cultiva în mod deosebit culturi de primăvară.
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8.10.2. Fertilizarea
Consumul specific pentru producerea unei tone de seminţe plus
producţia de biomasă aferentă este de 30 kg N, 14 kg P2O5, 7 kg K2O şi 7 kg
CaO (Duda, 2003).
Cca. 67-70% din azotul, fosforul şi potasiul necesare pentru întreaga
perioadă de vegetaţie sunt absorbite de plantele de susan în perioada de la
începutul înfloritului până la maturitatea în pârgă (Canţăr, 1965)
Susanul are un consum ridicat de sulf. Pentru producerea unei tone de
seminţe plus producţia de biomasă aferentă, susanul consumă 12 kg de sulf.
Asigurarea necesarului de sulf prin îngrăşăminte conduce la creşterea
conţinutului de ulei cu 2-3%.
Fertilizarea minerală. Susanul reacţionează bine la fertilizarea
minerală. Dozele de azot care se aplică la susan sunt de 60-75 kg/ha, iar cele
de fosfor de 40-50 kg P2O5/ha.
Jumătate din doza de azot se administrează înainte de pregătirea
patului germinativ, iar cealaltă jumătate când se formează primii muguri
florali. Aplicarea întregii doze de azot înainte de semănat duce la o creștere
vegetativă exagerată a plantelor în defavoarea dezvoltării organelor
reproductive.
Îngrășămintele simple cu fosfor (de tip superfosfat) se administrează
înainte de efectuarea arăturii, iar cele complexe se administrează înainte de
pregătirea patului germinativ.
Fertilizarea organică. Se recomandă ca îngrăşămintele organice să
fie administrate plantei premergătoare cu care susanul intră în rotaţie,
urmând ca susanul să beneficieze de efectul remanent al acestora.
8.10.3. Lucrările solului
Susanul necesită un teren bine lucrat, afânat adânc, bine mărunţit şi
nivelat în momentul semănatului.
Solul tasat și prezența hardpanului determină o reducere importantă a
producției. În astfel de situații, este necesară o afânare adâncă a solului.
Imediat după recoltarea plantei premergătoare se recomandă
efectuarea lucrării de dezmiriştit sau de arat.
Lucrarea de dezmiriştit este necesară atunci când efectuarea arăturii
imediat după recoltarea plantei premergătoare nu este posibilă din diferite
motive: sol uscat, probleme organizatorice, lipsa utilajelor disponibile, sau
atunci când lucrarea de arat nu se efectuează în condiţii bune din cauza
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resturilor vegetale care nu se încorporează corespunzător şi care determină
înfundarea plugului. Lucrarea de dezmiriştit se efectuează cât mai repede
posibil după recoltarea plantei premergătoare cu ajutorul unei grape cu
discuri sau cultivator, de dorit perpendicular pe direcţia rândurilor de la
planta premergătoare.
Lucrarea de arat se efectuează cât mai repede cu putinţă, la
adâncimea de 20-25 cm, urmărindu-se o încorporare foarte bună a resturilor
vegetale.
Lucrările de întreţinere a arăturii urmăresc combaterea eventualelor
buruieni apărute, precum și mărunțirea și nivelarea terenului până la intrarea
în iarnă, acestea efectuându-se perpendicular sau oblig pe direcția de
efectuare a arăturii.
În primăvară, având în vedere faptul că susanul se seamănă târziu,
terenul trebuie menţinut curat de buruieni, dar, în egală măsură, trebuie
urmărită şi conservarea apei în sol. Obiectivul care trebuie avut în vedere
este ca la semănat semințele să fie puse într-un sol cu suficientă umiditate
pentru asigurarea germinării și răsăririi în condiții bune. Patul germinativ se
pregătește printr-o lucrare superficială, de preferat efectuată cu ajutorul unui
combinator. Pentru a se evita o încorporare prea adâncă a semințelor, înainte
de semănat se recomandă o lucrare de tăvălugire ușoară.
8.10.4. Sămânţa şi semănatul
Calitatea seminţelor pentru semănat. Sămânţa de susan folosită la
semănat trebuie să fie întreagă şi sănătoasă. Aceasta se poate trata cu
formalină 0,1% pentru prevenirea bolilor.
Perioada de semănat. Semănatul susanului trebuie efectuat atunci
când temperatura solului, în stratul superficial (la adâncimea de 5 cm), este
de 15oC, ceea ce corespunde calendaristic cu începutul lunii mai. Întârzierea
semănatului duce la înregistrarea de pierderi de producție.
În zonele cu potențial termic ridicat, așa cum sunt de exemplu cele din
sudul și sud-estul Turciei, susanul se seamănă și în cultură succesivă, după
recoltarea grâului și a orzului (Akkaya și colab., 2018).
Densitatea de semănat. Densitatea care se urmăreşte a se obţine la
susan este foarte diferită pe plan mondial, aceasta variind de la 30 la 75 de
plante/m2, în funcţie de condiţiile de vegetație, soiul folosit şi tehnologia
aplicată. Pentru condiţiile din ţara noastră, obiectivul urmărit îl constituie
obţinerea a 30-40 plante/m2, pentru realizarea acestei densităţi trebuind să
fie semănate 40-50 b.g./m2.
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Norma de semănat. Cantitatea de sămânţă la hectar (norma de
semănat) depinde de densitatea de semănat, masa a 1.000 de boabe,
puritatea fizică a seminţelor și germinaţia acestora. Norma de semănat se
calculează după următoarea formulă:
C

D x MMB
x 100
PxG

unde: C = norma de semănat, în kg/ha;
D = densitatea de semănat, în boabe germinabile/m2;
MMB = masa a 1.000 de boabe, în g;
P = puritatea fizică a seminţelor, în %;
G = germinaţia seminţelor, în %.
Cantitatea de sămânţă necesară pentru semănatul unui hectar cu susan
variază pe plan mondial între 1,5 şi 16 kg (cantitatea maximă de sămânță
este utilizată în cazul semănatului manual prin împrăștiere). El Naim şi
colab. (2012) au identificat ca optimă norma de semănat de 1,5-2 kg/ha
pentru condiţiile de cultură din Sudan. Pentru condiţiile din ţara noastră,
norma de semănat poate fi cuprinsă între 1,5 şi 3 kg/ha.
Distanţa dintre rânduri. Pe plan mondial, susanul se seamănă la
diferite distanţe între rânduri, acestea fiind cuprinse între 25 şi 100 cm.
Pentru condiţiile din ţara noastră, se pretează distanțele între rânduri de
45-50 cm, situații în care culturile pot fi întreținute prin efectuarea de
prașile mecanice. Micșorarea distanței dintre rânduri la 25-35 cm poate fi
avută în vedere pe terenurile curate de buruieni și pe care se poate realiza
un control chimic al buruienilor.
Semănatul se efectuează cu ajutorul semănătorilor universale. În
anumite ţări, susanul se seamănă în rânduri sau prin împrăştiere manuală
sau mecanică
Adâncimea de semănat. Susanul se seamănă la adâncimea de 2-3 cm.
8.10.5. Lucrările de îngrijire

-

Lucrările de îngrijire specifice culturii de susan sunt următoarele:
tăvălugitul după semănat;
distrugerea crustei;
combaterea buruienilor;
combaterea bolilor;
combaterea dăunătorilor;
irigarea.
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Tăvălugitul după semănat se impune pentru punerea seminţelor mici
de susan în contact cu solul, lucrarea fiind necesară mai ales atunci când
solul este uscat la suprafaţă.
Distrugerea crustei apare necesară atunci când după semănat intervin
ploi care fac ca solul să formeze o crustă care împiedică răsărirea plantelor.
În astfel de situații, crusta trebuie sfărâmată imediat ce se poate intra pe
teren printr-o grăpare uşoară (cu ajutorul unei grape cu colţi) efectuată
perpendicular pe direcția rândurilor.
Combaterea buruienilor. Principala lucrare de îngrijire care se
efectuează la cultura de susan este combaterea buruienilor. Susanul are un
ritm lent de creştere în primele faze de vegetaţie (primele 30 de zile), până
când plantele ajung la înălțimea de cca. 10 cm, perioadă în care cultura este
expusă îmburuienării.
Combaterea buruienilor din culturile de susan se poate realiza prin
efectuarea de praşile, prin aplicarea de erbicide (combatere chimică) sau
combinat, prin efectuarea de lucrări de prășit și prin aplicarea de erbicide.
Combaterea buruienilor prin intermediul praşilelor se impune mai
ales atunci când nu se utilizează erbicide, fiind necesară efectuarea a 2-3
praşile mecanice, care sunt completate cu 1-2 praşile manuale pe rând în
fermele în care există forța de muncă necesară. Prașilele au un efect benefic
asupra plantelor de susan după o perioadă cu temperaturi scăzute sau după o
perioadă cu multe ploi.
Combaterea chimică a buruienilor se realizează prin utilizarea de
erbicide, în diferite țări fiind omologate substanțe active precum:
- S-metolaclor, cu produsul comercial utilizat în România Dual Gold 960
EC / Tender cea de-a doua denumire comercială (S-metolaclor 960 g/l),
utilizat în doză de 1,0 l/ha pentru combaterea buruienilor
monocotiledonate şi unele dicotiledonate anuale, cu administrare înainte
de pregătirea patului germinativ, pe solurile cu un conţinut scăzut de
umiditate în momentul semănatului, sau preemergent, imediat după
semănat, pe solurile cu un conţinut normal de umiditate în momentul
semănatului;
- Fluazifop-p-butil, cu produsul comercial utilizat în România Fusilade
Forte 150 EC (fluazifop-p-butil 150 g/l), utilizat în doză de 0,8 l/ha
pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi 1,0-1,3 l/ha
pentru combaterea buruienilor monocotiledonate perene, cu aplicare în
vegetație (postemergent);
- Cletodim, cu produsul comercial utilizat în România Select Super /
Centurion Plus cea de-a doua denumire comercială (cletodim 120 g/l),
utilizat în doză de 0,6-1,0 l/ha pentru combaterea buruienilor
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monocotiledonate anuale şi 1,5-2,0 l/ha pentru combaterea buruienilor
monocotiledonate perene, ambele cu aplicare în vegetație
(postemergent).
Pentru combaterea buruienilor până la semănat se pot utiliza erbicide
cu acțiune totală.
Combaterea bolilor. Cele mai importante boli ale susanului sunt:
- fuzarioza (Fusarium oxysporum f.sp. sesami (Zaprom.) Castell.);
- bacterioza (Pseudomonas syringae pv. sesame (Malkoff) Young, Dye &
Wilkie).
Fuzarioza susanului sau veştejirea plantelor (Fusarium oxysporum
f.sp. sesami (Zaprom.) Castell.) se dezvoltă în perioada înfloritului şi atacă
plantele până la sfârşitul vegetaţiei. Ciuperca infectează vasele conducătoare
din rădăcină şi tulpină, determinând veştejirea şi apoi uscarea plantelor.
Bacterioza susanului (Pseudomonas syringae pv. Sesami (Malkoff)
Young, Dye & Wilkie) se manifestă pe aparatul foliar al plantelor şi pe
tulpini.
Măsurile preventive pentru fuzarioza şi bacterioza susanului constau
în respectarea rotaţiei, folosirea de seminţe sănătoase la semănat, tratatea
seminţelor cu formalină 0,1% şi eliminarea plantelor bolnave din câmp.
Combaterea dăunătorilor. Cele mai mari pagube în culturile de
susan sunt provocate de buha semănăturilor (Agrotis segetum Den. & Schiff.
- sin. Scotia segetum Den. & Schiff.), ale cărei larve rod plantele în zona
coletului, ducând la dispariţia acestora.
Păsările nu produc probleme la susan, iar dintre animale numai
caprele mănâncă plantele de susan, în timp ce oile, vacile și caii nu le
consumă (Langham și colab., 2008).
Irigarea. Pe terenurile amenajate pentru irigat, se recomandă
efectuarea a 2-3 udări la interval de 20-25 de zile cu norme de
300-400 m3/ha. Susanul necesită irigare atunci când frunzele încep să se
ofilească în orele după-amiezii. Ultima udare trebuie aplicată la sfârșitul
înfloritului (când 90% dintre plante nu mai au flori deschise), aplicarea mai
târzie a udării ducând la reluarea creșterii și la întârzierea vegetației.

8.10.6. Recoltarea
Coacerea capsulelor de susan este neuniformă, existând pericolul
înregistrării de pierderi prin scuturare (capsulele crapă şi seminţele se
scutură).
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Recoltarea se face manual sau mecanizat. Cca. 99% din suprafaţa
mondială cultivată cu susan în prezent este recoltată manual (după datele
Sesaco). În tările în curs de dezvoltare cultivatoare de susan, susanul este
cultura micilor fermieri, care recoltează manual susanul.
Recoltarea manuală presupune tăierea manuală a plantelor şi legarea
acestora în snopi, care sunt puși în poziție verticală pentru uscare, după care
se face treieratul manual sau mecanic. Plantele sunt tăiate atunci când 50%
dintre capsule sunt îngălbenite, capsulele de la bază încep să se brunifice,
tulpinile sunt galbene, iar frunzele încep să cadă de pe plantă. Recoltarea nu
trebuie să fie întârziată pentru că se înregistrează pierderi mari de semințe
prin scuturare.
Recoltarea mecanizată se poate face divizat, în două faze, sau direct,
într-o singură fază.
La recoltarea divizată, în prima fază, plantele de susan sunt tăiate
atunci când la baza inflorescenţei 1-2 capsule sunt brune şi au seminţe de
consistență și culoare normală. Plantele tăiate sunt lăsate în brazdă până la
brunificarea tuturor capsulelor, după care se face treieratul cu combinele de
cereale păioase echipate şi reglate corespunzător pentru seminţe mici.
Recoltarea într-o singură fază presupune recoltarea direct cu combina,
situaţie în care cultura de susan trebuie desicată. Aplicarea desicanților
accelerează și uniformizează procesul de uscare a plantelor și a semințelor,
ușurând recoltarea mecanizată și diminuând pierderile.
Recoltarea directă cu combina a fost facilitată de descoperirea în anul
1943, de către Langham1 a unei mutaţii cu capsule indehiscente (Langham,
1946). În SUA, compania Sesaco a creat primele soiuri de susan
indehiscente (de tip ND - non-dehiscent), prin utilizarea tehnicilor
tradiţionale de ameliorare, pentru ca în anul 2008 să fie create primele soiuri
îmbunătăţite (de tip IND - Improved Non-Dehiscent).
Umiditatea semințelor în momentul recoltării trebuie să fie sub 9%,
înălțimea de tăiere a plantelor este cuprinsă, de obicei, între 30 și 45 cm, iar
turația bătătorului trebuie să fie mică, de 350-400 rotații/minut (Langham și
colab., 2008).
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Capitolul 9
Dovleacul pentru ulei
9.1. Importanţa culturii
De obicei, dovleacul se cultivă pentru fructele sale care sunt
consumate în diferite faze ale maturității tehnice, acestea având o valoare
nutritivă superioară castraveților (Ciofu și colab., 2003). Semințele de
dovleac au un conținut ridicat de ulei, motiv pentru care acestea au prezentat
interes dintotdeauna pentru obținerea de ulei. Totuși, numai formele de
dovleac cu semințe fără coajă (de fapt, cu coajă subțire, aproape
transparentă) sunt cultivate pentru obținerea de ulei și sunt denumite dovleac
pentru ulei.
Dovleacul pentru ulei1 (dovleacul de Stiria2) se cultivă pentru
semințele sale din care se obține un ulei cu utilizare alimentară de foarte
bună calitate, cu gust plăcut, fără miros specific și cu o culoare verzuie.
Uleiul de dovleac se utilizează în mod deosebit ca ulei pentru prepararea de
salate, fiind apreciat în mod deosebit uleiul obținut prin presare la rece.
Semințele de dovleac se consumă și ca atare, proaspete sau prăjite,
simple sau în amestecuri cu alte semințe. Acestea se utilizează și în
medicina tradițională, fiind cunoscut efectul lor vermifug (de eliminare a
paraziţilor intestinali), precum și efectul lor benefic în tulburările urinare.
Bucățile de fructe rămase după extragerea semințelor se pot folosi în
hrana animalelor, în special în hrana porcilor și a vacilor de lapte. De
asemenea, turtele rămase după extragerea uleiului pot fi folosite în furajarea
animalelor.
Turtele obținute din semințele fără coajă pot fi folosite la prepararea
de halva (Săulescu, 1947; Zamfirescu, 1960).
Cultura de dovleac prezintă și importanță meliferă.

9.2. Istoricul culturii
Dovleacul este una dintre cele mai vechi plante luate în cultură de
către om. Dovleacul este nativ în Mexic și în estul SUA, de unde a ajuns în
Engleză - oil pumpkin, hull-less oil seed pumpkin; franceză - pépin de courge; spaniolă - calabaza,
zapallo estiriano; italiană - zucca; germană - Steirisches Kürbiskernöl.
2 Stiria (în germană Steiermark) este un stat federat situat în sud-estul Austriei.
1
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Europa în perioada post-Columbiană (Fruhwirth și Hermetter, 2008). Țări
precum Turcia, India, Birmania, Japonia și China sunt considerate „centre
secundare” ale răspândirii speciilor de dovleac.
Semințele destinate obținerii de ulei erau decojite manual, după care
erau supuse operației de presare. Teppner (2000) apreciază că primele forme
de dovleac fără coajă au apărut în Imperiul Austro-Ungar în perioada anilor
1870-1880. Aceste forme de dovleac fără coajă au apărut ca o mutație
naturală (Fruhwirth și Hermetter, 2007) (fig. 9.1). Ca urmare a avantajelor
pe care le aveau în extragerea uleiului, formele de dovleac fără coajă s-au
extins în centrul Europei, fiind cultivate de fermierii austrieci și sloveni din
regiunea Styria și ducând la apariția dovleacului pentru ulei.
Primul soi de dovleac fără coajă a fost înregistrat în Austria în anul
1915 sub numele de ”869 Feldkürbis”, iar în SUA primul soi de dovleac
fără coajă de importanță națională a fost înregistrat în anul 1972 sub numele
de ”Lady Godiva”.

Fig. 9.1. Apariția formelor de dovleac fără coajă
(prelucrare după Fruhwirth și Hermetter, 2007)
9.3. Suprafeţe și producţii
Dovleacul pentru ulei este o plantă de cultură specifică Europei
Centrale, fiind cultivat în mod deosebit în regiunea Stiria din Austria și
Slovenia, estul Sloveniei, vestul Ungariei, nordul Croației și nordul Serbiei.
De asemenea, dovleacul pentru ulei se cultivă pe suprafețe mari în China.
Dovleacul pentru ulei a fost cultivat în anul 2006 în Austria pe o
suprafață de 18.151 ha, cu o producție medie de semințe de 610 kg/ha.
Producțiile care se obțin la dovleacul pentru ulei variază în limitele
500-1.000 kg semințe/ha, dar în condiții favorabile producțiile pot depăși
1.000 kg semințe/ha.
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Atât în Europa cât și în China, cultivarea dovleacului pentru ulei se
realizează în cele mai multe cazuri în ferme mici în care se utilizează multă
forță de muncă manuală.
9.4. Compoziţia chimică a semințelor
Conținutul de ulei al semințelor de dovleac pentru ulei este de
40-50% (Štraus și colab., 2012), limita superioară de variație fiind de până
la 54%.
Uleiul de dovleac este semisicativ. Indicele de iod are valori cuprinse
între 120 și 130 (Wagner, 2000).
Uleiul de dovleac obținut prin presare la rece este de culoare verdeînchis.
Conținutul uleiului în acizi grași. Uleiul de dovleac conține 0,1-1,2%
acid miristic, 9,5-14,5% acid palmitic, 3-8% acid stearic, 25-45% acid oleic
și 40-60% acid linoleic. Uleiul de dovleac se caracterizează printr-un
conținut mediu de 20% acizi grași saturați și 80% acizi grași nesaturați.
Temperaturile mai scăzute în timpul umplerii bolului favorizează
acumularea unui procent mai mare de acid linoleic, în timp ce temperaturile
mai ridicate favorizează acumularea acidului oleic.
Conținutul de proteină. Semințele de dovleac au un conținut de
proteină de cca. 36% (Vrânceanu și Voinea, 1962).
Conținutul de săruri minerale. Semințele de dovleac sunt bogate în
K, Ca, P, Mg, Cu, Fe și Zn.
Conținutul de tocoferoli. Dovleacul pentru ulei are un conținut
ridicat de γ-tocoferol (41-620 mg/kg), care este de 5-10 ori mai mare decât
conținutul de α-tocoferol (0-91 mg/kg) (Fruhwirth și Hermetter, 2007;
Lelley și colab., 2009). Conținutul de β-tocoferol și δ-tocoferol este foarte
scăzut (Murkovic și colab., 1996).
Conținutul de steroli. Sterolii prezenți în uleiul de dovleac sunt:
spinasterol, stigmastatrienol, stigmastadienol, stigmasterol și avenasterol.
Conținutul de vitamine. Semințele de dovleac sunt bogate în
vitaminele B3 (vitamina PP sau acid nicotinic), B6 (piridoxină), B1
(tiamină) și B5 (acid pantotenic). În cantitate mai mică se găsește și
vitamina A.
Conținutul de pigmenți caretenoizi. Cei mai importanți pigmenți
caretenoizi din sămânța de dovleac sunt luteina, β-carotenul și criptoxantina.
Conținutul de lignani. Semințele de dovleac conțin
secoisolariciresinol.
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9.5. Sistematică și soiuri
Dovleacul pentru ulei (dovleacul de Styria) face parte din familia
Cucurbitaceae, genul Cucurbita, specia Cucurbita pepo L. ssp. pepo,
varietatea Cucurbita pepo L. ssp. pepo var. styriaca Greb (sin. Cucurbita
pepo L. convar. citrullina (L.) Greb. var. styriaca Greb.; Cucurbita pepo L.
ssp. pepo var. oleifera Pietsch).
Au fost create soiuri de dovleac pentru ulei cu tulpină scurtă, care se
caracterizează prin internoduri scurte și mai groase, pețiolul frunzelor mai
lung și mai gros, o înflorire mai timpurie, și un raport mai mare între florile
femele și cele mascule. Aceste soiuri se pretează la cultivarea la densități
mai mari și se caracterizează prin uniformitate de maturizare a fructelor,
care se formează în număr de 1-2 pe plantă.
9.6. Particularităţi biologice
Sistemul radicular. Dovleacul pentru ulei este o plantă anuală cu un
sistem radicular pivotant și cu rădăcini laterale dezvoltate în stratul de sol de
până la 50 cm adâncime.
Tulpina. Tulpina la dovleac este târâtoare și poartă numele de vrej.
De obicei, dovleacul pentru ulei prezintă vreji mai scurți, dar există și forme
cu vreji lungi. Vrejii sunt acoperiți cu perișori rigizi.
În dreptul nodurilor, vrejii formează rădăcini adventive (Zamfirescu,
1960).
Aparatul foliar. Frunzele sunt mari și au un pețiol lung, gros și gol la
interior, și un limb foliar mai mult sau mai puțin lobat. Ca și vrejii, frunzele
sunt acoperite cu perișori rigizi. De la baza frunzelor se formează cârcei,
care sunt ramificați.
Florile sunt mari, cu diametrul de 7-10 cm și unisexuate, dovleacul
fiind o plantă unisexuat monoică. Florile mascule sunt inserate pe tulpini
(vreji) prin pedunculi mai lungi, sunt grupate câte 2-3 la subsuoara frunzelor
și apar pe plantă mai devreme decât cele femele. Florile femele sunt solitare,
au pedunculul mai scurt decât florile mascule (pedunculul este de 2-3 cm) și
au un ovar mare, cilindric.
Caliciul este format din sepale mici și înguste.
Corola prezintă 5 petale concrescute aproape pe toată lungimea și de
culoare galbenă.
Androceul este format din 5 stamine.
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Gineceul este format din 3 carpele și un stigmat care se termină cu 3-5
lobi.
Dovleacul este o plantă autogamă (care se autopolenizează), dar
polenizarea se poate realiza și prin intermediul insectelor (polenizare
entomofilă) care sunt atrase de nectarul secretat de glandele nectarifere.
Perioada de înflorire este foarte lungă, aceasta putând dura până la
două luni.
Fructul este de tip melonidă, are dimensiuni mari și este de formă
rotundă sau rotund-turtită (fig. 9.2). Acesta prezintă la exterior epicarpul,
care este tare, iar în interiorul fructului se găsește mezocarpul (miezul), care
este de culoare galbenă de diferite nuanțe, și endocarpul, care este un țesut
fibros în care sunt prinse semințele.
Fructele cu masa de 0,5-1,5 kg se asociază cu producții mai mari de
semințe (Lelley și colab., 2009), acest lucru fiind de interes pentru dovleacul
destinat obținerii de ulei. Fructele de dimensiuni mari, cu masa de 3-7 kg
sunt de interes pentru obținerea de semințe de dimensiuni mari, care sunt
destinate consumului direct.

Fig. 9.2. Fructe de dovleac pentru ulei înainte de recoltarea semințelor (Bavec și
Bavec, 2006)

Seminţele de dovleac pentru ulei sunt comprimate, de formă
elipsoidală și golașe, fără tegument scleros (fără coajă), acestea fiind
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protejate de un strat membranos subțire. Semințele reprezintă cca. 3% din
masa fructului (Bavec și Bavec, 2006). Acestea au lungimea de 7-25 mm,
lățimea de 5-13 mm și grosimea de 1-2 mm (Zamfirescu, 1960).
Semințele de dimensiuni mai mari, cu masa de 170-220 mg sunt
apreciate pentru consumul direct (Lelley și colab., 2009).
Numărul de semințe din fruct este determinat de numărul de ovule din
ovar și de procesul de avortare, care este condiționat de factorii de mediu.
Numărul de semințe din fructele cu dimensiuni de 1-1,5 kg este de
275-425.
MMB variază între 150 și 300 g.
Fazele de vegetație ale dovleacului pentru ulei sunt următoarele:
- germinare-răsărire, dovleacul având o germinație epigeică;
- dezvoltarea frunzelor;
- formarea lăstarilor laterali, care pot fi de diferite ordine (lăstar principal,
lăstar secundar etc.);
- înflorirea, fiind de interes apariția primei flori cu ovar alungit vizibil pe
tulpina principală, pe tulpina secundară etc;
- dezvoltarea fructelor;
- maturizarea fructelor și a semințelor; fructele ajunse la maturitate
(coapte) capătă culoarea specifică, iar plantele se usucă.
9.7. Cerinţe faţă de climă şi sol
Cerinţe faţă de temperatură. Pentru a ajunge la maturitate,
dovleacul pentru ulei necesită o sumă a temperaturilor de cca. 2.500oC.
Temperatura minimă de germinație este de 8oC.
La temperaturi de 6-7oC, plantele stagnează în vegetație, iar la
temperaturi de 2-4°C care durează mai mult de 3 zile, producția poate fi
redusă cu mai mult de jumătate (Bavec și Bavec, 2006). La temperaturi de
-1oC, plantele de dovleac sunt distruse.
Cerinţe faţă de umiditate. În ciuda coeficientului de transpirație
ridicat, dovleacul pentru ulei este destul de rezistent la secetă. Totuși, în
condiții de secetă, producția se reduce semnificativ.
Cerinţe faţă de lumină. Dovleacul pentru ulei este foarte pretențios
față de lumină. În condițiile în care plantele sunt umbrite, producția se
reduce considerabil.
Cerinţe faţă de sol. Dovleacul pentru ulei preferă solurile cu textură
mai ușoară, dar poate fi cultivat în condiții bune și pe solurile mai grele, cu
un conținut mai ridicat în argilă.
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Solul trebuie să fie bogat în humus, bine aprovizionat cu elemente
nutritive și aerisit, iar pH-ul nu trebuie să fie mai mic de 6.
Solurile compactate și solurile cu un drenaj deficitar nu sunt
recomandate pentru cultura dovleacului pentru ulei.

9.8. Zone ecologice
Dovleacul pentru ulei a fost cultivat de-a lungul timpului în vestul țării
și în Transilvania, dar acesta are potențialul de a fi cultivat în toată țara.

9.9. Tehnologia de cultivare
9.9.1. Rotaţia
Dovleacul pentru ulei nu are cerințe deosebite în privința rotației. Cele
mai bune plante premergătoare sunt leguminoasele anuale (mazărea, fasolea,
soia) și perene (lucerna și trifoiul). Plante bune premergătoare sunt cerealele
păioase și culturile prășitoare.
Dintre plantele legumicole, bune premergătoare sunt speciile
rădăcinoase și bulboase, urmate de varză și cartof (Ciofu și colab., 2003).
Nu se recomandă cultivarea dovleacului pentru ulei după alte plante
din familia Cucurbitaceae (castraveți, pepeni), plante după care se
recomandă să revină după 4-5 ani. De asemenea, nu se recomandă
monocultura pentru a nu se favoriza dezvoltarea bolilor și a dăunătorilor
specifici.

9.9.2. Fertilizarea
Dovleacul pentru ulei reacționează favorabil la aplicarea
îngrășămintelor chimice și organice.
Fertilizarea cu îngrășăminte chimice se poate face cu doze de
80-100 kg N/ha, 40-60 kg P2O5/ha și 60-80 kg K2O/ha.
Fertilizarea cu îngrășăminte organice se poate face cu doze de
25-40 t/ha gunoi de grajd.
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9.9.3. Lucrările solului
Pregătirea terenului începe cu efectuarea lucrării de dezmiriștit
imediat după recoltarea plantei premergătoare, ulterior urmând a se efectua
lucrarea de arat cât mai repede posibil.
Pe terenurile cu textură mai ușoară, arătura se efectuează superficial.
De asemenea, pe aceste terenuri se poate folosi sistemul de lucrări minime
ale solului (minimum tillage).
În primăvară, pregătirea patului germinativ se realizează printr-o
lucrare cu combinatorul la adâncimea de 7-8 cm.
9.9.4. Sămânţa şi semănatul
Înființarea culturii de dovleac pentru ulei se poate realiza prin semănat
direct în câmp sau prin plantarea de răsaduri. Pentru înființarea culturii este
foarte important să se folosească sămânță sau răsad certificat, pentru a se
evita infestarea cu agenți patogeni și viroze specifice.
Perioada de semănat. Semănatul dovleacului pentru ulei se face
atunci când temperatura solului la adâncimea de semănat este de 12°C.
Densitatea de semănat la dovleacul pentru ulei este de 10.000-15.000
b.g./ha.
Adâncimea de semănat este de 3-5 cm. Pe solurile cu textură mai
ușoară, adâncimea de semănat este mai mare, de 5-6 cm.
Distanţa dintre rânduri este de 1,4 sau 2,1 m.
Norma de semănat este de 6-7 kg/ha.
Semănatul se efectuează cu ajutorul semănătorilor de precizie.
Pe suprafețe mai mici, cultura de dovleac pentru ulei se poate înființa
și prin semănatul manual. În această situație, se recomandă ca semănatul să
se efectueze în pătrat, respectiv la distanțe de 1 m între rânduri și la 1 m
între plante pe rând. Norma de semănat în cazul semănatului manual este de
3-4 kg/ha.
9.9.5. Lucrările de îngrijire
Lucrările de îngrijire specifice culturii de dovleac pentru ulei sunt
următoarele:
- completarea golurilor;
- combaterea buruienilor;
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-

combaterea bolilor;
combaterea dăunătorilor.
Completare golurilor după răsărirea plantelor, atât în cazul culturilor
înființate manual cât și în cazul culturilor semănate cu semănătoarea, se face
cu semințe de dovleac germinate.
Combaterea buruienilor se realizează prin efectuarea de prașile
mecanice, care pot fi completate cu prașile manuale pe rândul de plante,
dacă se dispune de forța de muncă necesară. Prașilele mecanice se pot
efectua atâta timp cât tulpinile (vrejii) plantelor de dovleac permit efectuarea
lucrării în condiții bune, fără să fie vătămate plantele.
Combaterea bolilor. Principala boală care afectează cultura de
dovleac pentru ulei este făinarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea
(Schlecht.) Poll. - sin. Sphaerotheca fuliginea f. cucurbitae Jacz.).
În anii ploioși se poate manifesta pătarea unghiulară (Pseudomonas
syringae pv. lachrymans (Smith & Bryan) Young, Dye & Wilkie).
Alte boli care pot pune probleme în cultura dovleacului pentru ulei
sunt: fuzarioza (Fusarium solani f.sp. cucurbitae Snyder & Hansen) și
putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary).
Dovleacul pentru ulei este foarte sensibil la virusul mozaicului
castraveților (Cucumber mosaic virus), care se transmite prin intermediul
afidelor de la plantele virozate și parțial prin semințe.
Dăunătorii care pot produce probleme în culturile de dovleac pentru
ulei sunt:
- viermi sârmă (Agriotes sp.);
- viermii albi (cărăbuşul de mai - Melolontha melolontha L. şi cărăbuşul
de stepă - Anoxia villosa F.);
- coropișnița (Gryllotalpa gryllotalpa L.);
- păduchele castraveților (Aphis frangulae Kalt.);
- păduchele verde al piersicului (Myzus persicae Sulzer);
- păianjenul roșu (Tetranychus urticae Koch).
9.9.6. Recoltarea
Recoltarea dovleacului pentru ulei se face atunci când fructele au
ajuns la maturitatea deplină. Fructele mature sunt galbene, cu excepția
suprafeței care a luat contact cu solul, și se evidențiază prin dungi galbene și
verzi. Frunzele sunt galbene, ajungând la senescență, iar pedunculul
fructului este uscat și lignificat.
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Melonida (fructul), la maturitatea deplină, prezintă miezul (pulpa
fructului) fermă, iar semințele ce aderă la nivelul pulpei pot fi îndepărtate cu
ușurință, fie cu mâna, fie mecanic cu mașina de recoltat dovleci.
Când semințele sunt recoltate, curățate și uscate mecanic este necesar
să se spele masa de semințe cu multă apă sub presiune scăzută; în caz
contrar, semințele pot fi deteriorate și, în consecință, calitatea recoltei este
redusă.
După recoltare, semințele sunt uscate la temperaturi de la 40°C până la
60°C, până când umiditatea lor scade la 8-10%.
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Capitolul 10
Camelina
10.1. Importanţa culturii
Camelina1 se cultivă pentru semințele sale din care se obține un ulei
cu utilizare alimentară, industrială și energetică.
În alimentație, uleiul de camelină este utilizat pentru prepararea de
salate, dresinguri și mâncăruri preparate la rece, acesta nepretându-se la
utilizări ce presupun temperaturi ridicate (prăjit). Uleiul de camelină este
apreciat pentru conținutul ridicat de omega-3 și pentru stabilitatea ridicată a
acestuia ca urmare a conținutului ridicat de γ-tocoferol (vitamina E) care are
acțiune antioxidantă. O problemă în utilizarea alimentară a uleiului de
camelină o constituie conținutul de acid erucic (cca. 3%) mai ridicat decât la
rapița canola, fiind de interes din acest punct de vedere formele de camelină
cu un conținut scăzut sau fără acid erucic.
În martie 2016, Administrația pentru Alimente și Medicamente a SUA
(U.S. Food and Drug Administration - US-FDA) a acordat uleiului de
camelină rafinat statutul de GRAS (Generally Recognized as Safe recunoscut general ca fiind sigur) pentru consumul uman (GRN No. 642).
În scop industrial, uleiul de camelină se utilizează pentru producerea
de săpun, detergent, produse cosmetice, polimeri, lacuri și vopsele. De
asemenea, uleiul de camelină este utilizat ca adjuvant în formularea
produselor utilizate în agricultură.
În scop energetic, camelina este considerată a fi o materie primă de
perspectivă pentru producția de biocombustibili, atât biodiesel cât și
biokerosen (Francis și Campbell, 2003; Dobre și Jurcoane, 2011.a). Dacă
pentru producția de biodiesel camelina este comparabilă cu alte plante
oleaginoase, aceasta s-a dovedit a fi o sursă foarte bună pentru obținerea de
biokerosen (combustibil pentru avioane).
Șroturile rămase după extragerea uleiului au un conținut ridicat de
proteină (45-47%), fiind asemănătoare șroturilor de soia (Ehrensing și Guy,
2008).

Engleză - camelina, false flax, gold of pleasure, German sesame; franceză - cameline, lin bâtard,
sésame d'Allemagne, myagre cultivé; spaniolă - camelina, sésamo bastardo, lino falso, miagro;
italiană - camellina, dorella, gialdina, sesam di Germania; germană - leindotter, saatleindotter,
dotterlein.
1
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Ionescu de la Brad (1870) descria camelina ca fiind ”cea mai rustică
dintre toate plantele oleifere: ea se face pretutindeni, nu se teme de purici,
cere puțină îngrășare și se teme numai de secetă în cea dintâi perioadă a
creșterii sale”.
Riscul ca specia să devină invazivă este redus, plantele de camelină
putând fi ținute sub control cu ușurință prin aplicarea unor erbicide sau prin
rotația culturilor (Eynck și Falk, 2013).

10.2. Istoricul culturii
Camelina își are originea în Europa, unde era cultivată încă din anii
4.000 î.e.n. Semințe și silicule de camelină datând din Epoca Bronzului au
fost găsite în săpăturile arheologice din Scandinavia și vestul Europei (Zubr,
1997). Camelina era răspândită ca plantă uleioasă în timpul grecilor antici și
a romanilor. Semințele de camelină erau folosite ca atare în alimentație și
pentru obținerea de ulei, care era utilizat în scop medicinal și ca ulei de
lampă.
Deși importanța camelinei a scăzut în Evul Mediu, cultivarea sa a
continuat sporadic de-a lungul anilor (Berti și colab., 2016; Toncea, 2014).
Descoperirile arheologice din epoca fierului evidențiază faptul că
plantele de camelină și cele de in erau cultivate frecvent, precum și faptul că
aceste două plante erau prelucrate împreună. Acest amestec de semințe a
permis coloniștilor scandinavi timpurii să obțină un ulei din semințe de
camelină și de in (Larsson, 2013).
În secolul al XIX-lea, camelina era cultivată pe suprafețe mai mari în
Germania, Belgia, Olanda, Polonia, în Balcani și în zone din Rusia cuprinse
între Caucaz și Siberia.
Camelina era cultivată înainte de cel de-al Doilea Război Mondial în
diferite țări europene. Cel mai mare cultivator de camelină în secolul XX a
fost fosta Uniune Sovietică, care avea o suprafață cultivată cu camelină în
anul 1950 de cca. 300 mii ha. În 1978, camelina se mai cultiva în câteva țări,
și anume: Uniunea Sovietică, Canada, Suedia, Danemarca și Polonia
(Roman și colab., 2016).
În America de Nord, camelina a fost introdusă accidental ca buruiană
în cultura de in (Linum usitatissimum L.) (Putnam și colab., 1993).
Camelina a fost redescoperită odată cu creșterea interesului pentru
obținerea de biocombustibili, precum și odată cu creșterea interesului pentru
obținerea de noi surse de acizi grași de tip omega-3.
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10.3. Suprafeţe și producţii
Camelina este cultivată în prezent în diferite țări numai pe bază de
contract, fără să existe o piață liberă a camelinei.
Producția de semințe care se obține la camelină variază între 1,5 și
3 t/ha (Przybylski, 2005).
În România, camelina se cultivă pe suprafețe reduse, în scop de
cercetare, urmărindu-se potențialul său de producție în diferite condiții de
mediu și de tehnologie, îmbunătățirea tehnologiei de cultivare, pretabilitatea
la agricultura ecologică și utilizarea pentru obținerea de biocombustibili.
Producțiile obținute în condițiile din România în diferite testări au fost
cuprinse între 800 și 2.300 kg/ha în cazul culturilor de toamnă și de
primăvară, iar în cultură succesivă producțiile au fost de 1.100-1.200 kg/ha
în condiții de irigare și de 500-800 kg/ha la neirigat (Jurcoane și colab.,
2015).
10.4. Compoziţia chimică a semințelor
Conținutul de ulei al semințelor de camelină variază între 30 și 44%
(Bavec și Bavec, 2006), acesta având o valoare medie de 40%.
Uleiul de camelină este sicativ, acesta având indicele de iod de
145-170.
Conținutul uleiului în acizi grași. Uleiul de camelină conține
4,5-7,8% acid palmitic, 2-3,6% acid stearic, 12-20% acid oleic, 15-23% acid
linoleic, 28-42% acid linolenic, 12-18% acid eicosenoic 1,6-4,2% acid
erucic.
Uleiul de camelină poate fi caracterizat printr-un conţinut de acizi
graşi saturaţi de cca. 10%, printr-un conținut de acizi grași nesaturați de cca.
90% și printr-un conținut de acizi grași polinesaturați de peste 50%,
respectiv printr-un conținut de 30-40% acid linolenic. O altă caracteristică a
uleiului de camelină este prezența în cantitate relativ mare a acidului
eicosenoic, care este un acid gras rar în compoziția uleiului vegetale.
Conținutul de proteină. Turtele de camelină rezultate după
extragerea uleiului prin presare la rece au un conținut mediu de proteină de
40% (Ștefan și colab., 2020; Murphy, 2016).
Conținutul de aminoacizi al proteinei de camelină este comparabil cu
cel al proteinei de soia. Dintre aminoacizii esențiali, în cantitate mai mare se
găsește leucina, valina, fenilalanina, lizina și izoleucina, iar dintre
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aminoacizii neesențiali, în cantitate mai mare se găsește acidul glutamic,
acidul aspartic, arginina, glicina și prolina.
Conținutul de tocoferolii. Conținutul de tocoferoli este de cca.
700 mg/kg (Zubr, 1997), aceștia având un rol important antioxidant. Cel mai
important tocoferol este γ-tocoferolul, care reprezintă cca. 90% din
conținutul total de tocoferoli și care imprimă o stabilitate ridicată uleiului de
camelină.
Conținutul de steroli. Uleiul de camelină conține următorii steroli:
sitosterol, campesterol, colesterol, brassicasterol și Δ5-avenasterol (Popa și
colab., 2017). O caracteristică a uleiului de camelină o reprezintă conținutul
relativ ridicat de colesterol.
Uleiul de camelină este apreciat ca având un conținut ridicat de
compuși fenolici și flavonoizi, care alături de conținutul de tocoferoli
asigură o bună stabilitate a acestuia. Uleiul de camelină este considerat mai
stabil decât uleiul de in și uleiul de pește, dar mai puțin stabil decât uleiul de
susan, porumb, măsline sau floarea-soarelui.
Semințele de camelină au un conținut de glucozinolați de
14-23 µmoli/g, ceea ce face ca șroturile de camelină să fie comparabile cu
cele de rapiță canola. De asemenea, semințele de camelină conțin sinapină,
care deși este în cantitate relativ mică, este suficientă pentru a imprima
șroturilor un miros specific de pește.
Conținutul de acid fitic este superior semințelor de rapiță, dar
conținutul de taninuri condensate este mai scăzut decât cel din semințele
de rapiță.
10.5. Sistematică și soiuri
Camelina1 face parte din familia Brassicaceae, genul Camelina2,
specia cultivată fiind Camelina sativa (L.) Crantz (sin. Myagrum sativum L.
sau Alyssum sativum Scop.), care este o specie hexaploidă (2n=40).
Camelina este nativă în Europa, în arealul cuprins între Finlanda,
România și Munții Ural (Ehrensing și Guy, 2008), precum și în sud-vestul
Asiei (Zohary și Hopf, 2000), aceasta evoluând din speciile Camelina
microcarpa Andrz. și Camelina allysum (Mill.) Thell.

În România, camelina este cunoscută popular și sub numele de lubiț, gălbenuș, inișor, in fals, in
sălbatic, in german, in siberian.
2 Numele de camelină vine de la cuvintele grecești chamai (pitic) și linon (in) (Plessers și colab.,
1962).
1
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Camelina are forme de toamnă, care necesită procesul de vernalizare
și care iernează în stadiul de rozetă, și forme de primăvară, care nu necesită
procesul de vernalizare.
Diferitele soiuri sau populații locale care sunt cultivate în prezent sunt
aclimatizate în funcție de condițiile pedoclimatice specifice regiunii de
cultură.
La nivelul anului 2020, în România erau omologate soiurile Camelia
(omologat în anul 2011), care este menținut de INCDA Fundulea, și
Mădălina (omologat în anul 2017), care este menținut de USAMV
București. De asemenea, în cadrul experiențelor efectuate în cadrul
proiectului FP7 ”Initiative Towards sustAinable Kerosene for Aviation ITAKA” derulat în perioada 2013-2016, au mai fost cultivate soiurile GP
202 şi GP 204 din Germania și soiul Calena din Austria.
Secvențierea genomului la camelină a fost raportată în 2014 (Kagale și
colab., 2014).
Camelina este o plantă de cultură care se pretează la transformarea
genetică. Odată cu disponibilitatea protocoalelor de transformare genetică a
camelinei, se anticipează că în viitorul apropiat pot fi generate gene
valoroase care vor conferi rezistență la factorii biotici și abiotici, rezistență
la acțiunea unor erbicide, creșterea capacității de producție, creșterea
conținutului de ulei și îmbunătățirea calității acestuia (Kole și colab., 2012).
10.6. Particularităţi biologice
Sistemul radicular. Plantele de camelină au un sistem radicular slab
dezvoltat, cele mai multe dintre rădăcini (cca. 82%) aflându-se în primii
30 cm de la suprafața solului (Gesch și Johnson, 2015).
Sistemul radicular este format dintr-o rădăcină pivotantă scurtă, cu
puține ramificații laterale. Rădăcinile pot pătrunde în sol până la adâncimea
de 1,4 m (Hunsaker și colab., 2011).
Tulpina este erectă, glabră sau acoperită cu perișori în partea
superioară. Aceasta are înălțimea de 40-100 cm, este lignificată la maturitate
și este ramificată în partea superioară. Gradul de ramificare al tulpinii
depinde de genotip, dar și de factorii tehnologici (densitatea culturii). Astfel,
plantele de camelină pot să nu aibă ramificații sau pot dezvolta până la
27-30 de ramificații, care la maturitate ajung la aceeași înălțime cu tulpina
principală (Martinelli și Galasso, 2011).
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Aparatul foliar. După răsărire, frunzele sunt dispuse într-o rozetă
până la inițierea butonului floral (fig. 10.1). Acest lucru asigură rezistența
plantei în timpul iernii la îngheț.
Frunzele sunt lanceolate, scurt pedunculate în cazul frunzelor bazale și
sesile în cazul frunzelor superioare, la bază sagitat-semiamplexicaule
ascuțite, cu marginea netedă sau dințat-denticulată. Acestea au lungimea de
2-8 cm și lățimea de 2-10 mm.
Frunzele de la primul nod sunt dispuse opus, celelalte fiind dispuse
altern.

Fig. 10.1. Plante de camelină

Inflorescenţa este de tip racem. Aceasta apare după 5-6 săptămâni de
la germinarea semințelor.
Florile de camelină sunt organizate pe tipul 4 și au diametrul de
5-7 mm.
Caliciul este format din 4 sepale libere.
Corola este formată din 4 petale de culoare galben-pal sau galbenverzuie, dispuse în cruce.
Androceul este format din stamine lungi și stamine scurte. Staminele
lungi au lungimea stigmatului și sunt apropiate de acesta. Staminele scurte
au lungimea mai scurtă decât stigmatul și sunt curbate înspre exteriorul
stigmatului.
Grăuncioarele de polen sunt de culoare galben-pal și au formă ovoidă
sau elipsoidală.
Polenizarea este autogamă.
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Perioada de înflorire este de cca. 2 săptămâni. În condițiile din țara
noastră, camelina înflorește la sfârșitul lunii mai - prima jumătate a lunii
iunie.
Fructul este o siliculă piriformă (fig. 10.2.a). Siliculele prezintă un
pedicel ușor curbat în sus. Acestea au lungimea de 6-12 mm (Zamfirescu și
Canțîr, 1958) și lățimea de 4-7 mm (Plessers și colab., 1962). La maturitate,
siliculele se îngălbenesc și sunt relativ rezistente la scuturare.
Seminţele sunt mici, cu lungimea de 1,5-2 mm și lățimea de cca.
0,7 mm, fără luciu și de culoare galben-aurie sau galben-brună (fig. 10.2.b).
Pe lungimea părții dorsale a seminței este prezentă o proeminență care este
mărginită de două șănțulețe (acesta este locul în care se află localizată
radicula). La vârful seminței este prezentă o adâncitură de culoare albă, ce
reprezintă hilul.
Când ajung la maturitate, semințele de camelină nu intră în repaus
germinativ. În condițiile din țara noastră, camelina ajunge la maturitate în
iulie-prima parte a lunii august.
Semințele de camelină au masa hectolitrică (MH) de 60-69 kg.

a)

b)
Fig. 10.2. Silicule (a) și semințe (b) de camelină

10.7. Ciclul de vegetaţie
Camelina are o perioadă scurtă de vegetație. Durata perioadei de
vegetație la camelina de primăvară este de 85-100 de zile (Ehrensing și Guy,
2008). În cazul camelinei semănată toamna, durata perioadei de vegetație
este de cca. 8 luni.
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Germinația este epigeică (fig. 10.3). Răsăritul se realizează la 5-9 zile
de la semănat (Roman și colab., 2016). Perioada de la stadiul de cotiledoane
până la formarea primelor frunze este de 9-11 zile, după apariția primelor
frunze până în stadiul de 5-6 frunze planta are nevoie de o perioadă de 14-16
zile, alungirea tulpinii se realizează în 14-16 zile, înflorirea se desfășoară în
10-12 zile, iar formarea siliculelor se realizează în 12-14 zile (Dobre și
colab., 2014).

Fig. 10.3. Plante de camelină în faza de cotiledoane

10.8. Codificarea vegetaţiei
După Martinelli și Galasso (2011), în concordanță cu scara de
vegetație BBCH, perioada de vegetație la camelină este împărțită în faze de
vegetație, care la rândul lor sunt împărțite în stadii de vegetație (subfaze)
numerotate într-un sistem zecimal (tab. 10.1).
Tabelul 10.1. Fazele și stadiile de vegetație la Camelina sativa (după Martinelli și
Galasso, 2011, în concordanță cu scara de vegetație BBCH)
Codul (două Codul (trei
zecimale)
zecimale)
0. Germinația
00
000
01
001
03
003
05
005
07
007
05

005

09
009
1. Dezvoltarea frunzelor
10
100

Descrierea fazelor și a stadiilor de vegetație
Sămânță uscată
Inițierea îmbibării semințelor
Finalizarea îmbibării semințelor
Apariția radiculei din sămânță
Apariția hipocotilului și a cotiledoanelor
Creșterea hipocotilului și împingerea cotiledoanelor spre
suprafața solului
Apariția cotiledoanelor la suprafața solului
Cotiledoane (nodul 0) dezvoltate
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Codul (două
zecimale)

Codul (trei
zecimale)

11

101

12
13
14
15
16
17
18
19

Descrierea fazelor și a stadiilor de vegetație
Prima pereche de frunze adevărate la primul nod dezvoltat (cu
lungimea mai mare de 1 cm);
Frunză prezentă la al doilea nod dezvoltat
Frunză prezentă la al treilea nod dezvoltat
Frunză prezentă la al patrulea nod dezvoltat
Frunză prezentă la al cincilea nod dezvoltat
Frunză prezentă la al șaselea nod dezvoltat
Frunză prezentă la al șaptelea nod dezvoltat
Frunză prezentă la al optulea nod dezvoltat
Frunză prezentă la al nouălea nod dezvoltat
Frunză prezentă la al zecelea nod dezvoltat
Codificarea continuă după aceeași schemă până la stadiul 119
Frunză prezentă la al 19-lea nod

102
103
104
105
106
107
108
109
110
11.
119
2. Formarea ramificațiilor
21
201
Prima ramificație vizibilă
22
202
Două ramificații vizibile
2.
20.
Codificarea continuă până la stadiul 29 (209)
29
209
Nouă sau mai multe ramificații vizibile
21.
Codificarea continuă până la stadiul 219
219
19 sau mai multe ramificații vizibile
3. Alungirea tulpinii
31
301
10% din lungimea finală
32
302
30% din lungimea finală
3.
30.
Codificarea continuă până la stadiul 39 (309)
39
309
Lungimea maximă a tulpinii principale
5. Apariția inflorescenței
50
500
Inflorescență prezentă, dar este încă protejată de frunze
51
501
Inflorescență vizibilă
55
505
Butoni florali formați, dar sunt încă închiși
59
509
Primele petale vizibile, dar florile sunt încă închise
6. Înflorirea (tulpina principală)
60
600
Primele flori deschise
61
601
10% dintre flori deschise
62
602
20% dintre flori deschise
63
603
30% dintre flori deschise, primele petale pot fi uscate/căzute
64
604
40% dintre flori deschise
65
605
Înflorire deplină: 50% dintre flori deschise
Finalizarea perioadei de înflorire: majoritatea petalelor cad
67
607
sau se usucă
Sfârșitul înfloritului - formarea fructelor (primele fructe sunt
69
609
vizibile)
7. Dezvoltarea fructelor
71
701
10% dintre silicule au ajuns la mărimea finală
72
702
20% dintre silicule au ajuns la mărimea finală
73
703
30% dintre silicule au ajuns la mărimea finală
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Codul (două Codul (trei
zecimale)
zecimale)
7.
70.
79
709
8. Coacerea/Maturitatea

Descrierea fazelor și a stadiilor de vegetație
Codificarea continuă până la stadiul 79 (709)
Aproape toate siliculele au ajuns la mărimea finală

81

801

82
83
8
9. Senescența
97
99

802
803
80.

10% dintre silicule au ajuns la maturitate (semințele au
culoare galben-portocalie)
20% dintre silicule au ajuns la maturitate
30% dintre silicule au ajuns la maturitate
Codificarea continuă în același mod până la stadiul 89 (809)

907
909

Plante uscate
Recoltare

10.9. Elementele productivității
Elementele productivităţii la camelină sunt următoarele:
densitatea;
numărul de silicule pe plantă;
numărul de boabe în siliculă;
MMB.
Densitatea se stabilește la semănat și ține cont de caracteristicile
soiului cultivat, factorii pedoclimatici, starea terenului în momentul
semănatului și tehnologia de cultivare, urmărindu-se obținerea la recoltare a
350-400 plante/m2.
Numărul de silicule pe plantă variază în funcție de factorii genetici,
climatici și tehnologici, acesta variind de la câteva zeci până la cca. 300
(Berti și colab., 2011).
Numărul de boabe în siliculă variază între 5 și 15.
MMB este de 0,4-1,8 g.
-

10.10. Cerinţe faţă de climă şi sol
Camelina este o plantă de cultură cu o plasticitate ecologică mare, care
se adaptează la medii diferite, de la cele secetoase la cele umede, de la
solurile cu fertilitate scăzută sau cu un conținut ridicat de săruri la solurile
cu fertilitate ridicată. Aria de răspândire a camelinei este de la 36o latitudine
sudică până la 70o latitudine nordică.
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Cerinţe faţă de temperatură. Camelina are cerințe reduse față de
temperatură, putând fi cultivată în zonele nordice ale Europei, precum și în
zonele montane, la altitudini mai mari.
Temperatura minimă de germinație este de 1ºC, iar temperatura
optimă de germinație este 16-21ºC.
Plantele de camelină aflate în faza de 1-2 perechi de frunze rezistă la
temperaturi de -2ºC (Ehrensing și Guy, 2008), iar camelina de toamnă
rezistă la temperaturi de -11ºC.
Pentru a ajunge la maturitate, plantele de camelină necesită o sumă de
temperaturi biologic active de 1.300oC (Hunsaker și colab., 2013).
Plantele de camelină sunt sensibile la temperaturile ridicate din timpul
înfloritului (Vollmann și colab., 1996).
Cerinţe faţă de umiditate. Camelina tolerează bine seceta. Totuși,
pentru realizarea unor producții bune, plantele de camelină necesită cel
puțin 333-422 mm precipitații anuale (French și colab., 2009).
Camelina valorifică foarte bine precipitaţiile căzute în timpul
sezonului rece, iar prin perioada scurtă de vegetație evită secetele specifice
perioadei de vară.
Cerinţe faţă de lumină. După cerințele față de lungimea zilei,
camelina este considerată a fi o plantă de zi lungă.
Cerinţe faţă de sol. Camelina poate fi cultivată în diferite condiții de
sol, având capacitatea de a valorifica terenurile marginale.
Camelina crește bine pe soluri cu diferite texturi și la un pH cuprins
între 6 și 7,5 (Li și Khanal, 2016). Totuși, nu sunt recomandate pentru
cultura de camelină solurile grele, argiloase, care formează crustă și
împiedică răsărirea în condiții bune a plantelor, precum și solurile turboase
(Zamfirescu și Canțîr, 1958).

10.11. Zone ecologice
Camelina găsește condiții favorabile de creștere și dezvoltare în țara
noastră. Se consideră că aceasta poate fi cultivată în zonele de cultură ale
cerealelor de toamnă (Roman și colab., 2016). De asemenea, camelina poate
fi cultivă cu succes în regiunile secetoase din țara noastră, ca urmare a
perioadei scurte de vegetație care-i permite să evite perioadele secetoase din
vară.
Camelina de toamnă reușește bine în zonele din sudul țării cu ierni
mai blânde.
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10.12. Tehnologia de cultivare
10.12.1. Rotaţia
Camelina are cerințe reduse față de planta premergătoare. Diversele
cercetări efectuate în ultimii ani arată faptul că rotația camelinei cu cerealele
păioase este cea mai indicată, camelina putând urma și după culturi
prășitoare cum sunt porumbul și soia (Lenssen și colab., 2012; Dobre și
colab., 2014), sau cartoful.
Având o perioadă scurtă de vegetație și recoltându-se devreme,
camelina este o foarte bună plantă premergătoare pentru cerealele păioase de
toamnă. De asemenea, în diferite cercetări camelina s-a dovedit a fi o bună
plantă premergătoare pentru porumb și soia, aducând sporuri de producție
semnificative (Shonnard și colab., 2010; Gesch și Johnson, 2015).
Camelina se pretează a fi cultivată după culturile compromise din
diferite cauze și întoarse.
Trebuie evitată cultivarea camelinei după alte plante de cultură din
familia Brassicaceae (rapiță, muștar) ca urmare a favorizării înmulțirii
agenților patogeni și a dăunătorilor comuni. De asemenea, trebuie evitată
cultivarea camelinei în monocultură.

10.12.2. Fertilizarea
Camelina răspunde bine la fertilizarea cu azot și fosfor, precum și la
asigurarea sulfului.
Doza de azot recomandată a fi aplicată la camelină este de
50-100 kg/ha, iar doza de fosfor este de 30-60 kg P2O5/ha, iar pe solurile
slab aprovizionate cu potasiu se poate aplica și o doză de 30-50 kg K2O/ha.
Doza de sulf care se poate aplica la camelină este de 12-24 kg s.a./ha
(Dobre și Jurcoane, 2011.b).
Pentru culturile de camelină de toamnă, la pregătirea patului
germinativ poate fi aplicată o treime din doza de azot, urmând ca la
desprimăvărare, atunci când se poate intra pe teren să fie aplicată diferența
de doză de două treimi. Pentru culturile de camelină de primăvară,
îngrășămintele cu azot se aplică înainte de pregătirea patului germinativ.
Îngrășămintele cu fosfor și cele cu potasiu pot fi aplicare ca
îngrășăminte simple înainte de efectuarea arăturii, sau sub formă de
îngrășăminte complexe înainte de pregătirea patului germinativ.
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La începutul alungirii tulpinii poate fi aplicată și o fertilizare
suplimentară cu îngrășăminte foliare.
10.12.3. Lucrările solului
Lucrarea de dezmiriştit este necesară atunci când efectuarea arăturii
nu este posibilă din diferite motive, aceasta efectuându-se cât mai repede
posibil după recoltarea plantei premergătoare.
Lucrarea de arat se efectuează cât mai repede cu putinţă, la
adâncimea de 20-22 cm.
Lucrările de întreţinere a arăturii urmăresc combaterea buruienilor,
mărunțirea bulgărilor și nivelarea terenului, acestea efectuându-se cu
ajutorul unei grape cu discuri sau cultivator.
Pregătirea patului germinativ se efectuează în ziua sau preziua
semănatului cu ajutorul unui combinator. Camelina necesită un pat
germinativ mărunțit și așezat, care să permită semănatul semințelor mici
specifice camelinei cât mai uniform și cât mai aproape de suprafața solului.
Atunci când patul germinativ este prea afânat, înainte de semănat se va
efectua o lucrare de tăvălugit cu un tăvălug inelar.
În cazul culturilor de camelină care se înființează în primăvară, se
urmărește ca terenul să intre în iarnă mărunţit şi nivelat, pentru ca primăvara
cât mai timpuriu să se poată efectua pregătirea patului germinativ şi
semănatul.
Camelina se pretează și la semănatul în condiții de lucrări minime ale
solului și chiar la semănatul direct.
10.12.4. Sămânţa şi semănatul
Sămânța de camelină folosită la semănat trebuie să aibă puritatea
fizică de cel puțin 98%, germinația de cel puțin 85%, MMB cât mai mare și
să fie proaspătă, având în vedere că după 3 ani semințele de camelină își
pierd germinația.
Perioada de semănat. Semănatul camelinei se poate face în toamnă
sau în primăvară. Pentru culturile de camelină de toamnă este recomandat ca
semănatul să se efectueze în perioada 10-25 octombrie, iar pentru culturile
de camelină de primăvară se recomandă ca semănatul să se efectueze
primăvara timpuriu, imediat ce se poate intra în câmp, după zvântarea
terenului.
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Având o perioadă scurtă de vegetație, camelina se pretează și la
semănatul în cultură succesivă, după plantele cu recoltare timpurie.
Semănatul cât mai devreme în primăvară dă posibilitatea plantelor de
camelină să valorifice condițiile favorabile din primăvară (umezeală și
răcoare) și să evite stresul provocat de temperaturile ridicate de la începutul
verii. De asemenea, semănatul timpuriu în primăvară dă posibilitatea
plantelor de camelină să formeze un covor vegetal încheiat înainte ca
buruienile să apuce să se dezvolte, dându-le astfel un avantaj în competiția
cu buruienile pentru asigurarea resurselor de vegetație.
Întârzierea semănatului cu o lună, fiind efectuat în aprilie în loc de
martie duce la înregistrarea de pierderi de producție de cca. 25% (Ehrensing
și Guy, 2008).
Densitatea de semănat. La stabilirea densităţii se are în vedere ca la
recoltare să se obţină 350-400 plante/m2. Pentru atingerea acestui obiectiv,
densitatea la semănat variază între 500 și 700 b.g./m2, în funcție de
caracteristicile soiului cultivat, factorii pedoclimatici, starea terenului în
momentul semănatului și tehnologia de cultivare.
Norma de semănat. Cantitatea de sămânţă la hectar (norma de
semănat) depinde de densitatea de semănat, masa a 1.000 de boabe,
puritatea fizică a seminţelor și germinaţia acestora. Norma de semănat se
calculează după următoarea formulă:
C

D x MMB
x 100
PxG

unde: C = norma de semănat, în kg/ha;
D = densitatea de semănat, în boabe germinabile/m2;
MMB = masa a 1000 de boabe, în g;
P = puritatea fizică a seminţelor, în %;
G = germinaţia seminţelor, în %.
Norma de semănat la camelină variază, de obicei, între 6 și 8 kg/ha.
Adâncimea de semănat este de 0,5-1,5 cm. Semănatul trebuie să fie
realizat superficial, cât mai aproape de suprafața solului, acest fapt fiind
impus de dimensiunile foarte mici ale semințelor.
Distanţa dintre rânduri este de 25 cm. Distanța dintre rânduri de
25 cm asigură sporuri de producție de 9% față de distanța dintre rânduri de
12,5 cm, iar distanța dintre rânduri de 50 cm nu este justificată de sporurile
de producție care se obțin (Imbrea și colab., 2011).
Distanța dintre rânduri de 50 cm se poate alege pe terenurile cu o
rezervă mare de semințe de buruieni și pe care se intenționează efectuarea
de prașile mecanice.
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Semănatul camelinei se efectuează cu ajutorul semănătorilor
universale.
10.12.5. Lucrările de îngrijire
Lucrările de îngrijire specifice culturii de camelină sunt următoarele:
- tăvălugirea după semănat;
- eliminarea excesului de apă;
- combaterea buruienilor;
- combaterea bolilor;
- combaterea dăunătorilor;
- irigarea.
Tăvălugirea după semănat se efectuează în cazul culturilor de
camelină înființate în toamnele secetoase, pentru a se pune mai bine
seminţele în contact cu solul, lucrarea efectuându-se cu ajutorul unui tăvălug
uşor.
Eliminarea excesului de apă este necesară în mod deosebit în cazul
culturilor de toamnă, plantele de camelină fiind sensibile la stagnarea apei.
Pentru prevenirea băltirilor, după semănatul culturii în toamnă se trasează
brazde sau se sapă canale de scurgere (dacă acest lucru este posibil) din
locurile depresionare unde poate apărea excesul de umiditate.
Combaterea buruienilor. Pentru cultura de camelină este important
controlul buruienilor înainte de înființarea culturii, care se poate realiza fie
prin efectuarea de lucrări mecanice fie prin aplicarea de erbicide cu acțiune
totală.
Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și a
buruienilor dicotiledonate anuale pot fi aplicate preemergent produse
erbicide ce conțin ca substanță activă metazaclor, și anume:
- Butisan 400 SC (metazaclor 400 g/l) - 1,5-2,0 l/ha;
- Butisan S (metazaclor 500 g/l) - 1,5 l/ha;
- Sultan 50 SC / Magistral 50 SC cea de-a doua denumire comercială
(metazaclor 500 g/l) - 1,2-1,6 l/ha.
Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene (cu
excepţia speciilor de brasicacee) se pot aplica în vegetație, înainte ca
mugurii florali să fie vizibili, erbicide ce conțin ca substanță activă
clopiralid, și anume:
- Clap 300 SL (clopiralid 300 g/kg) - 0,4 l/ha;
- Clap Forte (clopiralid 720 g/kg) - 0,167 kg/ha;
- Cliophar 300 SL (clopiralid 300 g/l) - 0,3-0,5 l/ha;
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Cliophar 600 SL (clopiralid 600 g/l) - 0,15 l/ha;
Lontrel 300 (clopiralid 300 g/l) - 0,3-0,5 l/ha;
Lontrel 600 (clopiralid 600 g/l) - 0,33-0,5 l/ha;
Major 300 SL / Cloe 300 SL cea de-a doua denumire comercială
(clopiralid 300 g/l) - 0,3-0,4 l/ha.
Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se
pot aplica în vegetație următoarele substanțe active erbicide:
- fluazifop-p-butil, care intră în formularea erbicidului Fusilade Forte
150 EC (fluazifop-p-butil 150 g/l) ce se aplică în doză de 0,8 l/ha pentru
combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi 1,0 l/ha pentru
combaterea buruienilor monocotiledonate perene;
- quizalofop-p-tefuril, care intră în formularea erbicidului Pantera 40 EC
/ Rango cea de-a doua denumire comercială (quizalofop-p-tefuril 40 g/l)
ce se aplică în doză de 0,75 l/ha pentru combaterea buruienilor
monocotiledonate anuale şi 1,5 l/ha pentru combaterea buruienilor
monocotiledonate perene.
Camelina are proprietăți alelopatice, inhibând creșterea unor specii de
buruieni (Ehrensing și Guy, 2008).
Combaterea bolilor. Camelina este sensibilă la atacul de rugina albă
a cruciferelor sau albumeala cruciferelor (Albugo candida (Pers.) Rouss.) și
hernia rădăcinilor (Plasmodiophora brassicae Woronin) (Séguin-Swartz și
colab., 2009).
Camelina are o rezistență bună la putregaiul negru sau putregaiul uscat
(Plenodomus lingam (Tode) Höhn. - sin. Phoma lingam (Tode) Desm.) și la
alternarioză (Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.), dar este sensibilă la atacul
de putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary).
Pentru combaterea bolilor nu sunt omologate produse fungicide pentru
cultura de camelină, putându-se folosi totuși produsele fungicide omologate
la cultura de rapiță.
În condițiile din țara noastră, la Ferma Moara Domnească a USAMV
București, în primăvara anului 2014 a fost semnalată și investigată pentru
prima dată mana camelinei (Peronospora camelinae Gaum. - sin.
Peronospora parasitica (Pers. Tul)), care se manifestă pe partea superioară
a frunzelor de camelină prin apariția unor pete decolorate care evoluează în
necroze, iar pe partea inferioară în dreptul petelor apare o pulbere de
culoarea albă sau gri-albicioasă, atacul pe ramificații și inflorescențe
determinând deformări ale acestora, iar la unele plante manifestându-se
fenomenul de piticire (Cristea și Manole, 2014).

550

Combaterea dăunătorilor. Cultura de camelină poate fi atacată de
purici de pământ (Phyllotreta sp.) și de puricele albastru al rapiței
(Psylliodes chrysocephala L.).

10.12.6. Recoltarea
Siliculele de camelină se maturizează uniform și sunt relativ rezistente
la scuturare. Totuși, trebuie avut în vedere faptul că întârzierea recoltatului
duce la înregistrarea de pierderi prin scuturare de 20-30% (Canțăr, 1965;
Dobre și Jurcoane, 2011.b), care pot ajunge până la 50% (Roman și colab.,
2016), pierderile fiind cu atât mai mari cu cât acestă perioadă este asociată
cu o vreme ploioasă.
Camelina se poate recolta atât direct cât și divizat, în două faze.
Recoltarea directă se face cu combina universală la maturitate
deplină, atunci când siliculele s-au brunificat, iar seminţele au căpătat
forma, mărimea şi culoarea caracteristică. Umiditatea seminţelor trebuie să
fie 11-12%, fiind de dorit ca recoltarea să se încheie înainte ca umiditatea să
scadă sub 9%. Combina trebuie să fie echipată ca pentru recoltarea rapiței,
dar cu un curent de aer mai puțin intens pentru a nu spulbera odată cu pleava
și semințele de camelină, ceea ce duce la înregistrarea de pierderi.
Recoltarea trebuie făcută cât mai repede, într-un interval de 2-3 zile,
lucrarea fiind efectuată în cursul dimineții sau seara, eventual chiar în cursul
nopții.
Recoltarea divizată se face prin tăierea plantelor cu ajutorul unui
vindrover în faza de coacere în pârgă, atunci când două treimi dintre silicule
s-au îngălbenit și semințele încep să se brunifice. Plantele sunt lăsate în
brazdă pentru uscare, iar atunci când umiditatea semințelor a ajuns la cca.
12% se va efectua treieratul cu ajutorul combinei echipată cu ridicător de
brazdă. Recoltarea divizată se practică mai ales în cazul culturilor de
camelină îmburuienate.
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Capitolul 11
Lalemanția
11.1. Importanţa culturii
Lalemanția1 este o plantă oleaginoasă care se cultivată pentru boabele
sale din care se obține un ulei sicativ utilizat pentru obținerea de lacuri și
vopsele de calitate superioară.
Uleiul de lalemanția este considerat un substitut al uleiului de in atât
în industria lacurilor și a vopselelor cât și pentru obținerea de produse de
lustruit mobila, cerneală, săpun, linoleum, pentru impregnarea țesăturilor
etc.
Uleiul de lalemanția prezintă interes și în alimentația umană ca o sursă
valoroasă de omega-3. De asemenea, acesta prezintă interes și ca agent de
bronzare (Shafiee și colab., 2009).
Turtele și șroturile rezultate de la extragerea uleiului pot fi utilizate în
hrana animalelor, în special în hrana rumegătoarelor. În furajarea bovinelor,
șroturile de lalemanția pot fi utilizate în rația zilnică a acestora în cantitate
de 2 kg/cap de animal (Shafiee și colab., 2009).
În scop medicinal, lalemanția este utilizată în mod tradițional ca
stimulent, diuretic, expectorant, în tratamentul răcelii, tusei, al durerilor de
stomac și al durerilor abdominale (Al-Snafi, 2019; Koohdar și colab., 2015).
În Turcia, lalemanția este utilizată ca plantă ornamentală în zonele mai
aride ale țării (Ozdemir și colab., 2014).
11.2. Istoricul culturii
Lalemanția este o plantă cultivată din timpuri preistorice în sud-vestul
Asiei și sud-estul Europei.
În Europa, lalemanția a fost adusă din Iran (Ursu și Borcean, 2012).
11.3. Suprafeţe și producţii
Suprafețele cultivate cu lalemanția sunt mici, în unele țări fiind
cultivată numai în scop științific, pentru efectuarea de cercetări.
Engleză - Dragon's head; franceză - lallemantia; spaniolă - cabeza del dragón; italiană lallemànzia; germană - Iberische Drachenkopf, kaukasischer Ölziest.
1
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În Asia, se găsește în țări precum Armenia, Azerbaidjan, Federația
Rusă, Turkmenistan, Iran, Irak, Israel, Iordania, Liban, Siria și Turcia, iar în
Europa se găsește în țări precum Belgia, Franța, România și Federația Rusă
(Al-Snafi, 2019).
În România, lalemanția a fost cultivată în scop științific la fermele
didactice și de cercetare aparținând Universității de Științe Agronomice și
Medicină Veterinară din București și Universității de Științe Agricole și
Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din
Timișoara. În scop comercial, în anul 2009 au fost cultivate 15 ha cu
lalemanția în județul Călărași, în Lunca Dunării, recolta obținută fiind
exportată.
Producțiile care se obțin la lalemanția sunt de 0,8-1,2 t/ha, în condiții
foarte bune acestea putând depăși 1,5 t/ha.
11.4. Compoziţia chimică a boabelor
Conținutul de ulei. Boabele de lalemanția au un conținut de ulei de
28-38%.
Uleiul de lalemanția este sicativ, indicele de iod având valori cuprinse
între 162 și 203.
Compoziția chimică a uleiului de lalemanția este următoarea:
6,4-8,6% acid palmitic, 2-2,7% acid stearic, 12-19% acid oleic, 12,5-18,5%
acid linoleic și 55-65% acid linolenic
Conținutul de tocoferoli din uleiul de lalemanția este de
336-499 ppm, ponderea cea mai mare reprezentând-o gama-tocoferolul
(peste 90%) (Al-Snafi, 2019).
Conținutul de steroli din uleiul de lalemanția este de cca. 0,3%,
aceștia fiind reprezentați de β-sitosterol, campesterol și stigmasterol
(Al-Snafi, 2019).
11.5. Sistematică
Lalemanția face parte din familia Lamiaceae, genul Lallemantia1, care
cuprinde o specie perenă și 4 specii anuale.

1

Numele genului Lallemantia a fost dat în onoarea botanistului german Julius Léopold Eduard
Avé-Lallemant (1803-1867) de către botaniștii Friedrich Ernst Ludwig von Fischer (1782-1854) și
Carl Anton von Meyer (1795-1855).
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Specia perenă este Lallemantia canescens (L.) Fisch. & Mey., iar cele
patru specii anuale sunt (Dolatyari și Kamrani, 2015):
- Lallemantia iberica (Bieb.) Fisch. & Mey.;
- Lallemantia royleana (Benth. in Wall.) Benth.1;
- Lallemantia peltata (L.) Fisch. & Mey.;
- Lallemantia baldshuanica Gontsch.
Specia cultivată de lalemanția este Lallemantia iberica (Bieb.) Fisch.
& Mey. (2n=2x=14) (sin. Lallemantia sulphurea Koch; Lallemantia
kopetdaghensis Boriss.; Dracocephalum ibericum Bieb.; Dracocephalum
aristatum Bertol.).
11.6. Particularităţi biologice
Sistemul radicular. Rădăcina este pivotantă, cu rădăcini laterale
puține și slab dezvoltate.
Tulpina este erectă, cu înălțimea de 20-60 cm (fig. 11.1). Aceasta este
ramificată de la bază, ceea ce dă plantei un aspect de tufă, ramificațiile fiind
dispuse opus, în perechi. Tulpina prezintă patru muchii și este acoperită cu
perișori scurți.

Fig. 11.1. Plante de lalemanția
Specia Lallemantia royleana (Benth. in Wall.) Benth. este cunoscută sub numele de Balangu,
Tukhm-e-balanga sau Balangu-e-shiraz, aceasta fiind o plantă medicinală importantă în medicina
populară iraniană (Koohdar și colab., 2018).
1
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Aparatul foliar. Frunzele sunt dispuse opus pe tulpină, în perechi
(fig. 11.2). Numărul de perechi de frunze care se formează pe tulpina
principală este de 14-17.

Fig. 11.2. Dispunerea perechilor de frunze pe tulpina principală
(Ion și colab., 2011)

Frunzele sunt scurt pețiolate la bază și sesile în partea superioară a
tulpinii. Pețiolul primei perechi de frunze de pe tulpina principală are
lungimea cea mai mare, acesta fiind de 2,3-3,1 cm, lungimea pețiolului
scăzând la următoarele frunze, ajungând la 0,2-0,6 cm la perechile 7-9 de
frunze, pentru ca începând cu perechea a 10-a frunzele să fie sesile (Ion și
colab., 2011).
Frunzele sunt de formă ovată sau ovat-lanceolată. Dimensiunile
frunzelor scad de la baza plantei către vârful acesteia. Frunzele din perechea
a 4-a de pe tulpina principală au lungimea cea mai mare (5,1-7,3 cm), în
timp ce frunzele din perechea a 2-a au lățimea cea mai mare (1,6-2,4 cm)
(Ion și colab., 2011).
Fiecare frunză prezintă la bază câte 2 bractee, de-o parte și de alta,
ceea ce înseamnă ca la fiecare nod al tulpinii se găsesc 2 frunze și 4 bractee
(fig. 11.3). Bracteele de la baza tulpinii principale au lungimea de cca. 9 mm
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și lățimea de cca. 5 mm, în timp ce cele din partea superioară a tulpinii au
lungimea de cca. 4 mm și lățimea de cca. 2 mm. Bracteele prezintă un pețiol
de cca. 2 mm lungime. De asemenea, bracteele de la baza plantei prezintă în
partea superioară 10 prelungiri aristiforme (dinți alungiți), cele exterioare cu
lungimea de cca. 5 mm, iar cele centrale cu lungimea de 1-2 mm, în timp ce
bracteele din partea superioară a plantei prezintă 6 prelungiri aristiforme,
cele exterioare cu lungimea de cca. 3 mm, iar cele centrale cu lungimea de
cca. 1 mm (Ion și colab., 2011).
Frunzele de la baza plantei prezintă marginea serată, în timp ce cele
din partea superioară a plantei prezintă marginea întreagă.

Fig. 11.3. Dispunerea frunzelor, bracteelor și a florilor la un nod pe tulpină
(Ion și colab., 2011)

Inflorescenţa este de tip verticiliu, grupând câte 4-10 flori dispuse la
baza perechilor de frunze (fig. 11.4). În partea superioară a plantei,
verticiliile formează inflorescențe racemoase alungite.
Florile sunt hermafrodite.
Caliciul formează un tub cu lungimea de cca. 9 mm. Acesta prezintă
la vârf 5 dinți triunghiulari cu lungimea de cca. 3 mm și lățimea la bază de
cca. 2 mm (fig. 11.4). Dintre cei cinci dinți, doi sunt inferiori, doi sunt
laterali, iar unul este dispus superior și este mai lat decât ceilalți (lățimea la
bază este de cca. 3 mm).
Corola este de culoare albă, la unele specii roză sau albastră, și are o
structură specifică lamiaceelor. Astfel, aceasta prezintă un tub care iese
puțin afară din caliciu, cu lungimea de cca. 10-12 mm și care se termină cu
două labii (fig. 11.4). Labiul superior prezintă doi lobi, iar labiul inferior
prezintă 3 lobi, din care doi laterali și unul central ce prezintă la rândul său
doi lobi mai mici.
Androceul este format din patru stamine, dintre care două sunt mai
lungi și două mai scurte.
Gineceul este format dintr-un ovar patrulocular, stil și stigmat.
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Fig. 11.4. Florile la lalemanția

Fructul este o nuculă mică, de culoare cafenie, negricioasă sau
violet-închis, alungită și turtită lateral (fig, 11.5). Nuculele au lungimea de
3-5 mm. O floare formează patru nucule.
MMB este de 4-6 g.

Fig. 11.5. Fructe de lalemanția
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11.7. Ciclul de vegetaţie
Perioada de vegetație la lalemanția este de 75-80 de zile, chiar mai
mult în zonele mai răcoroase sau în anii ploioși și mai răcoroși.
Faza de germinare-răsărire. Germinarea la lalemanția este epigee
(fig. 11.6). În condiții favorabile, răsărirea se realizează la 5-6 zile de la
semănat.

Fig. 11.6. Plante de lalemanția în faza de cotiledoane

Faza vegetativă este caracterizată prin formarea aparatului foliar, a
tulpinii și a ramificațiilor. Frunzele de pe tulpina principală sunt formate la
cca. 45 de zile de la răsărire (Ion și colab., 2011).
Ramificațiile se formează în perechi opuse de la nodurile cotiledonale
și de la primele 6 noduri de pe tulpina principală, pornind de la axila
frunzelor (fig. 11.7). Ramificațiile cotiledonale se formează după formarea
primei perechi de frunze.

Fig. 11.7. Plantă de lalemanția cu ramificații
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Faza de buton floral. Primele verticile se formează la nodul al 7-lea,
imediat ce s-a format perechea a șaptea de frunze.
Faza de înflorire. Procesul de înflorire începe după formarea celei
de-a 13-a pereche de frunze.
Polenizarea se realizează prin intermediul insectelor (polenizare
alogamă entomofilă).
Faza de formare și maturizare a boabelor. Maturizarea boabelor
(fructelor) de lalemanția este neuniformă și prelungită. Primele boabe care
ajung la maturitate sunt cele de la baza plantei, coacerea avansând spre
partea superioară a plantei.
11.8. Cerinţe faţă de climă şi sol
Cerinţe faţă de temperatură. Lalemanția este puțin pretențioasă față
de căldură. Cantitatea de căldură necesară plantelor de lalemanția pentru
ajungerea la maturitate este de cca. 1.700oC (Zamfirescu și Canțîr, 1958).
Temperatura minimă de germinație este de 3-5oC. Plantele tinere
suportă temperaturi de până la -6oC (Canțăr, 1965).
Cerinţe faţă de umiditate. Lalemanția are o rezistență bună la secetă,
dar producții mari se obțin în condițiile unei bune aprovizionări cu apă.
Vremea ploioasă favorizează dezvoltarea bolilor, iar la maturitate
determină scuturarea boabelor.
Cerinţe faţă de sol. Lalemanția este puțin pretențioasă față de sol.
Sunt preferate solurile bine drenate, cele mai bune soluri fiind cele de tip
cernoziom. Nu sunt indicate solurile grele, cu un conținut ridicat de argilă.

11.9. Tehnologia de cultivare
11.9.1. Rotaţia
Plantele bune premergătoare pentru lalemanția sunt prășitoarele și
cerealele păioase. Grâul și porumbul ca plante premergătoare nu determină
înregistrarea de diferențe semnificative de producție (Ursu și Borcean, 2012)
O condiție esențială pe care trebuie să o întrunească planta
premergătoare este să lase terenul curat de buruieni.
Prin recoltarea timpurie, lalemanția este o foarte bună premergătoare
pentru culturile de toamnă.
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11.9.2. Fertilizarea
Având o perioadă scurtă de vegetație, lalemanția reacționează
favorabil la fertilizare, în special la fertilizarea cu îngrășăminte chimice.
Pentru lalemanția sunt recomandate doze de 60-90 kg N/ha, 60 kg
P2O5/ha și 60 kg K2O/ha.
Gunoiul de grajd este indicat a se aplica la planta premergătoare, mai
ales dacă aceasta este o prășitoare (porumb, sfeclă, cartof).
În faza de formare a ramificațiilor poate fi aplicată o fertilizare
suplimentară cu îngrășăminte foliare.
11.9.3. Lucrările solului
Imediat după recoltarea plantei premergătoare se recomandă
efectuarea lucrării de dezmiriştit sau de arat.
Lucrarea de dezmiriştit este necesară atunci când efectuarea arăturii
imediat după recoltarea plantei premergătoare nu este posibilă din diferite
motive: sol uscat, probleme organizatorice, lipsa utilajelor disponibile, sau
atunci când lucrarea de arat nu se efectuează în condiţii bune din cauza
resturilor vegetale care nu se încorporează corespunzător şi care determină
înfundarea plugului. Lucrarea de dezmiriştit se efectuează cât mai repede
posibil după recoltarea plantei premergătoare cu ajutorul unei grape cu
discuri sau cultivator, de dorit perpendicular pe direcţia rândurilor de la
planta premergătoare.
Lucrarea de arat se efectuează cât mai repede cu putinţă, la
adâncimea de 20-25 cm.
Lucrările de întreţinere a arăturii urmăresc combaterea buruienilor și
nivelarea terenului până la intrarea în iarnă, acestea efectuându-se
perpendicular sau oblig pe direcția de efectuare a arăturii.
Pregătirea patului germinativ se face înainte de semănat printr-o
lucrare superficială efectuată cu ajutorul unui combinator. Atunci când
starea terenului impune (teren denivelat, tasat sau care s-a îmburuienat),
înainte de pregătirea patului germinativ se efectuează o lucrare cu o grapă cu
discuri sau cultivator. Trebuie urmărit ca lucrările solului care se efectuează
primăvara să fie cât mai puține, pentru conservarea apei în sol și evitarea
tasării solului.
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11.9.4. Sămânţa şi semănatul
Perioada de semănat. Lalemanția se seamănă primăvara devreme, în
cea de-a doua decadă a luni martie.
Densitatea de semănat trebuie să vizeze obținerea unei densități de
300-400 plante/m2, motiv pentru care se seamănă 400-450 b.g./m2.
În condițiile din nord-vestul Iranului, densitatea de 400 plante/m2 a
determinat obținerea celor mai mari producții comparativ cu densitatea de
200, 300 și 500 plante/m2 (Aghaei-Gharachorlou și Nasrollahzadeh, 2014).
Norma de semănat. Cantitatea de sămânţă la hectar (norma de
semănat) depinde de densitatea de semănat, masa a 1.000 de boabe,
puritatea fizică a seminţelor şi germinaţia acestora. Norma de semănat se
calculează după următoarea formulă:
C

D x MMB
x 100
PxG

unde: C = norma de semănat, în kg/ha;
D = densitatea de semănat, în boabe germinabile/m2;
MMB = masa a 1000 de boabe, în g;
P = puritatea fizică a seminţelor, în %;
G = germinaţia seminţelor, în %.
Norma de semănat la lalemanția variază, de obicei, între 20 și
25 kg/ha.
Distanţa dintre rânduri este de 25 cm.
Comparativ cu distanța dintre rânduri de 25 cm, reducerea distanței la
12,5 cm sau creșterea acesteia la 35-50 cm determină înregistrarea de
scăderi de producție.
Adâncimea de semănat este de 2-3 cm.
Semănatul se efectuează cu ajutorul semănătorilor universale
11.9.5. Lucrările de îngrijire
În situaţia în care după semănat solul formează crustă, aceasta trebuie
sfărâmată printr-o grăpare uşoară (cu ajutorul unei grape cu colţi) efectuată
perpendicular pe direcția rândurilor.
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11.9.6. Recoltarea
Recoltarea se face direct cu combina echipată și reglată corespunzător
pentru semințe mici, atunci când plantele s-au îngălbenit.
Recoltarea trebuie efectuată într-un timp cât mai scurt pentru a se
preveni pierderile prin scuturare.
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Capitolul 12
Perila
12.1. Importanţa culturii
Perila1 este o plantă oleaginoasă care se cultivată pentru boabele sale
din care se obține un ulei foarte sicativ, care se utilizează pentru obținerea
de lacuri și vopsele de calitate superioară, inclusiv pentru obținerea de
vopsea pentru pictură. Lacurile și vopselele obținute din ulei de perila
formează o peliculă fină și elastică la suprafața obiectelor tratate care nu
crapă în timp. Uleiul de perila este comparabil cu uleiul arborelui de Tung.
Uleiul de perila se utilizează și pentru impregnarea stofelor și a hârtiei,
precum și pentru obținerea culorilor tipografice.
Având un conținut de cca. 60% omega-3 (acid α-linolenic), uleiul de
perila este de interes și în alimentația umană, fiind consumat ca ulei obținut
prin presare la rece. Uleiul de perila este folosit pentru pregătirea de salate și
diverse preparate reci. Consumul de ulei de perila diminuează riscul asociat
bolilor cardiovasculare.
Uleiul de perila este utilizat de secole în alimentație de către populația
din nordul Indiei (Bachheti și colab., 2014). Uleiul obținut din semințe
prăjite de perila se utilizează sub formă de condiment.
Perila a fost utilizată de-a lungul timpului în alimentație și în medicina
orientală (Igarashi și Miyazaki, 2013). Aceasta prezintă efecte antioxidante,
antimicrobiene, antialergice, antidepresive, antiinflamatorii, anticancerigene
și neuroprotectoare (Ahmed, 2019). Ca atare, perila a fost utilizată în
medicina tradițională pentru tratarea depresiei, anxietății, tumorilor, tusei,
alergiilor, intoxicațiilor și tulburărilor intestinale (Bachheti și colab., 2014).
Frunzele au fost folosite pentru tratarea astmului, răcelii și a gripei, precum
și pentru reglarea funcțiilor stomacului. Perila este listată în Farmacopeea
Chineză (Folium Perillae, Caulis Perillae și Fructus Perillae), fiind
utilizată de secole ca plantă medicinală, iar în Japonia perila este utilizată în
medicina tradițională Kampo.
Frunzele tinere sunt consumate ca legume, iar frunzele mature sunt
uscate și folosite ca garnitură sau condiment.

Engleză - perilla, wild coleus, beefsteak plant, Chinese basil, purple mint, perilla mint; franceză périlla de Nankin, basilic chinois, shiso; germană - perilla, shiso, schwarznessel.
1
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Boabele de perila sunt utilizate sub formă de condiment, sunt prăjite și
folosite la prepararea de sosuri sau sunt utilizate în amestec cu boabe de
cereale sau cu legume.
Turtele care rezultă după extragerea uleiului pot fi folosite în hrana
animalelor.
Perila este cultivată și ca plantă ornamentală prin grădini. De
asemenea, aceasta este o plantă cu importanță meliferă.
12.2. Istoricul culturii
Perila este o plantă cultivată din timpuri îndepărtate în China, Japonia,
Coreea și India (Zamfirescu și Canțîr, 1958).
Perila apare menționată sub numele de ”su” în lucrarea chinezească
”Ming Yi Bie Lu” (Înregistrări suplimentare ale medicilor renumiți) care a
fost finalizată în anii 500 e.n. (Chen, 1997).
De-a lungul timpului, perila a rămas o plantă de cultură specifică
țărilor asiatice. Chiar dacă referitor la perila s-a publicat mult, acest lucru s-a
făcut în limbile chineză, japoneză și coreeană și foarte puțin în alte limbi,
ceea ce nu a contribuit la popularizarea acestei plante de cultură la nivel
mondial.
12.3. Suprafeţe și producţii
Perila este o plantă nativă în China, Coreea, Japonia, India și Tailanda
(Hayes și Hildebrand, 2016). Aceasta se cultivată pe suprafețe mici în
China, Japonia și Coreea, dar și în SUA, Rusia și în diferite țări europene.
În Coreea de Sud, în anul 1992, perila a ajuns la o suprafața cultivată
de 49.900 ha, cu o producție medie de boabe de 740 kg/ha (Tanaka și colab.,
1997).
În România, perila a fost cultivată de-a lungul timpului în diferite
câmpuri experimentale, în cadrul cărora a fost studiată și cercetată ca
particularități biologice și tehnologie de cultivare.
Producțiile de boabe care se obțin la perila sunt de 0,7-1,0 t/ha.
12.4. Compoziţia chimică a boabelor
Conținutul de ulei. Boabele de perila au un conținut de ulei de
30-45% (Hayes și Hildebrand, 2016).
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Uleiul de perila este foarte sicativ, indicele de iod având valori de
181-206.
Compoziția chimică a uleiului de perila este următoarea: 4-9% acid
palmitic, 0,6-3,8% acid stearic, 13-18% acid oleic, 14-20% acid linoleic şi
54-64% acid α-linolenic.
Conținutul de proteină. Semințele de perila au un conținut de
proteină de cca. 25% (Dhyani și colab., 2019).
Conținutul de hidraţi de carbon. Semințele de perila au un conținut
de hidraţi de carbon de cca. 23% (Dhyani și colab., 2019).
Conținutul de celuloză. Semințele de perila au un conținut de
celuloză de cca. 10%.
Conținutul de tocoferoli din uleiul de perila este ridicat (cca.
690 ppm), γ-tocoferolul reprezentând cca. 94% din conținutul total de
tocoferoli.
Conținutul de steroli din uleiul de perila este ridicat (cca.
4.600 ppm), cel mai important sterol fiind β-sitosterolul (cca. 3.300 ppm), la
care se adaugă cycloartenol, campesterol și Δ5-avenasterol.
Fosfolipidele reprezintă 2-3% din conținutul de lipide.
În diferitele organe ale plantei de perila au fost identificați 271 de
compuși activi, care includ acizi fenolici, flavonoide, uleiuri esențiale,
triterpene, carotenoizi, acizi grași, tocoferoli, fitosteroli și policosanol
(Ahmed, 2019).
12.5. Sistematică
Perila face parte din familia Lamiaceae, genul Perilla, specia cultivată
fiind Perilla frutescens (L.) Britt. (2n=4x=40) - sin. Perilla ocymoides L.,
Melissa maxima Ard., Melissa cretica Lour., Ocimum frutescens L., Mentha
perilloides Lam.
Specia Perilla frutescens (L.) Britt. prezintă 2 varietăți, și anume:
- var. frutescens, care se cultivă pentru semințe destinate obținerii de
ulei, fiind perila pentru ulei;
- var. crispa, care se cultivă ca plantă aromatică și medicinală.
12.6. Particularităţi biologice
Perila are perioada de vegetație de 4-5 luni. Planta se caracterizează
printr-un miros puternic, care este determinat de prezența uleiurilor eterice.
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Culoarea întregii plante este specifică soiului, în funcție de conținutul de
antocian.
Sistemul radicular. Rădăcina este pivotantă, bine dezvoltată, cu
numeroase rădăcini laterale. Rădăcina poate ajunge în sol până la adâncimea
de 150 cm.
Tulpina este erectă (fig. 12.1), are înălțimea de 40-120 cm
(Zamfirescu și Canțîr, 1958) și diametrul de 0,5-1,5 cm (Tanaka și colab.,
1997). Aceasta prezintă patru muchii la bază și este rotunjită spre vârf, este
ramificată de la bază și este acoperită cu perișori fini, albicioși. Tulpina este
de culoarea brun-purpuriu sau violet închis.
Frunzele sunt pețiolate, mari, dispuse opus și pubescente, fiind
acoperite cu perișori fini, albicioși (fig. 12.1). Limbul foliar este oval, cu
vârful ascuțit și cu marginea serată.
Pețiolul frunzelor are lungimea de 2-7 cm, iar limbul foliar are
lungimea de 4-12 cm și lățimea de 2,5-10 cm (Tanaka și colab., 1997).
Inflorescenţa este de tip verticiliu terminal cu lungimea de 6-20 cm
(fig. 12.1).

Fig. 12.1. Plantă de perila: a) secțiune prin floare; b) fruct (Canțăr, 1965)

Florile sunt hermafrodite, labiate, de 3-4 mm lungime și dispuse în 4
rânduri verticale pe axul racemului.
Caliciul este campanulat și pubescent.
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Corola este bilabiată, aceasta prezentând 5 lobi, dintre care 2 sunt
superiori și 3 inferiori. Petalele sunt de culoare albă sau purpurie.
Polenizare se realizează prin intermediul insectelor (polenizare
alogamă entomofilă).
Fructul este o nuculă aproape rotundă, mică (diametru de 0,6-2 mm),
cu suprafața reticulată (fig. 12.1) și de culoare albă, cenușie, gălbuie, cafenie
sau brun-închisă.
MMB este de 2-4,2 g.
12.7. Cerinţe faţă de climă şi sol
Perila are cerințe față de climă asemănătoare cu cele ale plantelor de
soia sau fasole (Săulescu, 1947).
Cerinţe faţă de temperatură. Temperatura minimă de germinație
este de 6-7oC.
Temperatura optimă de creștere a plantelor de perila este de 20 oC
(Tanaka și colab., 1997). Plantele de perila au capacitatea de a suporta
temperaturile ridicate.
Cerinţe faţă de umiditate. Perila suportă seceta până la înflorire, dar
seceta în timpul înfloririi și imediat după aceea este dăunătoare plantelor.
Cerinţe faţă de lumină. După cerințele față de lungimea zilei, perila
este o plantă tipică de zi scurtă.
Cerinţe faţă de sol. Perila este pretențioasă față de sol, cerând soluri
profunde și fertile. Cele mai indicate sunt solurile de tip cernoziom și
aluviosolurile.
Perila se poate cultiva și pe soluri cu textură ușoară (Zamfirescu și
Canțîr, 1958).
12.8. Tehnologia de cultivare
12.8.1. Rotaţia
Plantele bune premergătoare pentru perila sunt prășitoarele, mai ales
dacă sunt fertilizate cu îngrășăminte organice, și leguminoasele pentru
boabe. Rezultate bune se obțin și după cereale păioase.
O condiție esențială pe care trebuie să o întrunească planta
premergătoare este să lase terenul curat de buruieni.
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12.8.2. Fertilizarea
Perila reacționează favorabil atât la fertilizarea cu îngrășăminte
minerale, cât și la fertilizarea cu îngrășăminte organice.
Dozele de îngrășăminte chimice sunt de 30-50 kg N/ha, 40-50 kg
P2O5/ha, iar pe solurile slab aprovizionate cu potasiu se poate aplica și o
doză de 30-40 kg K2O/ha.
Gunoiul de grajd poate fi aplicat în doză de 20-25 t/ha, dar perila
reacționează favorabil și la gunoiul de grajd aplicat plantei premergătoare.
12.8.3. Lucrările solului
Perila cere un sol afânat în profunzime, bine mărunțit și curat de
buruieni.
Lucrarea de dezmiriştit este necesară atunci când efectuarea arăturii
nu este posibilă din diferite motive, urmând ca arătura să fie efectuată
ulterior cât mai curând posibil la adâncimea de 22-25 cm.
Lucrările de întreţinere a arăturii urmăresc combaterea buruienilor și
nivelarea terenului până la intrarea în iarnă, acestea efectuându-se
perpendicular sau oblig pe direcția de efectuare a arăturii.
Pregătirea patului germinativ se face înainte de semănat printr-o
lucrare superficială efectuată cu ajutorul unui combinator. În cazul unui
teren care se prezintă în primăvară denivelat, tasat sau care s-a îmburuienat,
înainte de pregătirea patului germinativ se efectuează o lucrare cu o grapă cu
discuri sau cultivator. Dacă terenul după pregătirea patului germinativ se
prezintă prea afânat, atunci se efectuează o lucrare de tăvălugire ușoară.
12.8.4. Sămânţa şi semănatul
Perioada de semănat. Perila se seamănă primăvara atunci când
temperatura la nivelul solului ajunge la 10-12oC și a trecut pericolul
brumelor de primăvară. Calendaristic, perila se seamănă în cea de-a doua
decadă a lunii aprilie.
Densitatea de semănat trebuie să vizeze obținerea unei distanțe între
plante pe rând de 10-15 cm.
Norma de semănat. Cantitatea de sămânţă la hectar (norma de
semănat) depinde de densitatea de semănat, masa a 1.000 de boabe,
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puritatea fizică a seminţelor și germinaţia acestora. Norma de semănat se
calculează după următoarea formulă:
C

D x MMB
x 100
PxG

unde: C = norma de semănat, în kg/ha;
D = densitatea de semănat, în boabe germinabile/m2;
MMB = masa a 1000 de boabe, în g;
P = puritatea fizică a seminţelor, în %;
G = germinaţia seminţelor, în %.
Norma de semănat la perila este de 3-6 kg/ha.
Distanţa dintre rânduri este de 45 sau 50 cm.
Adâncimea de semănat este de 1-3 cm.
12.8.5. Lucrările de îngrijire
Perila are un ritm lent de creștere la începutul vegetației, motiv pentru
care cultura este expusă îmburuienării. Ca atare, principala lucrare de
îngrijire la perila este combaterea buruienilor, care se realizează prin
efectuarea de prașile mecanice. Prima prașilă se efectuează cât mai repede
posibil după ce rândurile de plante sunt vizibile, urmând ca celelalte prașile
să se efectueze la intervale de 10-12 zile. Prașilele se efectuează la
adâncimea de 4-6 cm.
Atunci când după semănat solul formează crustă, aceasta trebuie
distrusă printr-o grăpare uşoară efectuată cu ajutorul unei grape cu colţi.
Trebuie avut în vedere faptul că plantele de perila sunt atacate de
păsări, care ciugulesc semințele aproape de maturitate (Săulescu, 1947).

12.8.6. Recoltarea
Perila se caracterizează printr-o coacere neuniformă și printr-o
scuturare ușoară a boabelor.
Recoltarea la perila se efectuează atunci când plantele s-au îngălbenit,
iar umiditatea boabelor este de 10-12%. Aceasta trebuie să fie efectuată cât
mai repede, într-un interval de 3-4 zile. Întârzierea recoltării duce la
înregistrarea de pierderi importante de boabe prin scuturare.
Culturile de perila destinate obținerii de uleiuri volatile trebuie să fie
recoltate atunci când inflorescențele au dimensiunea de 1,5-3 cm,
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producțiile care se pot obține fiind de cca. 225 kg de masă uscată la soare,
respectiv 0,2-0,25 kg de ulei esențial (Tanaka și colab., 1997).
În scop medicinal, tulpinile și frunzele de perila se recoltează atunci
când plantele sunt înflorite.
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Capitolul 13
Alte plante oleaginoase anuale
13.1. Crambe
Importanța culturii. Crambe1 se cultivă pentru semințele sale din
care se obține un ulei cu utilizare industrială, care se caracterizează printr-un
conținut ridicat de acid erucic.
Uleiul de crambe se utilizează pentru obținerea de lichide hidraulice,
lubrifianți, aditivi, mase plastice etc. De asemenea, uleiul de crambe se
poate utiliza pentru obținerea de biodiesel.
Turtele rezultate după extragerea uleiului au un conținut ridicat de
proteine și fibre, dar și un conținut ridicat de glucozinolați (3-6%) care
limitează utilizarea acestora în furajarea animalelor (Zhu, 2016). Acestea
pot fi folosite ca îngrășământ organic.
Conținutul de ulei este de cca. 33%, cu limite de variație de la 26 la
38%.
Uleiul de crambe conține 1-4% acid palmitic, 0,5-2% acid stearic,
10-25% acid oleic, 7-15% acid linoleic, 2-5% acid linolenic, 0,5-2% acid
arahidic, 2-6% acid eicosenoic, 1-3% acid behenic și 50-65% acid erucic.
Uleiul de crambe conține β-sitosterol, campestanol și brassicasterol.
De asemenea, uleiul de crambe are un conținut relativ ridicat de β-tocoferol
(cca. 125 mg/kg), la care se adaugă conținuturi scăzute de α-tocoferol și
δ-tocoferol.
Răspândire, suprafețe și producții. Crambe este originară din
bazinul mediteranean și estul Africii. Aceasta s-a adaptat de-a lungul
timpului și regiunilor mai reci și mai secetoase.
Deși crambe a început să fie cultivată în anii 1930 în fosta Uniune
Sovietică, cercetări intensive cu privire la cultivarea plantei au fost efectuate
în perioada anilor 1960. Interesul pentru această cultură a reapărut în
prezent, în contextul interesului general pentru obținerea de biocombustibili.
Crambe este cultivată în zonele tropicale și subtropicale ale Africii, în
Orientul Apropiat, centrul și vestul Asiei, Europa, SUA și America de Sud
(Zhu, 2016).
Producțiile care se obțin la crambe sunt de 1-1,5 t/ha, dar în condiții
favorabile de vegetație acestea pot depăși 3 t/ha.
Engleză - crambe, Abyssinian kale, Abyssinian cabbage; franceză - crambe, chou d'Abyssinie,
crambe d'Abyssinie; germană - krambe, Ölkrambe, abessinischer Meerkohl.
1
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Sistematică. Crambe face parte din familia Brassicaceae, genul
Crambe, specia Crambe abyssinica Hochst. ex R.E.Fr. (2n=6x=90).
Principalele particularități biologice. Crambe are o perioadă de
vegetație de 75-100 de zile.
Rădăcina este pivotantă și poate pătrunde în sol până la adâncimea de
100 cm.
Tulpina este ramificată și are înălțimea de 80-120 cm.
Frunzele bazale sunt ovale, cele de la mijlocul tulpinii sunt penat
sectate cu lobul apical mai dezvoltat, iar cele din partea superioară a tulpinii
sunt sesile și lanceolate.
Inflorescența este de tip racem, iar florile sunt alcătuite pe tipul 4, sunt
mici și au petalele de culoare albă (fig. 13.1.1).
Polenizarea este autogamă cu un anumit procent de alogamie.
Creșterea fiind nedeterminată, înflorirea se poate realiza pe o perioadă de
peste 2 luni, fiind asociată cu gradul de ramificare a plantei (Zhu, 2016).
Fructul este o siliculă sferică (fig. 13.1.1), cu diametrul de cca.
2,5 mm și de culoare galben-brun, cu o singură sămânță care nu se scutură
în condiții normale.
MMB este de cca. 7,5 g, inclusiv silicula care reprezintă cca. 20% din
masa seminței (Zhu, 2016).

a)

b)

Fig. 13.1.1. Flori (a) și fructe (b) de crambe (Zhu, 2016)
Cerințe de bază față de climă și sol. Temperatura minimă de
germinație este de 10oC. Pentru a ajunge la maturitate, plantele de crambe
au nevoie de o sumă de temperaturi de 1.400-1.500oC (Canțăr, 1965).
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Crambe suportă bine seceta până la înflorire, dar seceta din perioada
înfloritului determină avortarea florilor, ceea ce afectează semnificativ
producția.
Crambe nu este pretențioasă față de sol, putându-se cultiva pe diferite
tipuri de soluri. Aceasta este moderat tolerantă la condiții de salinitate.
Totuși, cele mai bune condiții de vegetație le asigură solurile fertile, bine
drenate și cu un pH de 6-7.
Elemente tehnologice de bază. Crambe se poate cultiva ca o cultură
de primăvară în zonele cu climat continental din Europa și ca o cultură de
toamnă în zonele cu climat mediteranean.
Fertilizarea se poate efectua cu 80-120 kg N/ha și 40-60 kg P2O5/ha,
precum și cu 22-28 kg S s.a./ha.
În condițiile din țara noastră, semănatul se face în luna aprilie.
Distanța dintre rânduri poate fi de 12,5, 15, 18, 25 sau 30 cm, în funcție de
tipul de semănătoare disponibilă, sau se poate semăna la 45 sau 50 cm,
situație în care cultura se poate prăși mecanic. Norma de semănat este de
10-22 kg/ha, iar adâncimea de semănat este de 1-2,5 cm.
În cazul culturilor semănate în rânduri distanțate se efectuează 2-3
prașile mecanice. Crambe este tolerantă la aplicarea preemergentă a
pendimetalinului (Zhu, 2016).
Crambe este sensibilă la atacul de alternarioză (Alternaria brassicae
(Berk.) Sacc.).
Recoltarea se efectuează direct cu combina universală.

13.2. Cuphea
Importanța culturii. Cuphea1 se cultivă pentru semințele sale din
care se obține ulei cu utilizare industrială.
Uleiul de cuphea se utilizează ca materie primă pentru fabricarea de
produse cosmetice (ruj, loțiuni, creme, ulei de baie și produse de protecție
solară), produse farmaceutice, săpun, detergent (uleiul de cuphea are rol
antispumant), lubrifianți, lichide hidraulice și biocombustibil (biodiesel și
biokerosen).
Uleiul de cuphea se poate utiliza ca aditiv pentru îmbunătățirea
proprietăților biodieselului obținut din uleiuri cu un conținut ridicat de acizi

Englează - cuphea, clammy cuphea, blue waxweed, fluxweed; franceză - cuphéa; germană klebriges Köcherblümchen, gestieltes Köcherblümchen.
Numele de cuphea vine de la cuvântul grecesc κυφος (kyphos), care înseamnă îndoit, curbat.
1
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grași cu 16 și 18 atomi de carbon, așa cum este uleiul de soia, rapiță sau de
floarea-soarelui.
Turtele rămase după extragerea uleiului pot fi utilizate în furajarea
animalelor.
Conținutul de ulei pentru hibridul PSR23 (Cuphea viscosissima x
Cuphea lanceolata) este de 27-33%, acesta având un conținut de 67-73%
acid capric, 2,7-3,2% acid lauric, 3,4-5,2% acid miristic, 5,1-6,7% acid
palmitic, 7,1-9,4% acid oleic și 4,6-6,8 acid linoleic (Forcella și colab.,
2005).
Uleiul de cuphea se caracterizează printr-un conținut ridicat de acizi
grași saturați cu lanț carbonic mediu, definitoriu fiind conținutul ridicat de
acid capric (cca. 70%).
Uleiul de cuphea are indicele de iod de cca. 19,7 (Berti și Gesch,
2015).
Răspândire, suprafețe și producții. La mijlocul anilor 1970 a
început un program de ameliorare a cupheei în Germania, la Universitatea
Göttingen (Princen, 1983), pentru ca în anii 1980 să înceapă domesticirea
(experimentarea pentru a fi cultivată) în SUA (Berti și Gesch, 2015).
În SUA, în anul 2004, cuphea a fost cultivată pentru prima dată pe o
suprafață semnificativă, care a fost de 18,6 ha (Phippen, 2009), în ultimii ani
fiind cultivată pe suprafețe mici în zone din așa-numitul ”Cordon al
porumbului” (Corn Belt).
Producțiile care se obțin la cuphea variază de la 280 la 1150 kg/ha
(McKeon, 2016).
Sistematică. Cuphea face parte din ordinul Myrtales, familia
Lythraceae, genul Cuphea, care cuprinde 265 de specii (Berti și Gesch,
2015), din care de interes sunt speciile Cuphea viscosissima Jacq.
(2n=2x=12) și Cuphea lanceolata Aiton (2n=2x=12).
Cuphea viscosissima Jacq. este nativă în estul SUA, iar specia Cuphea
lanceolata Aiton este nativă în zona munților Sierra Madre din Mexic.
Prima formă de cuphea de succes rezultată din activitatea de
ameliorare a fost PSR231, care a fost lansată în anul 2000 și care este un
hibrid rezultat din încrucișarea Cuphea viscosissima Jacq. x Cuphea
lanceolata Aiton, aceasta fiind forma cultivată de cuphea în prezent.
PSR23 se caracterizează printr-o capacitate mai mică de scuturare,
pierderile prin scuturare fiind reduse la 20-30% (Phippen, 2009),
autofertilitate și semințe care nu intră în repaus germinativ (Berti și Gesch,
2015).

1

PSR = Partial Shatter Reduction (cu o capacitate redusă de scuturare).

578

Principalele particularități biologice. Cuphea este o plantă anuală cu
creștere nedeterminată, cu talia de 70-80 cm.
Plantele din hibridul PSR23 necesită 110-120 de zile de la răsărire
până la maturitatea de recoltare (Berti și Gesch, 2015).
Sistemul radicular este superficial, rădăcinile putând ajunge în sol
până la adâncimea de cca. 50 cm.
Tulpina, frunzele și florile sunt acoperite cu perișori glandulari care
excretă un exsudat lipicios.
Frunzele sunt dispuse opus, dimensiunile acestora scăzând de la bază
către vârful plantei.
Florile sunt grupate în inflorescențe terminale sau axilare (fig. 13.2.1).
Petalele formează un tub alungit bilobat, lobul superior fiind format din 2
petale mai mari și de culoare purpuriu-închis, iar lobul inferior fiind format
din 4 petale mai mici și de culoare purpurie, roză sau albă.

13.2.1. Inflorescența la hibridul PSR23 (Phippen, 2009)

Fructul este de tip capsulă dehiscentă longitudinal (fig. 13.2.2).
Capsula conține 5-20 semințe lenticulare, cu suprafața netedă și de culoare
brună sau verde. Semințele au lungimea de cca. 2,5 mm și lățimea de cca.
2,2 mm (Berti și Gesch, 2015).
Cerințe de bază față de climă și sol. Cuphea este o plantă de climat
temperat ce crește și se dezvoltă corespunzător în condiții de temperaturi
moderate și o bună aprovizionare cu apă, care trebuie să fie la peste 50% din
capacitatea de câmp a solului.
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13.2.2. Capsulă cu o capacitate redusă de scuturare la hibridul PSR23 (A) și
capsulă cu capacitate mare de scuturare la formele sălbatice de cuphea (B)
(Phippen, 2009)

Elemente tehnologice de bază. Fertilizarea la cuphea se poate efectua
cu 50-60 kg N/ha, 50-60 kg P2O5/ha și 20-30 kg K2O/ha.
Sâmânța poate fi tratată cu mefenoxam împotriva agenților patogeni
Pythium și Phytophthora, iar semănatul se realizează atunci când
temperatura solului ajunge la 10oC, cu o normă de semănat de 9-12 kg/ha
care să asigure 120-230 plante/m2 (Berti și Gesch, 2015).
Adâncimea de semănat este de 1,5-2 cm, iar distanța dintre rânduri
este de 12,5 sau 25 cm, iar atunci când se intenționează efectuarea de prașile
mecanice pentru controlul buruienilor, distanța dintre rânduri este de 45 sau
50 cm.
Buruienile pun probleme la începutul vegetației, respectiv în primele 4
săptămâni după răsărire, ca urmare a unui ritm de creștere scăzut. Ulterior,
ritmul de creștere se intensifică, plantele acoperind bine solul și umbrind
buruienile care nu se mai pot dezvolta.
În SUA, pentru combaterea buruienilor se folosesc următoarele
substanțe active erbicide (Berti și Gesch, 2015):
- pentru combaterea buruienilor dicotiledonate, se aplică preemergent
isoxaflutol (80 g s.a./ha) și postemergent, când plantele de cuphea au
cel puțin 3 perechi de frunze, se aplică mesotrione (105 g s.a./ha) și
imazethapyr (70 g s.a./ha);
- pentru combaterea pălămidei (Cirsium arvense L.), se aplică
postemergent clopyralid (200 g s.a./ha);
- pentru combaterea buruienilor monocotiledonate, se aplică
postemergent sethoxydim (300 g s.a./ha).
Cuphea este atacată de putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)
de Bary), care poate determina pierderi semnificative de producție. De
asemenea, aceasta poate fi atacată de larvele de Diabrotica virgifera
virgifera Le Conte.
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Ca urmare a creșterii nedeterminate, coacerea plantelor este
neuniformă, motiv pentru care după ajungerea plantelor la maturitatea
fiziologică acestea pot fi cosite, lăsate în brazdă pentru a se usca, după care
sunt recoltate cu o combină prevăzută cu ridicător de brazdă. Recoltarea
divizată determină înregistrarea de pierderi mai mici de boabe prin
scuturare. Recoltarea directă cu combina, într-o singură fază, duce la
înregistrarea de pierderi mai mari de boabe prin scuturare, dar este mai
practică (fig. 13.2.3). În cazul folosirii de desicanți, trebuie avut în vedere
faptul că întârzierea recoltării determină înregistrarea de pierderi importante
de boabe prin scuturare.

13.2.3. Recoltarea directă cu combina a hibridului de cuphea PSR23 în Illinois,
SUA (Phippen, 2009)

13.3. Lesquerella
Importanța culturii. Lesquerella1 se cultivă pentru semințele sale din
care se obține ulei cu utilizare industrială.
Uleiul de lesquerella se utilizează în industria vopselelor, a
lubrifianților și a lichidelor hidraulice, ca aditiv pentru motorină, precum și
pentru obținerea de nailon și mase plastice.

1

Engleză - lesquerella, bladderpod, yellowtop, desert mustard, cloth of gold.
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Lubrifianții obținuți din uleiul de lesquerella au o comportare
superioară la temperaturi scăzute față de produsele lubrifiante aditivate
(Cruz și Dierig, 2015).
Uleiul de lesquerella hidrogenat prezintă interes pentru obținerea de
produse cosmetice, produse de lustruit, cerneală etc.
Turtele rezultate în urma obținerii uleiului se pot utiliza în hrana
animalelor, acestea având un conținut ridicat în lizină. De asemenea, acestea
pot fi utilizate ca îngrășământ organic.
Conținutul de ulei este de cca. 24% la formele neameliorate de
lesquerella și de 32-36% la formele ameliorate, cu potențialul de a ajunge la
40-45% (Dierig și Ray, 2009).
Uleiul de lesquerella conține 1-2,3 acid palmitic, 1,6-3% acid stearic,
10-17% acid oleic, 6,5-10,5 acid linoleic, 14-22% aicd linolenic, 55-60%
acid lesquerolic.
Acidul lesquerolic este un acid gras cu lanț carbonic lung (20 atomi de
carbon), cu o dublă legătură (acid gras mononesaturat) și cu o grupare
hidroxil, asemănător acidului ricinoleic (acidul ricinoleic are un lanț
carbonic mai scurt, respectiv 18 atomi de carbon). Prin ameliorare, se
urmărește obținerea de forme cu un conținut de acid lesquerolic de peste
80%, care să înlocuiască uleiul de ricin pentru diferite utilizări specifice.
Răspândire, suprafețe și producții. Lesquerella este nativă în
sud-vestul SUA și în Mexic, aceasta fiind luată în cultură în anii 1950
(Dierig și Ray, 2009) ca o cultură alternativă pentru regiunile aride din SUA
(Cruz și Dierig, 2015).
Producțiile care se obțin la formele ameliorate de lesquerella sunt de
cca. 1.800 kg/ha, potențialul fiind de 2.500-3.000 kg/ha (Chen, 2016).
Sistematică. Lesquerella face parte din familia Brassicaceae, genul
Physaria, specia Physaria fendleri (Gray) O’Kane & Al-Shehbaz, Novon.
(2n=2x=12), inițial fiind inclusă în genul Lesquerella1, specia Lesquerella
fendleri (Gray) Watson.
Prin ameliorare se urmărește obținerea de forme autofertile, iar prin
modificare genetică sau crearea de hibrizi se urmărește obținerea de forme
cu rezistență la anumite erbicide (Chen, 2016).
Principalele particularități biologice. Tulpina este ramificată și are
înălțimea de 15-50 cm (Limburg și Soest, 1995). Florile sunt galbene,
organizate pe tipul 4 (fig. 13.3.1).
Denumirea genului Lesquerella a fost dată de Sereno Watson în anul 1888 (Barclay și colab., 1962)
în cinstea paleobotanistului Leo Lesquereux (1806-1889), care a venit din Elveția în SUA în anul
1848, unde s-a stabilit în Columbus, Ohio, fiind preocupat de colectarea plantelor fosile, în special din
zăcămintele de cărbune (Dierig și Ray, 2009).
1
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13.3.1. Flori de lesquerella (Dierig și Ray, 2009)

Fructele sunt de tip capsulă, fiecare capsulă conținând 10-25 semințe
de dimensiuni mici, cu MMB de 0,4-2 g.
La maturitate, semințele de lesquerella nu se scutură.
Cerințe de bază față de climă. Lesquerella tolerează bine
temperaturile scăzute. Aceasta necesită precipitații anuale de 250-400 mm.
Elemente tehnologice de bază. Lesquerella se seamănă în partea a
doua a lunii martie, urmărindu-se obținerea unei densități de 80-130
plante/m2. Semănatul se efectuează la distanța între rânduri de 12,5 cm cu
ajutorul semănătorilor universale.

13.4. Niger
Importanța culturii. Niger1 se cultivă pentru semințele sale din care
se obține un ulei cu utilizare alimentară.
Uleiul de niger se utilizează pentru prepararea de salate și ca ulei de
gătit.
Uleiul de niger se utilizează și pentru obținerea de săpun și vopsele,
sau ca ulei de iluminat. Acesta este recunoscut pentru capacitatea sa de a
absorbi aromele florale, motiv pentru care este utilizat ca ulei de bază în
industria parfumului.
În medicina tradițională, uleiul de niger este utilizat pentru tratarea
rănilor.
Semințele de niger sunt consumate prăjite sau sunt utilizate sub formă
de condiment, iar făina obținută din semințele de niger, amestecată cu făină
Engleză - niger, nigerseed, niger thistle; franceză - niger, noug, guizotia oléifère, guizotia
d'Abyssinie; spaniolă - verbesina da Índia, abisin, negrillo, ramtilla; italiană - guizotia; germană nigersaat, ramtillkraut, abessinisches ramtillkraut.
1
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de grâu se utilizează pentru obținerea de prăjituri (Ranganatha și colab.,
2016). De asemenea, semințele de niger presate și amestecate cu miere de
albine sunt utilizate în Etiopia pentru obținerea de prăjituri.
Turtele rezultate de la obținerea uleiului sunt utilizate în hrana
animalelor, în special a bovinelor, acesta având un conținut de proteine de
cca. 30%.
Plantele de niger au și importanță meliferă.
Conținutul de ulei este de 35-45%. Uleiul de niger indian conține
6-9% acid palmitic, 5-8% acid stearic, 25-39% acid oleic și 45-65% acid
linoleic. Spre deosebire de uleiul de niger indian, cel etiopian conține 5-8%
acid oleic și 75-80% acid linoleic.
Uleiul de niger este gălbui, are gust de nucă și o aromă plăcută. Acesta
este semisicativ, având indicele de iod de 125-135.
Conținutul total de tocoferoli este de 720-935 µg/g ulei, din care cca.
90% reprezintă α-tocoferol, 3-5% γ-tocoferol și 1% ß-tocoferol (Getinet și
Sharma, 1996).
Sterolii prezenți în uleiul de niger sunt: ß-sitosterol, campesterol,
stigmasterol, ∆5-avenasterol și ∆7-avenasterol.
Răspândire, suprafețe și producții. Niger este o plantă oleaginoasă
care este cultivată de peste 5.000 de ani (Ramesh și Sharanappa, 2015),
principalele zone de cultură fiind India și Etiopia (Ranganatha și colab.,
2016). India cultivă cea mai mare suprafață cu niger din lume, obținând cea
mai mare producție și fiind cel mai mare exportator mondial. În Etiopia,
uleiul de niger asigură 50-60% din consumul de ulei alimentar al țări.
Suprafața cultivată cu niger în India a fost de 635 mii ha în anii
1985-1986, aceasta scăzând treptat de atunci, ajungând la 310 mii ha în anii
2012-2013 (Ranganatha și colab., 2016). Cca. 70% din producția de semințe
de niger a Indiei este transformată în ulei, restul de cca. 30% fiind exportată
ca furaj pentru păsări (Ramesh și Sharanappa, 2015). Producțiile de semințe
care se obțin la niger în India sunt de 300-750 kg/ha.
Pe suprafețe mai mici, niger se cultivă și în Myanmar, Thailanda,
Nepal, Bangladesh, SUA, precum și în diferite țări din Africa de Est, fiind
de interes și pentru unele țări europene.
Sistematică. Niger face parte din familia Asteraceae, tribul
Heliantheae, subtribul Coreopsideae, genul Guizotia, care cuprinde 6 specii
dintre care numai una este cultivată, și anume Guizotia abyssinica (L.) Cass.
(2n=2x=30). Toate speciile genului Guizotia sunt endemice în estul Africii,
în mod deosebit în Etiopia.
Specia cultivată de niger Guizotia abyssinica (L.) Cass. a evoluat
probabil din specia sălbatică Guizotia scabra ssp. schimperi ca urmare a
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procesului de selecție efectuat de fermierii etiopieni de-a lungul mileniilor,
aceasta ajungând din Etiopia în India cu cca. 3.000 de ani î.e.n. (Ranganatha
și colab., 2016).
Principalele particularități biologice. Niger are o germinație
epigeică, cotiledoanele rămânând pe plantă o perioadă mare de timp.
Rădăcina este pivotantă, bine dezvoltată.
Tulpina este erectă, ramificată, cu 5-12 ramificații, cu diametrul la
bază de cca. 1,5 cm și cu o talie medie de 1,4 m (Ranganatha și colab.,
2016).
Frunzele sunt dispuse în perechi și au lungimea de 10-20 cm și
lățimea de 3-5 cm (Getinet și Sharma, 1996).
Inflorescențele sunt de tip calatidiu, cu diametrul de 15-30 mm și
prezintă flori ligulate pe margini cu lungimea de 5-20 mm și de culoare
galbenă (fig. 13.4.1). Calatidiul este protejat de 2 rânduri de bractee.
Receptaculul are diametrul de 10-20 mm, pe acesta fiind dispuse 40-60 de
flori fertile tubuloase aranjate în 6-8 rânduri. Florile fertile sunt galbene sau
portocalii, prezintă antere galbene și un stigmat pubescent.

Fig. 13.4.1. Inflorescența de niger (Ramesh și Sharanappa, 2015)

Polenizarea este alogamă entomofilă. Înflorirea la niger durează cca. o
lună, iar rolul cel mai important în realizarea polenizării îl au albinele
melifere, fiind necesari 3-5 stupi/ha din specia Apis mellifera sau
6-8 stupi/ha din specia Apis cerana (Abrol și Shankar, 2012).
Fructele sunt achene de culoare neagră cu cicatrici albe sau gălbui în
partea superioară și bazală (fig. 13.4.2). Într-un calatidiu se formează 15-30
de achene, acestea având lungimea de 3-5 mm, lățimea de 1,5 mm și o
formă lanceolată (Ramesh și Sharanappa, 2015; Ranganatha și colab.,
2016). MMB este de 1,6-6,6 g.
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Fig. 13.4.2. Achene de niger (Ramesh și Sharanappa, 2015)

Cerințe de bază față de climă și sol. Niger este considerată ca fiind o
plantă a regiunilor temperate care s-a adaptat zonelor subtropicale, dar în
zonele mai răcoroase din aceste areale.
În Etiopia, niger este cultivat în zonele deluroase înalte caracterizate
prin temperaturi cuprinse între 15 și 23oC de-a lungul perioadei de vegetație.
Precipitațiile anuale de 500-800 mm bine repartizate de-a lungul
anului pot asigura producții bune la niger.
Niger este o plantă care suportă foarte bine excesul de umiditate, în
condiții de teren inundat acesta având capacitatea de a forma țesuturi
aerenchimatice. De asemenea, tolerează bine conținutul ridicat de săruri din
sol. Se poate cultiva în condiții bune pe soluri cu pH de la 5,2 la 7,3.
Niger are o rezistență bună la factorii de stres abiotic, putându-se
cultiva în condiții de deficit hidric și pe soluri cu fertilitate scăzută. Acesta
este recunoscut pentru pretabilitatea sa de a valorifica terenurilor marginale,
precum și pentru efectul său favorabil asupra solului, fiind folosit și ca
îngrășământ verde. În general, plantele care urmează după cultura de niger
beneficiază de efectul favorabil al acesteia ca plantă premergătoare.
Elemente tehnologice de bază. Semănatul se efectuează la distanța
între rânduri de 30-45 cm și la distanța între plante pe rând de 10-30 cm.
Norma de semănat este de cca. 5 kg/ha, iar adâncimea de semănat este de
2-3 cm. În anumite zone de cultură, niger se seamănă prin împrăștiere,
folosindu-se o normă de semănat de 10 kg/ha.
Combaterea buruienilor se realizează prin efectuarea de prașile
mecanice și manuale.
Niger are o rezistență bună la atacul de boli și dăunători și se pretează
la tehnologii de cultivare cu inputuri reduse.
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Recoltarea se poate efectua direct cu combina universală, iar în
anumite zone de cultură se recoltează manual prin colectarea
inflorescențelor, după care boabele sunt separate din inflorescențe și sunt
curățate prin vânturare și cernere.

13.5. Chia
Importanța culturii. Chia1 este o plantă de cultură străveche din
America Centrală (în zona cuprinsă între Mexic și Guatemala), care a fost
redescoperită în ultimele decenii ca o importantă sursă de omega-3
(Bochicchio și colab., 2015). În Mexic, chia a fost utilizată în alimentație cu
cca. 5.500 de ani în urmă (Sosa și colab., 2016).
Chia este utilizată în alimentație sub formă de semințe și ca ulei, fiind
apreciat uleiul obținut prin presare la rece. Semințele și uleiul de chia pot fi
utilizate pentru obținerea de alimente funcționale.
Pentru asigurarea necesarului zilnic de omega-3, un adult cu un regim
alimentar de 2.700 calorii trebuie să consume 22,5-26,5 g/zi semințe sau
6,9-7,9 g/zi ulei de chia (Bochicchio și colab., 2015).
Semințele sunt utilizate ca atare sau măcinate, fiind adăugate ca
ingredient în diferite preparate culinare, pe lângă aportul de omega-3 acestea
fiind și o sursă importantă de proteină (cca. 19%) și de fibre alimentare,
precum și de vitamine (riboflavină - B2, niacină - B3 și tiamină - B1),
antioxidanți și elemente minerale (calciu, fosfor, potasiu, magneziu, fier și
zinc). Comisia Europeană a aprobat utilizarea semințelor de chia în produse
de panificație până la o limită de 5% (Norlaily și colab., 2012).
Turtele rezultate de la extragerea uleiului sunt utilizate în alimentație.
Semințele de chia sunt utilizate în industria alimentară pentru
obținerea de pâine, batoane, prăjituri și produse pentru micul dejun. În
general, adausul de semințe de chia în produsele alimentare, pe lângă
creșterea valorii nutriționale a acestora, îmbunătățesc și caracteristicile
fizico-chimice și senzoriale ale acestora.
Uleiul de chia este utilizat și în industria cosmetică
Conținutul de ulei este de 28-33%, acesta conținând 8-10% acid
palmitic, 4-6% acid stearic, 6-8% acid oleic, 12-19% acid linoleic și 56-67%
acid linolenic. Uleiul de chia se caracterizează printr-un conținut ridicat de
acid linolenic (omega-3), care este în medie de 60%.

1

Engleză - chia, Mexican chia, Spanich sage, salba chia; spaniolă - chian, chia blanco.

587

Uleiul de chia obținut prin presare la rece are o stabilitate mare ca
urmare a unui conținut ridicat de antioxidanți, respectiv de compuși fenolici,
tocoferoli (în principal γ-tocoferol) și caretenoizi.
Răspândire, suprafețe și producții. Chia este o specie tropicală de zi
scurtă care găsește condiții favorabile de creștere și dezvoltare între 25°
latitudine sudică și 21° latitudine nordică.
În prezent, chia se cultivă în Argentina, Mexic, SUA, Chile, Bolivia,
Columbia, Guatemala, Peru, Australia.
În mod obișnuit, producțiile care se obțin sunt de 300-600 kg/ha, dar
în condiții bune de vegetație producțiile pot depăși 1.000 kg/ha, iar în
condiții de irigare și de fertilizare cu doze mari de îngrășăminte producțiile
pot depăși 2.000 kg/ha.
Sistematică. Chia face parte din familia Lamiaceae, genul Salvia,
specia Salvia hispanica L. (2n=2x=12).
Principalele particularități biologice. Planta are talia de 60-180 cm
(Bochicchio și colab., 2015). Tulpina este patrumuchiată și ramificată.
Frunzele sunt opuse, ovate, conice și ascuțite (fig. 13.5.1). Acestea au
lungimea de 4-8 cm și lățimea de 3-5 cm (Grancieri și colab., 2019).
Inflorescențele sunt spice false terminale și axilare, care sunt protejate
de bractee mici, cu vârful lung și ascuțit. Acestea sunt formate din verticile
dense care cuprind 6-10 flori.
Florile sunt mici (3-4 mm) și prezintă o corolă tubulară de culoare
albastră sau albă și 4 stamine, din care 2 sunt mai lungi și sterile.
Semințele de chia sunt mici, ovale și de culoare neagră, gri sau
marmorate, negru cu pete gri-albicioase (fig. 13.5.2). Acestea au lungimea
de 1-2 mm și diametrul de 0,8-1,3 mm (Grancieri și colab., 2019). Epiderma
semințelor în contact cu apa formează mucilagii.
MMB este de 1-1,3 g (Serson și colab., 2016).
Cerințe de bază față de climă și sol. Chia este o plantă de cultură la
care procesele de creștere și dezvoltare se desfășoară între 11 și 36oC,
valorile optime ale temperaturii fiind de 16-26oC (Bochicchio și colab.,
2015). Aceasta este rezistentă la secetă, dar dă rezultate bune în zonele cu
precipitații cuprinse între 300 și 1.000 mm.
Chia preferă solurile nisipoase, bine drenate, cu un pH care variază
între 6 și 8,5. Aceasta suportă bine terenurile moderat salinizate,
Elemente tehnologice de bază. Semănatul se face la distanțe între
rânduri de 50 sau 70 cm, cu o normă de semănat de 5-6 kg/ha, densitatea
optimă fiind de cca. 40.000 plante/ha. Buruienile sunt controlate prin
efectuarea de prașile. Recoltarea se efectuează direct cu combina universală.
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Fig. 13.5.1. Plantă de chia
(Di Sapio și colab., 2012)

Fig. 13.5.2. Semințe de chia
(Bochicchio și colab., 2015)

13.6. Meadowfoam
Importanța culturii. Meadowfoam1 se cultivă pentru semințele sale
din care se obține un ulei cu utilizare industrială.
Uleiul de meadowfoam este foarte apreciat ca lubrifiant și ca materie
primă pentru obținerea de materiale plastice, ceară și cauciuc. De asemenea,
uleiul de meadowfoam este foarte apreciat în industria cosmetică, fiind un
hidratant excelent, precum și în industria produselor de întreținere a părului,
având un efect de hidratare a scalpului și de a reda strălucirea părului uscat
și fragil.
Datorită conținutului ridicat de acid erucic, uleiul de meadowfoam nu
se utilizează în alimentație.
Șroturile rezultate de la extragerea uleiului nu se utilizează în furajarea
animalelor ca urmare a conținutului ridicat de glucozinolați (2-4% după
Intanon și colab., 2014). Având un conținut ridicat de azot, șroturile sunt
apreciate ca îngrășământ (McKeon, 2016).
Conținutul de ulei este de 20-35%, acesta conținând 58-65% acid cis5-eicosenoic (C20:1 Δ5), 2,5% acid cis-5-docosenoic (C22:1 Δ5), 10-15%

1

Engleză - meadowfoam.
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acid erucic (acid cis-13-docosenoic - C22:1 Δ13) și 14-21% acid cis-5,13docosadienoic (C22:2 Δ5,d13).
Uleiul de meadowfoam se caracterizează printr-un conținut de peste
95% acizi grași nesaturați cu lanț carbonic lung, respectiv cu 20 și 22 atomi
de carbon. De asemenea, peste 75% dintre acizii grași sunt mononesaturați.
Uleiul de meadowfoam este nesicativ, acesta având indicele de iod de
85-95.
Răspândire, suprafețe și producții. Meadowfoam este o plantă
nativă în vestul SUA (în California și sudul statului Oregon) și în vestul
Canadei (McKeon, 2016). Cercetările cu privire la cultivarea meadowfoam
au fost inițiate în anii 1950 în SUA.
Meadowfoam se cultivă pe suprafețe mici în SUA, producțiile care se
pot obține fiind de 1-1,5 t/ha, în condiții favorabile acestea putând depăși
2 t/ha.
Sistematică. Meadowfoam face parte din familia Limnanthaceae,
genul Limnanthes, specia Limnanthes alba Benth. (2n=2x=10).
Principalele particularități biologice. Planta este erectă, de talie
mică (25-45 cm). Sistemul radicular este fasciculat. Florile sunt albcremoase. Polenizarea este alogamă entomofilă.
Cerințe de bază față de climă și sol. Meadowfoam cere un climat
răcoros, planta crescând și dezvoltându-se în condiții corespunzătoare la
temperaturi cuprinse între 4 și 16oC.
Cerințele pentru umiditate sunt scăzute.
De asemenea, planta nu este pretențioasă față de sol, trebuind totuși să
fie evitate solurile nisipoase.
Elemente tehnologice de bază. Este de dorit ca semănatul să se facă
toamna, în luna octombrie, deși înființarea culturii se poate face și
primăvara. Norma de semănat este de 20-45 kg/ha, obiectivul fiind de a se
obține 25-40 plante/m2. Semănatul se face în rânduri dese, la 12,5, 15 sau
18 cm între rânduri.
Meadowfoam este sensibilă la atacului de putregai cenușiu (Botrytis
cinerea Pers.).
Recoltarea se face divizat, plantele fiind tăiate, de preferat în timpul
dimineții, atunci când tulpinile sunt verzi-gălbui, iar cca. 90% dintre semințe
au ajuns la maturitate. Plantele tăiate sunt lăsate în brazdă pentru a se usca,
iar când umiditatea semințelor a ajuns la 12-14% se face treieratul cu
ajutorul combinei prevăzute cu ridicător de brazdă.
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13.7. Pungulița
Importanța culturii. Pungulița1 se cultivă pentru semințele sale din
care se obține un ulei cu utilizare pentru obținerea de biodiesel.
Conținutul de ulei este de 25-39% (Sedbrook și colab., 2014), acesta
conținând cca. 5% acizi grași saturați, 28-39% acid erucic, la care se adaugă
8-17% acid oleic, cca. 20% acid linoleic, 8,5-15% acid linolenic și cca. 10%
acid eicosenoic.
Răspândire, suprafețe și producții. Producțiile care se pot obține la
punguliță sunt de 1-2 t/ha, în condiții favorabile putând depăși 2 t/ha.
Sistematică. Pungulița face parte din familia Brassicaceae, genul
Thlaspi, specia Thlaspi arvense L. (2n=2x=14).
Principalele particularități biologice. Plantele de punguliță
formează o rădăcină pivotantă și ramificată. În toamnă, plantele dezvoltă o
rozetă de frunze cu diametrul de până la 15 cm, iar în primăvară formează o
tulpină floriferă ramificată cu înălțimea de 40-60 cm.
Inflorescența este de tip racem cu flori mici, care au o structură
specifică brasicaceelor.
Fructul este o siliculă dehiscentă la maturitate care conține 8-14
semințe.
Semințele sunt mici (comparabile cu cele de camelina), de culoare
brun-roșcată sau gri, cu MMB de 0,8-2,4 g.
Cerințe de bază față de climă și sol. Plantele de punguliță cer un
climat răcoros, acestea având o rezistență foarte bună la temperaturile
scăzute din timpul iernii.
Elemente tehnologice de bază. Semănatul culturii de punguliță se
face toamna, în luna septembrie. Norma de semănat este de 5-15 kg/ha.
Semănatul se face în rânduri dese, la 12,5, 15 sau 18 cm între rânduri.
Adâncimea de semănat este de cca. 1 cm. Recoltarea se efectuează direct cu
combina universală.

13.8. Vernonia
Importanța culturii. Vernonia2 se cultivă pentru semințele sale din
care se obține un ulei cu utilizare industrială.
Engleză - pennycress, fanweed, French weed; franceză - thlaspi, moutarde sauvage, tabouret des
champs, monnayère, herbe aux écus; spaniolă - traspie, telaspio de los campos, hierba del ochavo,
carraspique; italiană - erba storna, iberis campestre, storna campestre; germană - ackerhellerkraut,
ackerpfennigkraut, ackertäschelkraut.
2 Engleză - vernonia, ironweed,
1
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Uleiul de vernonia este utilizat pentru obținerea de materiale plastice,
adezivi, vopsele, solvent nevolatil pentru vopselele pe bază de ulei, acoperiri
cauciucate și agenți de uscare.
Conținutul de ulei este de 40-42%, acesta conținând 73-80% acid
vernolic1 (Teynor și colab., 1992), la care se adaugă 2-3% acid palmitic,
2-3% acid stearic, 4-6% acid oleic și 12-14% acid linoleic.
Răspândire, suprafețe și producții. Vernonia este o plantă nativă în
Africa de Est, fiind cultivată în Africa, din vest în Senegal până în est în
Eritrea, iar în estul Africii, din Eritrea până în Mozambic.
Producțiile care se pot obține la vernonia sunt de 2-2,5 t/ha.
Sistematică. Vernonia face parte din familia Asteraceae, genul
Vernonia, specia Vernonia galamensis (Cass.) Less. (2n=2x=18).
Principalele particularități biologice. Tulpina poate fi neramificată
sau ramificată, cu talia de la 20-25 cm până la 2,5 m în condiții favorabile
de vegetație.
Frunzele sunt sesile, dispuse altern, alungite, cu lungimea de până la
25 cm.
Inflorescența este de tip calatidiu, acesta fiind protejat de 4-6 rânduri
de bractee involucrale. Florile au corola de culoare albastru, roz sau violet.
Semințele sunt brune, cu lungimea de până la 8 mm și cu 10 coaste
înguste pe suprafața lor, unele dintre ele prezentând un papus în partea
superioară.
MMB este de 1,8-2,9 g (Thompson și colab., 1994).
Cerințe de bază față de climă și sol. Vernonia este o plantă adaptată
zonelor cuprinse între 20o latitudine sudică și 20o latitudine nordică, dar cu
pretabilitate și pentru zonele din afara acestui areal (Teynor și colab., 1992).
Pentru o bună creștere și dezvoltare, plantele de vernonia necesită
precipitații anuale de cel puțin 500 mm.
Vernonia este o plantă tipică de zi scurtă. Aceasta se pretează a fi
cultivată pe soluri bine drenate, cu pH de la 5 la 8,5.
Elemente tehnologice de bază. În funcție de zona de cultură,
semănatul se face la distanța între rânduri de 40 cm și la 10 cm între boabe
pe rând, sau la distanța între rânduri de 90-100 cm și la 15-30 cm între
boabe pe rând.
Vernonia poate fi atacată de boli produse de Alternaria alternata (Fr.)
Keissl., Fusarium solani (Mart.) Sacc., Rhizoctonia solani Kühn. De
asemenea, vernonia poate fi atacată de Cuscuta campestris Yunk.

1

Acidul vernolic (acid cis-12-epoxyoctadeca-cis-9-enoic) este un acid gras cu 18 atomi de carbon, o
dublă legătură (acid gras mononesaturat) și cu o grupare epoxidică.
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Capitolul 14
Alte plante oleaginoase perene
14.1. Măslinul
Importanța culturii. Măslinul1 se cultivă pentru obținerea de măsline
care se utilizează pentru producerea de ulei sau se consumă ca atare.
Cca. 90% din producția mondială de măsline este utilizată pentru obținerea
de ulei și cca. 10% se consumă ca măsline de masă.
Uleiul de măsline, cu o cotă de cca. 1,45% din piața mondială a
uleiurilor vegetale la nivelul anului 2017, se consumă aproape exclusiv în
alimentația omului atât ca atare, cu pâine simplă sau prăjită, cât și pentru
prepararea de salate și mâncăruri gătite la rece, acesta fiind un ingredient de
nelipsit din dieta mediteraneană.
Uleiul de măsline este apreciat pentru gustul său plăcut și aroma sa
deosebită, precum și pentru numeroasele sale efecte nutriționale și
medicinale. Astfel, acesta are efecte benefice asupra imunității
organismului, precum și asupra unor boli, precum: cancer, boli de inimă,
tensiune arterială, stres, diabet, obezitate, artrită reumatoidă sau osteoporoză
(Ferreira Guiné, 2014).
Uleiul de măsline virgin este singurul ulei alimentar produs pe scară
largă la nivel mondial prin metode mecanice sau fizice.
Pentru proprietățile și beneficiile sale recunoscute, precum și pentru
importanța sa culturală, uleiul de măsline ca parte componentă esențială a
dietei mediteraneene a fost înscris de UNESCO în anul 2010 în Lista
Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii.
Măslinele pot fi consumate fie ca fructe mature, de culoare neagră, fie
ca fructe semimature, de culoare brun-roșcată de diferite nuanțe, sau ca
fructe nemature, de culoare verde. Pentru a fi consumate, măslinele trebuie
să treacă printr-un proces de fermentare, prin care se elimină sau se
diminuează conținutul de oleuropeină care imprimă un gust astringent,
înțepător.
Lemnul de măslin este apreciat pentru durabilitatea și culoarea sa,
precum și pentru temperatura ridicată a combustiei.
Conținutul de ulei și compoziția chimică a acestuia. Conținutul de
ulei din mezocarp (pulpa fructului) este de 14-15% la măslinele de masă și

Engleză - olive; franceză - olivier; spaniolă - oliva, olivo, olivera; italiană - olivo; germană - olive,
olivenbaum.
1
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de până la 30% la măslinele de ulei. Conținutul de ulei din semințe este de
22-27%.
Uleiul de măsline se caracterizează printr-un conținut ridicat de acid
oleic, care variază în limitele 63-83% (frecvent peste 70%), la care se
adaugă 7-16% acid palmitic, 1-3% acid stearic și 6-14% acid linoleic.
Raportul între acizii grași mononesaturați și acizii grași polinesaturați este
de 4,1-4,4.
Uleiul de măsline este nesicativ, având indicele de iod cuprins între 79
și 90.
După modul de obținere și aciditatea liberă exprimată prin conținutul
de acid oleic, uleiul de măsline poate fi:
- ulei virgin, care este obținut prin procese mecanice la temperaturi
relativ scăzute și care la rândul său poate fi:
- ulei extravirgin, care are o aciditate liberă de până la 1 g/100 g;
- ulei virgin, care are o aciditate liberă de până la 2 g/100 g;
- ulei virgin curent, care are o aciditate liberă de până la 3,3 g/100 g;
- ulei rafinat, care este obținut din uleiul de măsline virgin ce este supus
procesului de rafinare și care are o aciditate liberă de până la
0,5 g/100 g;
- ulei de măsline, care este un amestec de ulei de măsline rafinat și ulei
de măsline virgin, acesta având o aciditate liberă de până la 1,5 g/100 g;
- ulei de pulpă (pomace), care este un amestec de ulei de pulpă rafinat
(obținut după extragerea uleiului virgin prin tratarea pulpei cu solvenți
și rafinarea ulterioară a acestuia) și de ulei virgin, acesta având o
aciditate liberă de până la 1,5 g/100 g.
Uleiul de măsline are un conținut de steroli de 180-265 mg/100 g
(Therios, 2009), cei mai importanți steroli fiind β-sitosterolul,
campesterolul, avenasterolul și stigmasterolul.
Conținutul de α-tocoferol din uleiul de măsline este de 12-150 ppm
(Therios, 2009), acesta reprezentând cca. 88% din conținutul total de
tocoferoli. Restul de tocoferoli este reprezentat de γ-tocoferol.
Conținutul de compuși fenolici din uleiul de măsline este de
150-700 ppm. Cel mai important compus fenolic al fructelor de măslin, dar
care se găsește și în frunzele de măslin este oleuropeina, care imprimă
gustul specific, înţepător şi astringent, dar care are proprietăţi antioxidante,
antiinflamatorii şi de combatere a anumitor boli. Hidroxitirosolul, care este
un derivat al oleuropeinei, este considerat ca fiind cel mai activ antioxidant
din uleiul virgin de măsline.
Răspândire, suprafețe și producții. Măslinul este o plantă nativă în
bazinul mediteranean, în Asia tropicală și centrală, precum și în diferite
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zone din Africa (Therios, 2009). În prezent, măslinul este cultivat în 40 de
țări, dar țările din bazinul mediteranean cultivă cca. 98% din suprafața
mondială cultivată cu măslin.
După datele FAO, suprafața cultivată cu măslin a crescut de la 2,6 mil.
ha în anul 1961 la 10,5 mil. ha în anul 2018, creșterea suprafețelor fiind
constantă după o perioadă relativ stabilă în perioada 1961-1970 (fig. 14.1.1).
În schimb, producția medie mondială la măslin a scăzut de la 3,1 t/ha în anul
1961 la un minim de 1,2 t/ha în anul 1990, pentru ca ulterior să crească,
ajungând la 2 t/ha în perioada anilor 2015-2018. Totuși, la nivelul anului
2018, producții medii de peste 8 t/ha s-au obținut în Egipt (10,4 t/ha), SUA
(8,8 t/ha), Peru (8,6 t/ha) și China (8,3 t/ha).

Fig. 14.1.1. Evoluția suprafețelor și a producțiilor medii la ha la măslin pe plan
mondial (după datele FAO)

Țările în care măslinul se cultivă pe suprafețe mai mari de 1 mil. de ha
la nivelul anului 2018 sunt: Spania (2,58 mil. ha), Tunisia (1,53 mil. ha),
Italia (1,15 mil. ha) și Maroc (1,05 mil. ha).
După datele FAO, la nivelul anului 2018, producția totală de măsline
la nivel mondial a fost de 21 mil. t, iar producția mondială de ulei de
măsline la nivelul anului 2017 a fost de cca. 3 mil. t.
Sistematică. Măslinul face parte din ordinul Oleales, familia
Oleaceae, subfamilia Oleoideae, tribul Oleeae, genul Olea. Specia cultivată
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de măslin, care produce fructe comestibile și care este numită și măslinul
european este Olea europea L. (2n=2x=46).
Specia Olea europaea L. cuprinde 6 subspecii, de interes fiind subsp.
europaea (Kostelenos și Kiritsakis, 2017). De asemenea, specia Olea
europaea L. cuprinde peste 2.600 de cultivare (Therios, 2009).
Olea europaea L. subsp. europaea cuprinde la rândul său 2 varietăți,
și anume:
- Olea europaea subsp. europaea var. europaea - măslinul cultivat;
- Olea europaea subsp. europaea var. sylvestris - măslinul sălbatic.
Principalele particularități biologice. Măslinul este o plantă
lemnoasă perenă care rămâne mereu verde și care are o creștere lentă, dar
care are o durată mare de viață ce poate ajunge la sute de ani, uneori chiar
până la 1.000 de ani. Acesta are o rezistență titanică, ceea ce-l face să fie
aproape imortal (Therios, 2009). Totuși, alternanța de rodire și costurile mai
mari de întreținere a plantațiilor cu arbori îmbătrâniți determină cultivatorii
să mențină plantațiile de măslin pe o durată de 50-60 de ani (Baldoni și
Belaj, 2009).
Rădăcina la măslin nu are un pivot principal, cele mai multe rădăcini
fiind răspândite în stratul de sol de până la 1 m.
Trunchiul este cilindric, uniform la măslinii tineri şi neregulat, cu
numeroase umflături la pomii de vârstă mare (fig. 14.1.2).

Fig. 14.1.2. Măslin
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În secţiune transversală, lemnul de măslin are o culoare gălbuie spre
exterior şi întunecată spre interior. Lemnul măslinului este atacat de micoze,
mai ales în zonele cu multe precipitaţii. Atacul de micoze duce la
distrugerea lemnului şi la formarea de cavităţi în trunchiul şi ramurile
pomului.
Măslinul are o capacitate mare de a produce lăstari, acesta lăstărind
chiar și atunci când este tăiat de la suprafața solului.
Ramurile principale se formează pe trunchi la cca. 1,2 m în plantațiile
clasice de măslin și la cca. 20-40 cm în plantațiile intensive de măslin
(Therios, 2009).
Ramurile principale formează ramuri secundare, care la rândul lor
formează ramuri terțiare ce poartă frunze, flori și fructe. Lăstarii pot fi de
următoarele tipuri:
- lăstari vegetativi, care poartă numai muguri vegetativi și care produc
noi lăstari și frunze;
- lăstari floriferi, care poartă numai muguri floriferi;
- lăstari micști, care poartă atât muguri vegetativi cât și muguri floriferi,
aceștia formându-se în special la baza lăstarului;
- lăstari lacomi, care se formează pe trunchi și ramuri groase, sunt foarte
viguroși și au o creștere verticală.
O plantă matură de măslin poate ajunge la o înălțime de 15-20 m, dar
în condiții de cultură, ca urmare a tăierilor care se efectuează în plantațiile
de măslin, talia plantei este de 4-5 m.
Frunzele de măslin sunt simple, dispuse opus, prezintă un pețiol scurt,
au o formă de lance și sunt groase și netede. Acestea sunt verzi-argintii,
acoperite cu un strat de ceară și au un conținut ridicat în taninuri.
Frunzele la măslin au o durată de viață de 2-3 ani, acestea fiind
înlocuite primăvara după ce încep să crească noile frunze.
Mugurii sunt vegetativi sau floriferi. Mugurii vegetativi sunt conici,
de dimensiuni mici și sunt dispuși în partea terminală și laterală a lăstarilor,
în timp ce mugurii floriferi sunt sferici, de dimensiuni mai mari și sunt
dispuși la baza lăstarilor. Mugurii dorminzi intră în vegetație și încep să
crească după tăierile de ramuri sau după ce lăstarii sunt distruși de frig.
Inflorescențele se formează la subsuoara frunzelor în formă de
ciorchine și conțin 15-30 de flori. Acestea se formează pe lăstarii din
sezonul anterior (în anul 2). Mugurii devin floriferi și formează
inflorescențe după realizarea vernalizării, care presupune expunerea
plantelor la temperaturi scăzute în timpul iernii.
Florile sunt mici, prezintă un pețiol scurt și sunt de culoare alb-cremos
(fig. 14.1.3). Acestea au un caliciu cu 4 sepale, o corolă tubulară ce prezintă
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4 lobi (sunt și varietăţi de măslin ce prezintă 5 petale), 2 stamine și un ovar
cu 2 carpele, un stil scurt și un stigmat mare. Fiecare carpelă conține câte un
ovul, dar numai ovulul dintr-o singură carpelă este fertilizat, acesta formând
un fruct.

Fig. 14.1.3. Floare de măslin (Tsantili și colab., 2017)

Măslinul produce atât flori perfecte, ce conțin 2 stamine și un ovar
bine dezvoltat, cât și flori staminate (imperfecte), ce conțin 2 stamine și un
ovar foarte mic, atrofiat, care este nefuncțional.
Înflorirea începe în luna mai și durează 5-6 zile. Măslinul înflorește
abundent, dar în culturile comerciale de măslin numai 1-5% dintre flori
ajung să producă fructe (Abrol și Shankar, 2012).
Polenizarea este atât autogamă cât și alogamă, anemofilă și
entomofilă.
Fructul este o drupă sferică sau eliptică, cu suprafaţa fină, cerată (fig.
14.1.4). Fructul ajunge la maturitate într-o perioadă de 6-7 luni, respectiv
după cca. 200 de zile de la fecundarea florilor.

Fig. 14.1.4. Fructe de măslin
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Fructul la măslin este format din epidermă sau exocarp (coajă),
mezocarp (pulpa, care este partea comestibilă a fructului), endocarp
(sâmburele) și sămânță.
Mezocarpul reprezintă 70-80% din masa fructului, endocarpul
reprezintă 10-27% din masa fructului, iar sămânța reprezintă 2-4% din masa
fructului (Therios, 2009).
Măslinele nemature sunt verzi, toamna acestea devin galben-verzui,
iar la maturitate devin brune, purpurii sau negre.
Cerințe de bază față de climă și sol. Măslinul se cultivă cu rezultate
bune în zonele temperate și subtropicale cuprinse între 30 și 40o latitudine,
la altitudini de până la 800 m. Cea mai importantă zonă de cultură a
măslinului o reprezintă bazinul mediteranean, care este caracterizat prin
ierni blânde și veri calde și secetoase.
Măslinul se cultivă în zone cu temperaturi medii anuale de 15-20oC,
cu temperaturi minime de 4oC și maxime de 40oC (Therios, 2009).
Temperaturile nu trebuie să coboare sub valoarea de -7oC, plantele fiind
distruse la -12oC.
Măslinul tolerează bine deficitul hidric.
Solurile favorabile pentru cultura măslinului sunt cele profunde,
nisipo-lutoase, bine aprovizionate cu apă și elemente nutritive. Măslinul
reușește și pe soluri sărace, uscate, calcaroase.
Elemente tehnologice de bază. Înființarea plantațiilor de măslin se
face prin plantarea de puieți, care se pot obține atât din semințe cât și din
butași sau prin altoire. Plantarea puieților se face în noiembrie în zonele cu
ierni mai blânde sau în februarie în zonele cu ierni mai aspre. O importanță
deosebită o prezintă raportul între soiul de bază și soiul polenizator, care
poate fi de 1:1, 2:1, 4:1, 8:1 și 10:1.
Plantațiile de măslin pot fi:
- plantații tradiționale, care se caracterizează prin densitate mică (sub 100
pomi/ha), inputuri reduse, lipsa mecanizării și producții mici (1-2 t/ha);
- plantații semiintensive, care se caracterizează prin densitate mai mare
(100-150 pomi/ha), alocarea de inputuri relativ consistente și producții
relativ mari (3-4 t/ha);
- plantații intensive, care se caracterizează prin densitate mare (250
pomi/ha), inputuri importante, mecanizare și producții mari (de până la
5 t/ha);
- plantații superintensive, care se caracterizează prin densitate foarte
mare (1.900-2.200 pomi/ha) și producții foarte mari (de 7-8 t/ha).
Distanțele de plantare sunt în funcție de soiul cultivat, fertilitatea
solului și sistemul de cultură. În cazul plantațiilor tradiționale, distanța
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dintre pomi trebuie să fie egală cu diametrul coroanei pomilor în partea
superioară a acesteia. În cazul plantațiilor în care pomii au forme deschide
(de exemplu, forme de vas), distanțele de plantare sunt de 10x10 m în
zonele cu precipitații corespunzătoare, distanțe care se măresc în condiții de
precipitații insuficiente și sol cu fertilitate scăzută. În plantațiile
superintensive, distanțele de plantare sunt de 1,5-2 m între pomi pe rând și
4-4,5 m între rânduri.
În primii ani după plantare nu se efectuează tăieri, fiind importantă
irigarea plantației, care trebuie făcută cu norme mici de udare și des, la un
interval scurt de timp. De asemenea, trebuie realizat un control bun al
buruienilor.
Tăierile care se efectuează la măslin sunt în funcție de vârsta pomilor,
încărcătura de rod, utilizarea măslinelor (măsline de masă sau pentru ulei),
fertilitatea solului și condițiile climatice. La efectuarea tăierilor la măslin
trebuie avute în vedere următoarele reguli (Therios, 2009):
- tăierile nu trebuie efectuate în fiecare an: tăierile la măslinii pentru
producerea de măsline de masă și atunci când lăstarii anuali au creșteri
slabe, fiind sub 20 cm, trebuie efectuate anual, iar în celelalte cazuri pot
fi efectuate la 2 ani;
- prin efectuarea tăierilor trebuie să se asigure pătrunderea luminii în
coroana pomilor;
- ramurile mai groase se taie primele, după care se taie ramurile subțiri;
- intensitatea tăierii crește odată cu vârsta pomilor;
- tăierea trebuie efectuată cât mai aproape de punctul de atașare al
ramurii laterale.
Formele de coroană care se realizează prin tăiere sunt: vas; sferică;
conică; multiconică; lumânare; palmetă; fără trunchi; dublu sau triplu
trunchi. Tăierile se pot efectua manual sau mecanic. Tăierile mecanice se
efectuează cu ajutorul unor discuri de tăiere acționate de tractor. Unele
discuri sunt poziționate orizontal, la o anumită înălțime deasupra rândului de
pomi, iar unele discuri sunt poziționate vertical sau înclinat sub anumite
unghiuri și sunt dispuse lateral față de rândul de pomi.
Intensitatea tăierii se poate stabili în funcție de creșterea lăstarilor
anuali la cca. 2 m față de suprafața solului, astfel: atunci când acești lăstari
au o creștere slabă (sunt mai scurți de 15 cm) intensitatea tăierii trebuie să
fie mai mare, în timp ce apariția lăstarilor lacomi indică faptul că
intensitatea tăierii trebuie să fie scăzută.
Momentul în care se efectuează tăierile la măslin sunt de la sfârșitul
iernii până la inițierea înfloririi, respectiv după ce trece perioada cu risc de
îngheț. În timpul verii pot fi înlăturați lăstarii lacomi și pot fi efectuate tăieri
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de corecție a coroanei. Prin efectuarea de tăieri de fructificare, precum și
prin irigare și fertilizare se previne intrarea pomilor în alternanță de rodire.
Răritul fructelor conduce la obținerea de fructe mari, ceea ce prezintă
importanță pentru măslinele de masă. Răritul se poate realiza manual, pe
cale mecanică prin scuturarea pomilor sau prin stropirea cu apă sub
presiune, ori pe cale chimică prin folosirea de diferite substanțe chimice.
Recoltarea măslinelor se poate face manual sau mecanic. Recoltarea
manuală se efectuează prin adunarea fructelor din pom cu mâna sau cu
ajutorul unor instrumente de colectare a acestora, sau prin ”baterea” pomilor
cu bețe lungi (prăjini), fructele desprinse de ramuri căzând pe prelate întinse
sub pomi. Recoltarea mecanică se poate realiza cu ajutorul unor bătătoare
pneumatice sau vibratoare, fructele desprinse de ramuri căzând pe prelate
sau pânze dispuse în jurul trunchiului pomilor (fig. 14.1.5).

Fig. 14.1.5. Recoltarea mecanizată la măslin: a) scuturarea pomului și folosirea
unui dispozitiv de colectare a fructelor sub formă de umbrelă întoarsă; b)
scuturarea pomului și folosirea unui dispozitiv de colectare a fructelor de-o parte și
de alta a pomului; c) recoltarea măslinelor cu o mașină de recoltat struguri
modificată; d) recoltarea măslinelor cu o mașină specială de recoltat măsline
(Castro-Garcia și Ferguson, 2017)
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Plantațiile de măslin încep că producă fructe la 3-5 ani de la plantare.
Momentul recoltării fructelor se face în funcție de destinația acestora.
Astfel, măslinele destinate pentru obținerea de ulei se recoltează atunci când
au conținutul maxim de ulei, dar înainte ca uleiul să înceapă să-și piardă din
calitate. Măslinele pentru masă se recoltează în stadiul de măsline verzi,
măsline în stadiul de ”cireașă” sau măsline negre, în funcție de procesele de
postmaturare la care sunt supuse ulterior.

14.2. Palmierul de ulei
Importanța culturii. Palmierul de ulei1 este cultivat pentru fructele
sale din care se obține un ulei bogat în acid palmitic atunci când acesta se
obține din mezocarpul fructelor (denumit ulei de palmier) și un ulei bogat în
acid lauric atunci când acesta se obține din semințe (denumit ulei de semințe
de palmier).
Palmierul de ulei are utilizări în alimentaţia omului, în furajarea
animalelor, utilizări industriale şi energetice, precum şi utilizări specifice.
Utilizarea principală a palmierului de ulei este pentru obţinerea de ulei, care
este folosit în scopuri alimentare și nealimentare.
Cu o cotă de piață de cca. 32,4% la nivelul anului 2017, uleiul de
palmier (uleiul din mezocarp + uleiul din semințe) se situează pe primul loc
în producția mondială de uleiuri vegetale. Din producția mondială de ulei de
palmier, cca. 90% o reprezintă uleiul de palmier obținut din mezocarpul
fructelor și cca. 10% uleiul obținut din semințele de palmier.
Utilizări în alimentaţia omului. În alimentaţia omului se utilizează
uleiul de palmier (obținut din mezocarpul fructelor), care este folosit în
special pentru prăjit, acesta fiind apreciat pentru stabilitatea sa la
temperaturi ridicate. De asemenea, acesta este utilizat pentru obținerea de
margarină, în panificație, pentru obținerea de diferite tipuri de creme
alimentare, înghețată etc.
Se apreciază că cca. 75% din producția mondială de ulei de palmier
este utilizată în alimentația omului (Byerlee și colab., 2017).
Uleiul obținut din semințele de palmier se utilizează în alimentația
omului în diferite produse procesate.
Utilizări industriale. Uleiul de palmier, dar mai ales cel obținut din
semințe se utilizează pentru obținerea de săpun, detergenți, produse
cosmetice, produse farmaceutice, plastic biodegradabil etc.
Engleză - oil palm; franceză - palmier à huile, éléis de Guinée; spaniolă - palma aceitera, palma de
aceite, palma africana d'aceite; italiană - palma da olio; germană - ölpalme.
1
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Utilizări furajere. Turtele rezultate după extragerea uleiului din
semințele de palmier sunt utilizate în furajarea animalelor, în special în
hrana bovinelor.
Utilizări energetice. Uleiul de palmier este utilizat pentru obținerea de
biodiesel.
Rahisul inflorescențelor care rămâne după extragerea uleiului este
utilizat ca biocombustibil pentru producerea de electricitate, aceasta fiind
folosită în principal pentru satisfacerea nevoilor plantațiilor de palmier
(Price și colab., 2007).
Utilizări specifice. Lemnul de palmier de ulei este moale, prezentând
interes pentru fabricarea de obiecte din lemn presat.
Conținutul de ulei și compoziția chimică a acestuia. Conținutul de
ulei este de 40-70% în fruct (mezocarpul fructului) și 43-51% în sămânța de
palmier (Price și colab., 2007).
Uleiul de palmier (obținut din mezocarpul fructelor) conține 0,9-1,5%
acid miristic, 40-50% acid palmitic, 4-7% acid stearic, 35-45% acid oleic și
8-13% acid linoleic.
În medie, se consideră că uleiul de palmier conține 1% acid miristic,
44% acid palmitic, 5% acid stearic, 39% acid oleic și 11% acid linoleic.
Conținutul ridicat de acizi grați saturați de cca. 50% face ca uleiul de
palmier să fie semisolid la temperatura camerei.
Uleiul de palmier este un ulei nesicativ, cu indicele de iod cuprins
între 48 și 58.
Conținutul de fosfolipide din uleiul de palmier obținut prin presare
este de 20-80 ppm.
Conținutul de pigmenți caretenoizi din uleiul de palmier este de
500-800 ppm, cei mai importanți fiind β-carotenul și α-carotenul.
Conținutul de steroli din uleiul de palmier este de 250-620 ppm, cei
mai importanți fiind β-sitosterolul, campesterolul și stigmasterolul.
Conținutul de tocoferoli (vitamina E) din uleiul de palmier este de
600-1.000 ppm, cei mai importanți fiind alfa-tocoferolul, gama-tocoferolul,
alfa-tocotrienolul, gama-tocotrienolul, delta-tocotrienolul.
Elementele minerale sunt reprezentate de calciu, potasiu, magneziu,
zinc și fier.
Uleiul de semințe de palmier conține 3,5-6% acid caprilic, 3,3-4,4%
acid capric, 45-52% acid lauric, 14-18% acid miristic, 6,5-9% acid palmitic,
1,5-3% acid stearic, 10-19% acid oleic și 1,5-3,4% acid linoleic.
Conținutul foarte ridicat de acizi grași saturați, de peste 80%, face ca
uleiul de semințe de palmier să fie în stare solidă la temperatura camerei.
Practic, uleiul de semințe de palmier este și mai nesicativ decât uleiul de
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palmier (obținut din mezocarpul fructelor), acesta având indicele de iod
cuprins între 14 și 24.
Răspândire, suprafețe și producții. Palmierul de ulei este răspândit
în regiunile tropicale din Asia de Sud-Est, Africa, America de Sud și
America Centrală, fiind cultivat în 44 de țări. Cele mai multe plantații de
palmier de ulei din lume sunt înființate cu specia Elaeis guineensis Jacq.
Palmierul de ulei a fost adus în Asia de Sud-Est în anul 1848 când 4
puieți din specia Elaeis guineensis Jacq. forma dura au fost plantați în
Grădina Botanică Buitenzorg (în prezent Bogor) din Java (Indonezia), în
prezent considerându-se că toți palmierii de ulei din Asia de Sud-Est provin
din cei 4 puieți (Ngando-Ebongue și colab., 2012).
De-a lungul sec. XX, palmierul de ulei a evoluat de la o producție
bazată pe pâlcurile de palmieri sălbatici care creșteau în vestul Africii
înainte de anul 1920 în una dintre cele mai de succes plante de cultură
perenă din istoria omenirii (Price și colab., 2007). Totuși, în multe zone de
cultură această dezvoltare extraordinară a plantațiilor de palmier s-a realizat
prin defrișarea pădurilor tropicale, ceea ce a dus în timp la apariția de
dezechilible ecologice.
După datele FAO, suprafața cultivată cu palmier de ulei la nivel
mondial a crescut de la 3 mil. ha în anul 1967 la 20,26 mil. ha în anul 2015,
suprafață ce a scăzut ușor în următorii ani, fiind de 18,9 mil. ha în anul 2018
(fig. 14.2.1). De asemenea, producția medie mondială la palmierul de ulei a
crescut de la 3,7 t/ha în anul 1961 la 14,8 t/ha în anul 2015, aceasta scăzând
ușor în următorii ani, fiind de 14.4 t/ha în anul 2018.
Cele mai mari țări cultivatoare de palmier de ulei la nivelul anului
2018 sunt: Indonezia (6,78 mil. ha), Malaezia (5,23 mil. ha) și Nigeria
(3,02 mil. ha).
Cele mai mari producții medii la ha în anul 2018 au fost obținute în
Nicaragua (58,7 t/ha), Thailanda (21,6 t/ha) și Columbia (20,3 t/ha).
Producția medie obținută în anul 2018 în cele mai mari țări cultivatoare de
palmier de ulei, respectiv în Indonezia a fost de 17 t/ha, iar în Malaezia a
fost de 18,8 t/ha.
După datele FAO, la nivelul anului 2017, producția mondială de ulei
de palmier (obținut din mezocarpul fructelor) a fost de 68,1 mil. t, iar
producția mondială de ulei de semințe de palmier a fost de 7,1 mil. t.
Producția medie de ulei de palmier este de 3,5 t/ha/an, aceasta putând
ajunge până la 10 t/ha/an în cazul genotipurilor productive și în condițiile
favorabile de cultură din Asia de Sud-Est (Ngando-Ebongue și colab.,
2012). O plantație de palmier de ulei este exploatată pe o durată de 25-30 de
ani.
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Fig. 14.2.1. Evoluția suprafețelor și a producțiilor medii la ha la palmierul de ulei
pe plan mondial (după datele FAO)

Sistematică. Palmierul de ulei face parte din clasa
Monocotiledonatae, ordinul Arecales, familia Arecaceae (Palmae),
subfamilia Arecoideae, tribul Cocoeae, subtribul Elaeidinae, genul Elaeis1.
Sunt două specii de palmier de ulei, și anume:
- Elaeis guineensis Jacq. (2n=2x=32) - palmierul de ulei african. Această
specie își are originea în zonele de coastă din vestul Africii, de unde a
ajuns în sud-estul Asiei (Ngando-Ebongue și colab., 2012);
- Elaeis oleifera (Kunth) Cortez (2n=2x=32) - palmierul de ulei
american, care își are originea în America de Sud și America Centrală.
În afară de America de Sud și America Centrală, în celelalte continente
această specie este cultivată în scopuri de ameliorare și cercetare
(Corley și Tinker, 2016).
După grosimea sâmburelui există următoarele forme de palmier de
ulei african (Elaeis guineensis Jacq.) (fig. 14.2.2):
- dura, la care sâmburele este gros (2-8 mm);
- pisifera, la care sâmburele este redus la o foiță fibroasă;
- tenera, la care sâmburele are o grosime intermediară între primele
două forme (0,5-2 mm), iar mezocarpul este gros și fibros. Această
formă de palmier de ulei reprezintă un hibrid între formele dura și
1

Termenul de Elaeis provine de la cuvântul grecesc elaion, care înseamnă uleiuri.
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pisifera și cuprinde practic formele de palmier de ulei cultivate în scop
comercial.
Palmierul de ulei american (Elaeis oleifera Cortez) nu prezintă forme
diferite după grosimea sâmburelui, acesta fiind de tip dura.

Fig. 14.2.2. Formele de palmier de ulei african (Elaeis guineensis Jacq.)
(prelucrare după Ngando-Ebongue și colab., 2012)

Principalele particularități biologice. Palmierul de ulei este o plantă
perenă lemnoasă care rămâne mereu verde.
Particularități biologice ale palmierului de ulei african (Elaeis
guineensis). Radăcinile la palmierul de ulei sunt de 4 tipuri (fig. 14.2.3):
- rădăcini primare, care se dezvoltă pe verticală, în adâncime, și pe
orizontală, acestea având diametrul de 5-10 mm;
- rădăcini secundare, care se formează pe rădăcinile primare, se dezvoltă
pe verticală, în adâncime (descendent) și spre suprafața solului
(ascendent), precum și pe orizontală, acestea având diametrul de
2-4 mm;
- rădăcini terțiare, care se formează pe rădăcinile secundare, se dezvoltă
în toate direcțiile și au diametrul de 0,5-1,5 mm și lungimea de până la
20 cm;
- rădăcini cuaternare, care se formează pe rădăcinile terțiare și care au
diametrul de 0,1-0,5 mm și lungimea de 1-4 mm.
Rădăcinile palmierului de ulei se dezvoltă laterat până la 25 m, iar în
adâncime până la 5 m (Corley și Tinker, 2016). Palmierul de ulei nu
formează perișori radiculari.
Tulpina la palmierul de ulei este neramificată și poate ajunge până la
15-20 m înălțime, uneori chiar până la 30 m.
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Fig. 14.2.3. Reprezentare parțială a distribuției rădăcinilor unei plante de palmier
cu vârsta de 10 ani. Mânerul cuțitului de recoltare are 3,5 m. Semnificația codurilor
este următoarea: RI - rădăcini primare; RII - rădăcini secundare; sRIII - rădăcini
terțiare de suprafață, foarte ramificate; dRIII - rădăcini terțiare de adâncime, puțin
ramificate; RIV - rădăcini cuaternare; VD - rădăcini verticale descendente; VU rădăcini verticale ascendente; H - rădăcini orizontale (Jourdan și Rey, 1997)

Frunza matură este simplu penată. Foliolele se formează prin
segmentarea limbului foliar în timpul creșterii frunzelor, sunt liniare și sunt
dispuse lateral de-o parte și de alta a rahisului frunzei. Pețiolul prezintă spini
laterali.
Rahisul (porțiunea frunzei care poartă foliole) poate ajunge la 8 m, iar
pețiolul frunzei (partea bazală a frunzei) poate ajunge la 1,2 m (Corley și
Tinker, 2016).
Numărul de frunze pe care-l formează anual o plantă de palmier de
ulei cu vârsta de 2-4 ani este de 30-40, iar la vârsta de peste 8 ani numărul
de frunze formate anual se reduce la 20-25 (Corley și Tinker, 2016).
Frunzele îmbătrânite se usucă, iar prin ruperea rahisului acestea se
desprind de pe plantă. În plantațiile de palmier de ulei, frunzele îmbătrânite
se taie. Baza pețiolului rămâne aderentă pe tulpină până la 12 ani, uneori
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chiar mai mult (Corley și Tinker, 2016), după care se deprinde de tulpină,
lăsând o cicatrice pe aceasta.
Inflorescența. Palmierul de ulei este o plantă unisexuat monoică,
acesta formând inflorescențe cu flori femele și inflorescențe cu flori
mascule. Inflorescențele sunt de tip panicul și se formează la axila
(subsuoara) frunzelor, unele dintre acestea fiind avortate înainte de apariție.
Cca. 2 inflorescențe pe plantă sunt inițiate în fiecare lună, o
inflorescență necesitând până la 3 ani pentru a ajunge la maturitate (Price și
colab., 2007).
Inflorescențele prezintă un peduncul gros cu lungimea de 30-45 cm și
sunt formate din spiculețe dispuse în spirală pe un ax central (rahis); acestea
sunt învelite în două bractee, bracteea externă desfăcându-se cu cca. 6
săptămâni înainte de înflorire, iar cea internă se desface după 2-3 săptămâni,
treptat aceste bractee dezintegrându-se și expunând inflorescența (Corley și
Tinker, 2016).
Înflorirea începe cu florile din spiculețele de la baza inflorescenței, iar
în cadrul spiculețului cu florile de la baza acestuia.
Inflorescența femelă (fig. 14.2.4.a) are o lungime de cca. 30 cm
înainte de înflorire. Aceasta este formată din cca. 200 de spiculețe care sunt
dispuse în spirală pe un ax central, fiecare spiculeț având 10-30 flori (Abrol
și Shankar, 2012). În spiculețele centrale se formează 12-30 flori, iar în
spiculețele bazale și cele superioare se formează cca. 12 flori (Corley și
Tinker, 2016).
Florile femele sunt sesile și prezintă câte o bractee care se termină cu
un spin. Acestea se formează într-o triadă, o floare femelă funcțională având
de-a parte și de alta câte o floare masculă nefuncțională. Florile femele
prezintă două bracteole la bază și un periant dublu format din câte 6 tepale
dispuse în două cercuri. Stigmatele sunt sesile și prezintă 3 lobi. Ovarul este
tricarpelar, două din cele 3 ovule fiind avortate.
Inflorescența masculă (fig. 14.2.4.b) prezintă un peduncul mai lung
decât cea femelă, iar spiculețele sunt alungire (10-20 cm), cilindrice. Florile
mascule sunt sesile și sunt protejate de o bractee triunghiulară înainte de
deschidere. Acestea sunt formate din periant alcătuit din 6 tepale, un
androceu cu 6 stamine și un gineceu rudimentar.
Polenizarea este alogamă entomofilă. Alogamia este determinată de
faptul că o plantă de palmier produce alternativ inflorescențe mascule și
femele în cicluri de cca. 6 luni (Price și colab., 2007). Cea mai importantă
insectă în asigurarea polenizării palmierului de ulei este Elaiedobius
kamerunicus Faust, la care se adaugă diferite specii de albine și alte insecte
din entomofauna spontană.
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a)

b)
Fig. 14.2.4. Inflorescență femelă (a) și masculă (b) la palmierul de ulei

(Ntsomboh-Ntsefong și colab., 2016)
Fructul este o drupă sesilă cu o formă sferică, ovoidă sau alungită,
bombată în partea terminală, de obicei de culoare violet-închis (fig. 14.2.5).
Acesta are lungimea de 2-5 cm și masa de cca. 10 g (Corley și Tinker,
2016).

Fig. 14.2.5. Inflorescență cu fructe mature (Henson, 2012)
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Un palmier de ulei cu vârsta de 10 ani formează între 500 și 4.000 de
fructe într-o inflorescență (într-un ciorchine), inflorescența cântărind între
10 și 50 kg (Ngando-Ebongue și coab., 2012).
Pericarpul fructului este format din exocarp (pieliță), mezocarp
(pulpă) și endocarp (sâmbure). Sâmburele are o grosime care variază de la
mai puțin de 1 mm la 8 mm și prezintă 3 pori care corespund celor trei
carpele, din care un singur por este funcțional.
Dezvoltarea unei inflorescențe până la maturitatea fructelor durează
între 4,5 și 6 luni, florile care se dezvoltă în fructe reprezentând între 30 și
60% din numărul total de flori (Corley și Tinker, 2016).
Sămânța se găsește în interiorul sâmburelui, fiind alcătuită din testa
acoperită cu o rețea de fibre, endosperm și embrion.
Particularități biologice ale palmierului de ulei american (Elaeis
oleifera). Comparativ cu palmier de ulei african, palmier de ulei american
prezintă următoarele particularități biologice:
- ritmul de creștere este mai mic, iar trunchiul este mai scund, acesta
culcându-se la pământ pe măsură ce trec anii;
- spinii de pe pețiolul frunzelor sunt mai scurți și mai groși;
- foliolele frunzelor sunt mai lungi și mai late;
- baza pețiolului persistă pe tulpină o durată mai mică de timp;
- florile mascule sunt mai mici, cu antere mai scurte, dar cu gineceul
rudimentar mai dezvoltat;
- florile femele sunt dispuse într-o cavitate mai adâncă pe rahisul
spiculețului și nu mai prezintă câte o bractee lungă care să se termine cu
un spin;
- inflorescența la maturitate (ciorchinele) are o formă conică;
- sâmburele are o grosime de 1-3 mm;
- fructele mature sunt portocalii.
Cerințe de bază față de climă și sol. Palmierul de ulei crește și se
dezvoltă cel mai bine în zonele tropicale umede cuprinse între 10o latitudine
nordică și sudică, cu precipitații anuale cuprinse între 1.800 și 2.400 mm și
cu un sezon secetos de mai puțin de 90 de zile (Byerlee și colab., 2017).
Cerințe față de temperatură. Palmierul de ulei necesită temperaturi
medii cuprinse între 24 și 28oC, deși în condiții de altitudini mai ridicate și
în afara limitelor geografice de 15o latitudine nordică și sudică acesta se
dezvoltă începând de la temperaturi medii de 20oC pentru o perioadă scurtă
din an (Corley și Tinker, 2016).
Palmierul de ulei crește bine în condiții de variații sezonale cât mai
mici ale temperaturii, care să nu depășească 6oC. Temperaturile de peste
38oC inhibă procesul de fotosinteză.
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Cerințe față de apă. Apa reprezintă principalul factor limitativ pentru
palmierul de ulei, care necesită precipitații anuale de cca. 2.000 mm care
trebuie să fie bine repartizate de-a lungul anului, respectiv să fie câte cel
puțin 100 mm în fiecare lună (Ngando-Ebongue și colab., 2012; NtsombohNtsefong și colab., 2016).
Plantele tinere de palmier de ulei sunt afectate de inundații, în timp ce
plantele mature sunt mai puțin afectate de acestea. Practic, efectul
inundațiilor este determinat de durata acestora și valorile temperaturii.
Cerințe față de lumină. Palmierul de ulei este pretențios față de
lumină, umbrirea plantelor reducând semnificativ capacitatea de producție a
acestora. Acesta necesită cel puțin 1.800 ore de strălucire a soarelui de-a
lungul anului și o radiație solară medie de 12 MJ/m2/zi (Ntsomboh-Ntsefong
și colab., 2016).
Cerințe față de sol. Palmierul de ulei nu tolerează solurile saline.
Acesta suportă solurile cu apă freatică de până la 50 cm față de suprafața
solului.
Elemente tehnologice de bază. Plantațiile de palmier de ulei se
înființează prin plantarea de puieți crescuți în pepiniere până la vârsta de
14-20 de luni, în plantațiile irigate plantarea efectuându-se chiar cu puieți cu
vârsta de 9-14 luni.
Plantarea puieților trebuie făcută în perioadele ploioase ale anului. În
regiunile în care nu există perioade de secetă, plantarea se poate efectua tot
timpul anului.
După plantare, se recomandă mulcirea în jurul plantelor cu material
vegetal (de exemplu, plante spontane tăiate) sau cu material plastic. De
asemenea, după plantare puieții trebuie protejați împotriva atacului de
rozătoare prin înconjurare acestora cu un cilindru format din plasă metalică.
Eventualele plante care nu se prind după plantare se scot și se înlocuiesc.
Distanțele de plantare sunt de 7,5-10 m, de obicei asigurându-se o
dispunere alternă (în triunghi) a plantelor de pe rândurile vecine. La distanțe
de plantare de 9 m între plante pe rând și 7,8 m între rânduri se asigură o
densitate de 143 plante/ha.
Spațiul din jurul plantelor pe o rază de 1 m trebuie menținut curat de
buruieni, lucru care se realizează fie prin lucrări mecanice de combatere, fie
prin utilizarea de erbicide. Restul spațiului dintre plante se întreține prin
cosire, pășunat sau prin erbicidare.
În perioadele de secetă, trebuie efectuată irigarea.
Periodic sau înainte de efectuarea recoltării, frunzele mature de la baza
coroanei sunt tăiate.
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Plantele încep să fructifice după 2,5 ani de la plantare, dar coroana
ajunge la dimensiunile finale la cca. 10 ani de la plantare.
În cazul plantelor tinere, care au o talie mică, recoltarea
inflorescențelor femele se face prin tăierea manuală a rahisului cu ajutorul
unui cuțit tip daltă cu mâner lung (fig. 14.2.6), în timp ce în cazul plantelor
cu vârstă de peste 8 ani, care au o talie mare, recoltarea se face prin tăierea
rahisului cu ajutorul unor cuțite cârlig (cuțite încovoiate) cu un mâner
suficient de lung pentru a ajunge la inflorescențe (fig. 14.2.7). În unele zone
de cultură, recoltarea se face cu tăietori care se cațără în pomi până la
inflorescențe, pe care le taie cu ajutorul unor cuțite de tip macetă.
O parte dintre fructe se scutură din inflorescențe în timpul operației de
recoltare, mai ales în cazul inflorescențelor ajunse la supracoacere. Fructele
scuturate din inflorescențe trebuie să fie adunate de pe sol, acestea având de
obicei un conținut mai ridicat de ulei decât fructele care rămân în
inflorescențe.
Recoltarea în plantațiile de palmier de ulei se face continuu de-a
lungul anului, la un interval de 10-14 zile (Henson, 2012).
Inflorescențele (ciorchinii) tăiate sunt scoase din plantație manual, cu
ajutorul animalelor de tracțiune sau cu ajutorul diferitelor tipuri de tractoare,
după care sunt încărcate în remorci și camioane pentru a fi transportate la
locul de procesare. Trebuie avut în vedere ca timpul din momentul recoltării
până în momentul procesării să fie cât mai mic, pentru evitarea creșterii
acidității uleiului, respectiv a conținutului de acizi grași liberi.

Fig. 14.2.6. Recoltarea inflorescențelor de palmier de ulei cu ajutorul unui cuțit tip
daltă (Corley și Tinker, 2016)
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Fig. 14.2.7. Recoltarea inflorescențelor de palmier de ulei cu ajutorul unui cuțit tip
cârlig (cuțit încovoiat) (Corley și Tinker, 2016)

14.3. Cocotierul
Importanța culturii. Cocotierul1 sau palmierul de cocos, o plantă
emblematică pentru plajele tropicale, este considerat ca fiind una dintre cele
mai utile plante pentru om. Acesta este denumit ”arborele vieții”, ”arborele
abundenței”, ”supermarketul naturii” (Rethinam, 2018), fiind considerat
unul dintre darurile pe care natura le-a făcut omului.
Cocotierul este una dintre cele mai versatile plante, care are utilizări în
alimentaţia omului, în furajarea animalelor, utilizări industriale şi
energetice, precum şi utilizări specifice. Deși toate părțile plantei sunt
utilizate în diferite scopuri, utilizarea principală a cocotierului este pentru
nucile de cocos din care se obţine ulei, care este folosit atât în scopuri
alimentare cât și în scopuri nealimentare.
Utilizări în alimentaţia omului. Nucile mature de cocos se utilizează
pentru obținerea de ulei sau sub formă de nucă de cocos deshidratată, pudră

Engleză - coconut palm; franceză - cocotier; spaniolă - coco, cocotero; italiană - palma di coco;
germană - kokospalme, kokosnusspalme.
1
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de cocos parțial degresată, chipsuri de cocos, lapte de cocos, pudră de lapte
de cocos, făină de cocos etc.
Uleiul de cocos este de departe cel mai important produs care se
obține din nucile de cocos. Acesta este obținut din copra (miezul uscat al
nucii de cocos) sau din nucile proaspete, situație în care se obține ulei virgin
de cocos, care are un conținut redus de acizi grași liberi. Uleiul de cocos este
utilizat pentru prăjit, fiind apreciat pentru rezistența sa foarte bună la
temperaturi ridicate. Uleiul de cocos este apreciat și pentru digestibilitatea
sa foarte bună. De asemenea, uleiul de cocos se pretează foarte bine pentru
obținerea de margarină, înghețată, creme și ca substituent de frișcă utilizată
în cofetărie.
Acizii grași cu lanț carbonic mediu eliberați din uleiul de cocos în
timpul metabolismului sunt transportați direct la nivelul ficatului, asigurând
astfel imediat energie pentru organism. Ca atare, uleiul de cocos este utilizat
în compoziția băuturilor și a batoanelor energizante ca sursă rapidă de
energie pentru organism.
Nucile tinere de cocos se utilizează pentru obținerea apei de cocos.
Apa de cocos se bucură de un interes din ce în ce mai mare, atât cea obținută
din nuci de cocos tinere cât și cea obținută din nuci de cocos mature. Apa de
cocos poate fi consumată atât ca atare cât și ca apă fortificată cu săruri
minerale și vitamine. De asemenea, aceasta este îmbuteliată ca atare sau sub
formă concentrată, putând fi comercializată și sub formă congelată.
Inflorescențele sunt utilizate pentru obținerea de zahăr de cocos, vin
sau oțet de cocos (băuturi fermentate) ori jeleu. Din inflorescențe se prepară
un suc (nectar) de cocos, care se consumă ca atare sau fermentat.
Utilizări industriale. Uleiul de cocos se utilizează pentru obținerea de
săpun, detergenți, produse cosmetice etc. Acizii grași cu lanț carbonic mediu
specifici uleiului de cocos asigură o solubilitate foarte bună a detergenților
în apă și o capacitate mare de spumare. De asemenea, aceștia permit
utilizarea uleiului de cocos ca ”purtător” de vitamine, arome și pigmenți.
Cojile nucilor de cocos sunt utilizate pentru obținerea de cărbune și
carbon activ.
Fibrele albe de cocos sunt utilizate pentru obținerea de produse
tradiționale specifice zonelor de cultură, precum rogojini, covoare, carpete,
iar fibrele brune sunt utilizate pentru obținerea de saltele, perne de canapele,
perne de dormit etc. (Manikantan și colab., 2018).
Utilizări furajere. Turtele și șroturile rezultate după extragerea
uleiului sunt utilizate în furajarea animalelor, în special în hrana bovinelor și
a păsărilor.
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Utilizări energetice. Uleiul de cocos este utilizat pentru obținerea de
biodiesel. De asemenea, uleiul de cocos prezintă interes ca lubrifiant. În
India, uleiul de cocos a fost utilizat ca lubrifiant pentru vehiculele cu 3 roți
(Pham, 2016).
Cojile nucilor de cocos și pețiolul frunzelor se utilizează ca sursă de
energie termică sau în amestec cu gunoi de grajd pentru obținerea de biogaz.
Utilizări specifice. Lemnul de cocotier se utilizează pentru obținerea
de mobilă, uși, rame de uși și ferestre, parchet etc., iar nervurile frunzelor se
utilizează pentru obținerea de cozi de mături, vaze de flori etc. (Rethinam,
2018).
Conținutul de ulei și compoziția chimică a acestuia. Conținutul de
ulei este de cca. 35% din masa proaspătă de endosperm și 62-65% din masa
de copra (endosperm uscat).
Uleiul de cocos este un ulei nesicativ, cu indicele de iod cuprins între
7 și 12. Acesta se prezintă lichid în condițiile climatului de la tropice și solid
în condițiile climatului temperat, având punctul de topire la 23-26oC.
Uleiul de cocos conține 3-9% acid caprilic, 4-8% acid capric, 40-52%
acid lauric, 13-19% acid miristic, 8-12% acid palmitic, 2-5% acid stearic,
5-11% acid oleic, 1-2,5% acid linoleic.
Uleiul de cocos este caracterizat printr-un conținut de peste 90% acizi
grași saturați, cel mai important acid gras fiind acidul lauric, care reprezintă
peste 40%. De asemenea, cca. 60% dintre acizii grași sunt cu un lanț
carbonic mediu, având între 8 și 12 atomi de carbon. O altă caracteristică
definitorie a uleiului de cocos o reprezintă conținutul foarte mic de acizi
grași esențiali, de până la 2,5% acid linoleic (omega-6).
Conținutul ridicat de acizi grași saturați dă uleiului de cocos o aromă
plăcută, stabilitate la temperaturi ridicate și rezistență la râncezire. De
asemenea, uleiul de cocos este important pentru conținutul său ridicat în
acid lauric, pe care organismul uman îl convertește în monoglicerid care are
proprietăți antivirale, antibacteriene și antifungice (Rethinam, 2018).
Răspândire, suprafețe și producții. Cocotierul s-a răspândit pe
insulele tropicale de pe tot globul, nucile de cocos fiind purtate de valurile
mărilor și a oceanelor, dar fiind duse dintr-un loc într-altul și de navigatori.
Acesta este cultivat de-a lungul zonelor de coastă, dar și în interiorul
uscatului, pe sute de km de la zonele litorale.
Cele mai importante zone de cultură pentru cocotier sunt în Asia,
Oceania, America Centrală și de Sud, vestul și estul Africii (Perera, 2012).
Cocotierul este cultivat în 93 de țări.
După datele FAO, suprafața cultivată cu cocotier a crescut continuu de
la 5.2 mil. ha în anul 1961 la 12,3 mil. ha în anul 2018 (fig. 14.3.1). În
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schimb, producția medie mondială la cocotier a scăzut de la 4,7 t/ha în anul
1962 la un minim de 3,4 t/ha înregistrat în anul 1984, pentru ca ulterior să
crească și să înregistreze un maxim de 5,4 t/ha în anul 2007. În perioada
anilor 2015-2018, producția medie mondială la cocotier a fost de cca. 5 t/ha.

Fig. 14.3.1. Evoluția suprafețelor și a producțiilor medii la ha la cocotier pe plan
mondial (după datele FAO)

Cele mai mari țări cultivatoare de cocotier la nivelul anului 2018 sunt:
Filipine (3,6 mil. ha), Indonezia (3,2 mil. ha) și India (2 mil. ha).
Cele mai mari producții medii la ha la cocotier în anul 2018 au fost
obținute în El Salvador (40,1 t/ha), Tonga (20,4 t/ha) și Guiana Franceză
(16,4 t/ha).
După datele FAO, la nivelul anului 2017, producția mondială de ulei
de cocos a fost de 2,5 mil t, acesta având o cotă de 1,2% din producția
mondială de uleiuri vegetale.
Uleiul de cocos a fost cel mai important ulei vegetal comercializat
timp de cca. un secol, între 1850 și sfârșitul celui de-al doilea Război
Mondial (anii 1950) (Nayar, 2018).
Filipine este cel mai mare exportator mondial de ulei de cocos.
Un cocotier produce anual 70-150 nuci de cocos care se recoltează
de-a lungul anului, acestea putând fi păstrate 2-3 luni (Pham, 2016).
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Sistematică. Cocotierul face parte din clasa Monocotiledonatae
(Liliopsida), subclasa Arecidae, ordinul Arecales, familia Arecaceae
(Palmaceae), subfamilia Cocoideae, tribul Cocoeae, genul Cocos.
Specia cultivată de cocotier este Cocos nucifera L. (2n=2x=32).
Cocotierul cultivat cuprinde două forme, și anume (Perera și colab.,
2009; Niral și Jerard, 2018):
- cocotierul înalt sau tipic (Cocos nucifera L. var. typica), care se
caracterizează prin plante cu talia de 20-30 m, prezența unei umflături
la baza tulpinii, înflorire care începe la 6-8 ani de la plantare, polenizare
încrucișată, fructe mari (în medie, 40 nuci/plantă/an), cu un conținut
ridicat de ulei, și o durată de viață de până la 80-100 de ani;
- cocotierul pitic (Cocos nucifera L. var. nana), care se caracterizează
prin plante cu talia de 10-15 m, tulpini fără umflături la bază, înflorire
care începe la 3-4 ani de la plantare, polenizare autogamă, fructe mici
(în medie, 80-100 nuci/plantă/an), și o durată de viață de până la 40-50
de ani.
Hibrizii dintre formele înalte și cele pitice de cocotier au început să se
extindă ca urmare a capacității ridicate de producție, precocității și taliei lor
mai mici (Perera, 2012).
Principalele particularități biologice. Cocotierul este o plantă perenă
lemnoasă care rămâne mereu verde.
Rădăcina este fasciculată și se formează de la baza tulpinii de-a lungul
întregii vieți a plantei.
Cocotierul formează rădăcini primare, care au 5-10 m lungime,
diametrul de cca. 8 mm și au o durată de viață de mai mulți ani (Niral și
Jerard, 2018). Acestea formează rădăcini secundare, care l-a rândul lor se
ramifică, formând o rețea absorbantă care aprovizionează planta cu apă și
elemente nutritive. Cocotierul nu formează perișori radiculari.
Tulpina la cocotier este cilindrică, neramificată, cu cicatrici de-a
lungul acesteia care marchează locul în care au fost prinse frunzele. La
maturitate, tulpina cocotierului ajunge la 15-30 m (Pham, 2016). Tulpina nu
formează muguri vegetativi de-a lungul ei, singurul mugur vegetativ fiind
cel din vârful acesteia. Ca atare, distrugerea acestui mugur vegetativ
conduce la moartea plantei.
La palmierii înalți, baza tulpinii este îngroșată
Frunzele formează o coroană dispusă în vârful tulpinii (fig. 14.3.2). Pe
o plantă se găsesc următoarele tipuri de frunze (Niral și Jerard, 2018):
- 10-12 frunze bazale, care sunt dispuse la baza coroanei și care sunt cele
mai bătrâne, acestea fiind frunzele de la care au fost recoltate fructele;
620

-

-

a)

10-14 frunze dispuse deasupra frunzelor bazale, care poartă
inflorescențe cu fructe aflate în diferite stadii de dezvoltare;
10-12 frunze tinere, care sunt dispuse deasupra frunzelor ce poartă
inflorescențe cu fructe și care prezintă la axila lor inflorescențe în
diferite stadii de formare;
frunze care învelesc mugurule terminal.

b)

Fig. 14.3.2. Coroana la cocotierul înalt (a) și la cocotierul pitic (b) (Perera, 2012)

O frunză este formată dintr-un pețiol și un rahis pe care se prind de-o
parte și de alta foliolele, care sunt în număr de 150-250.
Frunzele au lungimea de 3-6 m, pețiolul are lungimea de cca. ¼ din
lungimea frunzei, iar foliolele au lungimea de 0,6-1,5 m (Niral și Jerard,
2018).
Un palmier sănătos formează o nouă frunză la fiecare 3-4 săptămâni,
iar într-un an formează cca. 12 frunze, o frunză având o durată de viață (de
la apariție până la scuturare) de 2,5-3 ani (Pham, 2016).
Inflorescența. Cocotierul este o plantă unisexuat monoică, acesta
formând flori femele și flori mascule în cadrul aceleiași inflorescențe.
Inflorescența este de tip spadice și se formează la axila frunzelor, fiind
protejată de o bractee dublă, care de desface pe măsură de inflorescența se
dezvoltă.
Când bracteele sunt complet dezvoltate, inflorescența are lungimea de
1-1,2 m și diametrul de 14-16 cm (Pham, 2016).
La plantele mature, o inflorescență se formează în fiecare lună.
Pe rahisul (axul central) inflorescenței se prind 30-35 de spiculețe,
care poartă 1-2 (uneori până la 5) flori femele și numeroase flori mascule
(250-300 flori mascule/spiculeț).
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În general, florile mascule încep să se formeze cu cca. 1 lună mai
târziu decât cele femele și ajung la maturitate înaintea florilor femele (Niral
și Jerard, 2018).
Florile femele sunt mai mari decât cele mascule și sunt globuloase.
Acestea prezintă un periant format din 6 bractee, un inel staminal la bază și
un stil scurt care se termină cu 3 stigmate. Ovarul este tricarpelar, cu câte un
ovul în fiecare carpelă, dar numai un ovul din cele 3 este fertil.
Fiecare floare femelă este acompaniată de 2-5 flori mascule, care sunt
numite flori mascule axilare.
Florile mascule sunt formate din 3 sepale, 3 petale și 6 stamine, la
care se adaugă un pistil rudimentar în centru. Înflorirea florilor mascule
începe din vârful spiculețelor și continuă spre baza acestora.
Florile femele înfloresc după 3-6 zile de la înflorirea celor mascule,
polenizarea fiind alogamă entomofilă, un rol minor avându-l și vântul
(Abrol și Shankar, 2012).
Fructul este o drupă, care este denumită în mod curent nucă și care
necesită 10-12 luni pentru a ajunge la maturitate. Acesta prezintă la exterior
pericarpul, care este format din exocarp sau epicarp (stratul fibros de la
exteriorul fructului), mezocarp (stratul de coajă de sub stratul fibros) și
endocarp, care reprezintă sâmburele și care prezintă la bază 3 pori. Cei 3
pori reprezintă cele 3 carpele ale ovarului, 2 dintre pori fiind tari și 1 moale.
Sub endocarp se găsește un strat subțire ce reprezintă testa sau
învelișul seminal, care este de culoare brună și este aderent la endosperm,
care este dispus la interior. Endospermul se prezintă ca un strat albicios
cărnos și formează în centru o cavitate, denumită cavitate centrală, care este
plină cu un suc dulce denumit lichid endospermic.
Embrionul este încorporat în endosperm în dreptul porului moale de
pe endocarp, fiind format din radiculă, tigelă și plumulă, care este acoperită
de cotiledon.
Endospermul are grosimea de 0,8-2 cm (Niral și Jerard, 2018).
Din masa unei nuci de cocos, în medie cca. 50% reprezintă coaja cu
fibrele, cca. 15% reprezintă sâmburele, cca. 25% reprezintă endospermul și
cca. 10% reprezintă lichidul endospermic.
Cerințe de bază față de climă și sol. Cocotierul crește și se dezvoltă
cel mai bine în zonele de coastă tropicale cuprinse între 20o latitudine
nordică și sudică (Perera, 2016), putând ajunge până la 26o latitudine
nordică și sudică (Thomas și colab., 2018).
Ca altitudine, cocotierul crește și se dezvoltă cel mai bine până la
altitudini de 600 m (Thomas și colab., 2018), putând ajunge până la 1.200 m
(Perera, 2016).
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Cerințe față de temperatură. Cocotierul necesită temperaturi medii
cuprinse între 27 și 32oC, cu o variație zilnică de maximum 7oC (Thomas și
colab., 2018).
Cerințe față de apă. Plantele de cocotier necesită precipitații cuprinse
între 1.000 și 3.000 mm, care să fie echilibrat repartizate de-a lungul anului.
Precipitațiile optime trebuie să fie de 1.800-2.000 mm/an (cca. 150
mm/lună), iar umiditatea relativă a aerului optimă trebuie să fie de 75%
(Pham, 2016).
Cerințe față de lumină. Cocotierul este o plantă iubitoare de lumină,
acesta nesuportând umbrirea. Acesta necesită o durată de strălucire a
soarelui de 1.800-2.000 ore/an (Pham, 2016).
Cerințe față de sol. Cocotierul necesită soluri fertile, bogate în materie
organică, bine drenate și cu o capacitate bună de reținere a apei, cu un pH de
5-7,5, deși suportă și valori de până la 8. Totuși, acesta reușește pe soluri
foarte diverse, de la cele nisipoase la cele argiloase, de la cele slab drenate la
cele bine drenate, de la cele acide la cele alcaline.
Elemente tehnologice de bază. Plantațiile de cocotier se înființează
prin plantarea de puieți cu vârsta de 6-9 luni, care au 3-5 frunze complet
desfăcute, câteva rădăcini și o cantitate corespunzătoare de substanță de
rezervă în nucă pentru o bună prindere (Thomas și colab., 2018). Puieții se
obțin din semințe, înmulțirea vegetativă nefiind utilizată.
Plantarea se poate face în triunghi, în păstrat, în rânduri simple sau în
rânduri duble (fig. 14.3.3).

Fig. 14.3.3. Modalități de plantare la cocotier (Thomas și colab., 2018)
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Perioada de plantare a puieților este înaintea sezonului ploios, iar
acolo unde se irigă plantarea se face cu cca. 1 lună înaintea sezonului ploios.
Puieții plantați sunt protejați împotriva vânturilor puternice prin
legarea de picheți. O zonă circulară în jurul puieților se menține acoperită cu
mulci format din diferite materii organice (frunze, coji de nucă de cocos
etc.) pentru o mai bună conservare a apei. De asemenea, după primele 3 luni
de la plantare, se aplică fertilizări cu îngrășăminte chimice și organice. Este
de dorit ca spațiul dintre pomi să fie cultivat cu plante leguminoase care să
fie folosite ca îngrășământ verde.
Plantațiile de cocotier trebuie să fie fertilizate cu azot, potasiu, sulf și
clor, îngrășămintele frecvent utilizate fiind sulfatul de amoniu și clorura de
potasiu.
Irigarea plantațiilor de cocotier se poate face prin inundare pe toată
suprafața, prin inundarea unui bazin în jurul fiecărui pom (irigare în bazin),
prin aspersiune, prin utilizarea de conducte perforate din care țâșnește apa
(perfoirigare) sau prin picurare.
Recoltarea nucilor de cocos se face în funcție de destinația acestora, și
anume: nucile tinere se recoltează la vârsta de 6-8 luni, nucile destinate
pentru obținerea de chipsuri se recoltează la vârsta de 8-10 luni, iar nucile
utilizate pentru obținerea de ulei se recoltează la maturitatea deplină,
respectiv la 11-12 luni de la deschiderea inflorescenței.
Recoltarea se face cu tăietori care se cațără în pomi până la
inflorescențe, pe care le taie cu ajutorul unor cuțite de tip macetă. Cățărarea
se face cu ajutorul a diferite tipuri de dispozitive, extinzându-se platformele
operate de tractoare.

14.4. Jojoba
Importanța culturii. Jojoba1 se cultivă pentru semințele sale din care
se obține așa-numitul ”ulei de jojoba”, care este de fapt o ceară.
Uleiul de jojoba se utilizează ca aditiv pentru uleiul de motor destinat
motoarelor care realizează presiuni foarte ridicate, precum și ca lubrifiant și
ca lichid de transmisie. De asemenea, uleiul de jojoba se utilizează pentru
obținerea de biodiesel.
Prin hidrogenare, uleiul de jojoba formează o ceară tare, consistentă,
care prezintă interes pentru fabricarea lumânărilor și în tratarea și lustruirea
produselor din lemn.
Engleză - jojoba, goat nut, deer nut, pignut, wild hazel, quinine nut, coffeeberry, gray box bush;
franceză - jojoba; spaniolă - jojoba; germană - jojobastrauch.
1
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Uleiul de jojoba se utilizează în cosmetică, fiind important pentru
rolul său hidratant. De asemenea, acesta este utilizat pentru obținerea de
șampon și balsam pentru păr.
Uleiul de jojoba a fost utilizat în medicina tradițională de către
triburile din deșertul Sonora pentru tratarea rănilor, arsurilor și pentru
întreținerea pielii și a părului (McKeon, 2016).
Semințele de jojoba au efect laxativ în cantitate mică, dar consumate
în cantitate mare, acestea devin toxice (ceara specifică uleiului de jojoba nu
poate fi digerată).
Turtele rămase după extragerea uleiului de jojoba pot fi utilizate în
hrana animalelor numai după detoxifiere.
Conținutul de ulei și compoziția chimică a acestuia. Semințele de
jojoba au un conținut de ulei de 45-55%.
Uleiul de jojoba este impropriu denumit ulei, acesta fiind de fapt o
ceară în compoziţia căreia intră acizi graşi şi alcooli și care este lichidă la
temperaturi de 7-10oC, ceea ce a impus folosirea termenului de ulei. Uleiul
de jojoba este asemănător cu uleiul de balenă.
Esterii din ceara de jojoba conțin lanțuri carbonice lungi, care în mare
parte au de la 38 la 44 atomi de carbon (McKeon, 2016).
Uleiul de jojoba conține până la 4% acid palmitic, până la 1% acid
stearic, 5-25% acid oleic, 1-5% acid linoleic și cca. 12% acid erucic.
Uleiul de jojoba este nesicativ, acesta având indicele de iod de 80-90.
Semințele de jojoba conțin simmondsină, care face ca acestea să fie
toxice (determină scăderi de greutate a organismului care le consumă).
Răspândire, suprafețe și producții. Jojoba provine din deșertul
Sonora din sud-vestul SUA și nordul Mexicului, unde este cunoscută sub
numele de „arborele de ulei”. Deși denumirea științifică (Simmondsia
chinensis) amintește de China, aceasta nu este o plantă nativă în China.
Interesul pentru cultivarea plantelor de jojoba a apărut în anii 1970,
pentru ca în prezent jojoba să fie răspândită în întreaga lume, cu deosebire în
zonele subtropicale.
Jojoba apare pentru prima dată în statistica FAO în anul 1982, când în
Mexic au fost cultivate 237 ha cu o producție medie de 359 kg/ha. Ulterior,
jojoba continuă să fie cultivată în Mexic, după anul 2000 suprafața cultivată
fiind de cca. 300 ha, iar producție maximă de 1 t/ha fiind înregistrată în anul
1995 (fig. 14.4.1).
Pe suprafețe mici, jojoba se cultivă și în SUA, Costa Rica, Brazilia,
Paraguay și Australia.
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Fig. 14.4.1. Evoluția suprafețelor și a producțiilor medii la ha la jojoba pe plan
mondial (după datele FAO)

Sistematică. Jojoba face parte din ordinul Caryophyllales, familia
Simmondsiaceae, specia cultivată fiind Simmondsia chinensis (Link)
Schneid. (2n=4x=52).
Prin lucrările de ameliorare a speciei se urmărește (Roman și colab.,
2016):
- creșterea capacității de producție;
- obținerea de forme monoice și cu maturizare mai timpurie;
- creșterea pretabilității la recoltarea mecanizată.
Principalele particularități biologice. Jojoba este un arbust ce
rămâne mereu verde și care poate ajunge până la înălţimea de 5 m în condiții
semiaride (McKeon, 2016). Planta formează o coroană densă.
Frunzele sunt ovale, au lungimea de 2-4 cm şi lățimea de 1,5-3 cm.
Acestea prezintă un lichid lipicios pe suprafaţa lor.
Floarea este mică, nu prezintă sepale, iar petalele în număr de 5-6
sunt galben-verzui. Jojoba este o plantă unisexuat dioică, cu plante ce
formează numai flori femele și plante ce formează numai flori mascule.
Această caracteristică implică o atenție deosebită la înființarea plantațiilor
de jojoba, respectiv în stabilirea raportului dintre plantele femele și cele
mascule.
626

Fructul este de tip capsulă dehiscentă, are formă ovală, prezintă trei
muchii și are lungimea de 1-2 cm. De regulă, fructul conține o singură
sămânță (maximum 3 semințe).
Sămânţa este de culoare cafenie.
Cerințe de bază față de climă și sol. Pentru ca mugurii florali să iasă
din repausul vegetativ, plantele de jojoba au nevoie de o perioadă de cca. 2
luni cu o temperatură medie în jur de 15°C (Roman și colab., 2016).
Jojoba este o plantă tolerantă la secetă. Totuși, producții mari se obțin
în zonele cu precipitații de 750 mm sau în condiții de irigare. Perioadele
critice față de apă sunt la înflorire și la începutul formării semințelor.
Jojoba preferă solurile ușoare, cu textură grosieră, care au un drenaj
bun. Aceasta tolerează solurile saline, solurile cu un conținut scăzut în
elemente nutritive și solurile cu pH cuprins între 5 și 8.
Elemente tehnologice de bază. Primele recolte în plantațiile de
jojoba pot fi obţinute după 3-5 ani de la plantare, dar recolte importante din
punct de vedere comercial se obțin după 5 ani de la plantare, iar producțiile
maxime se obţin după 10 ani de la plantare.

14.5. Jatropha
Importanța culturii. Jatropha1 este cultivată pentru semințele sale din
care se obține un ulei cu utilizări industriale și energetice.
Uleiul de jatropha este utilizat pentru obținerea de săpun, coloranți și
pentru obținerea de biocombustibil (biodiesel și biokerosen). În trecut, uleiul
de jatropha a fost utilizat ca ulei de lampă. Acesta nu este acceptat a fi
utilizat în alimentație.
Semințele, frunzele și coaja arborilor de jatropha pot fi utilizate
proaspete sau sub formă de decoct în medicina tradițională și în scopuri
veterinare, iar uleiul are o acțiune purgativă puternică și este utilizat pe scară
largă pentru tratarea bolilor de piele și pentru calmarea durerilor cauzate de
reumatism (Heller, 1996).
Turtele rezultate de la extragerea uleiului pot fi utilizare ca
îngrășământ, acestea având un conținut de azot de 3,2-3,8%. Ca urmare a
faptului că turtele sunt toxice, acestea nu pot fi utilizate în hrana animalelor.
Jatropha a fost utilizată pentru prevenirea şi combaterea procesului de
deşertificare în unele regiuni ale globului (Roman și colab., 2016).
Engleză - physic nut, Barbados nut, poison nut, purging nut, bubble bush; franceză - pourghère,
noix de médecine, pignon d'Inde; spaniolă - tartago, tempate, árbol santo; italiană - fava purgatrice,
giatrofa catarcita, ricino maggiore; germană - purgiernußbaum.
1
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Lemnul de jatropha este utilizat ca lemn de foc.
Conținutul de ulei și compoziția chimică a acestuia. Seminţele de
jatropha au un conținut de ulei de 27-38% (Divakara și colab., 2009).
Uleiul de jatropha conține 13-15% acid palmitic, 6% acid stearic,
34-45% acid oleic și 29-44% acid linoleic. Practic, uleiul de jatropha
conține cca. 20% acizi grași saturați și cca. 80% acizi grași nesaturați.
Uleiul de jatropha are indicele de iod de 100-102.
Jatropha este o plantă toxică, semințele conținând curcină, care este o
proteină toxică, precum și esteri de phorbol, care sunt diterpene iritante ce
determină apariția de tumori. Esterii de phorbol se concentrează în ulei, ceea
ce face ca acesta să nu fie acceptat în alimentația umană.
Esterii de phorbol rămân și în turtele rămase după extragerea uleiului,
la care se adaugă prezența fitaților, a inbibitorilor de tripsină și a altor factori
antinutriționali. Ca atare, nu este acceptată utilizarea turtelor în furajarea
animalelor.
Răspândire, suprafețe și producții. Jatropha este o plantă originară
din Mexic care este răspândită în prezent în zonele tropicale și subtropicale
din America Latină, Asia și Africa.
Producţiile de seminţe care se obțin în diferite țări variază între 1,5 și
2 t/ha, deși potențialul de producție este mult mai ridicat.
Sistematică. Jatropha face parte din familia Euphorbiaceae, genul
Jatropha1, specia cultivată fiind Jatropha curcas L. (2n=2x=22) (sin.
Ricinus americanus Miller.).
Principalele particularități biologice. Jatropha este o specie perenă
care ajunge la înălțimea de 5 m, în condiții favorabile putând ajunge până la
8-10 m (Divakara și colab., 2009).
Arborele de jatropha are coaja moale și de culoare cenuşie, iar atunci
când este tăiată secretă un latex albicios.
Frunzele prezintă 3-5 lobi, sunt mari, iar în timpul iernii cad.
Inflorescenţele sunt cime dispuse terminal, în vârful ramificațiilor
tulpinii. Acestea prezintă atât flori femele cât și flori mascule, jatropha fiind
o plantă unisexuat monoică. Raportul între florile mascule și cele femele
este de cca. 20, în condiții de temperaturi mai scăzute putându-se ajunge la
peste 100 de flori mascule la o floare femelă (Divakara și colab., 2009).
Florile mascule au 10 stamine dispuse pe două cercuri a câte 5 stamine.
Florile femele prezintă un ovar trilocular și un stigmat bifidat.
Polenizarea este alogamă entomofilă.

Numele genului Jatropha a fost dat de Linnaeus și vine de la cuvintele grecești jatros (doctor) și
trophe (hrană), cu referire la utilizarea medicinală a plantei (Divakara și colab., 2009).
1

628

Fructul este o capsulă triloculară cu exocarpul moale până la
maturitatea semințelor. Într-o inflorescență se formează cca. 10 fructe.
Seminţele sunt negricioase, au o coajă subţire şi sunt toxice. Acestea
au lungimea de cca. 2 cm și grosimea de cca. 1 cm.
Semințele ajung la maturitate în 90 de zile de la înflorire (Heller,
1996).
Cerințe de bază față de climă și sol. Jatropha este o plantă ce preferă
climatele calde, dar poate suporta și perioade scurte de frig. Temperaturile
medii anuale trebuie să fie cuprinse între 20 și 28oC (Heller, 1996).
Jatropha are o bună rezistență la secetă, motiv pentru care poate fi
cultivată în zonele de deşert, fiind potrivită pentru prevenirea eroziunii
solului şi fixarea dunelor (Roman și colab., 2016). Aceasta crește bine în
zonele tropicale cu precipitații anuale de la 200 la peste 1.500 mm
(Openshaw, 2000) și cu altitudini de până la 500 m.
Elemente tehnologice de bază. Înființarea unei plantații de jatropha
se face cu puieți obținuți din butaşi sau din seminţe. Producții bune încep să
se obţină după 2-3 ani de la plantare, durata de exploatare a plantației fiind
de până la 40 de ani.
În zonele și în perioadele secetoase, plantația de jatropha trebuie
irigată. Plantele au proprietăţi insecticide şi fungicide, motiv pentru care nu
este necesară utilizarea de insecticide și fungicide.

14.6. Arborele de Tung
Importanța culturii. Arborele de Tung1 se cultivă pentru semințele
sale din care se obține un ulei foarte sicativ.
Uleiul de tung este utilizat pentru obținerea de vopsele și lacuri de
calitate superioară, cerneală, rășini speciale, linoleum etc. Uleiul de tung
prezintă interes și pentru obținerea de biodiesel.
Arborele de Tung se cultivă și ca arbore ornamental.
Conținutul de ulei și compoziția chimică a acestuia. Conținutul de
ulei din semințele arborelui de Tung este de 50-60%.
Uleiul de tung se caracterizează printr-un conținut de peste 80% acid
α-eleostearic (cca. 81%). De asemenea, acesta conține cca. 2,4% acid
palmitic, 2,6% acid stearic, 6,5% acid oleic și 7,5% acid linoleic (Kumar și
colab., 2017).
Engleză - tung tree, tung oil tree, Chinese wood-oil tree; franceză - aleurite, arbe à huile, tung,
arbre de tung, bois de Chine; spaniolă - aceite chino, aleurita, tung; germană - holzölbaum,
tungölbaum.
1
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Uleiul de tung este sicativ, acesta având indicele de iod de 160-175.
Toate părțile plantei sunt otrăvitoare, inclusiv fructele și semințele,
acestea conținând o saponină toxică. Se consideră că o singură sămânță
poate fi fatală.
Răspândire, suprafețe și producții. Arborele de Tung este nativ în
sudul Chinei, Myanmar (Birmania) și nordul Vietnamului. Acesta a fost
cultivat de mii de ani în China, fiind menționat în scrierile lui Confucius în
jurul anilor 400 î.e.n. (Shockey și colab., 2016).
China este cel mai mare cultivator mondial de arbore de Tung.
Sistematică. Arborele de Tung face parte din ordinul Euphorbiales,
familia Euphorbiaceae, genul Vernicia, specia Vernicia fordii (Hemsl.) Airy
Shaw (sin. Aleurites fordii Hemsl.) (2n=2x=22).
Principalele particularități biologice. Arborele de Tung ajunge la
maturitate la 10 m înălțime, uneori chiar până la înălțimea de 20 m.
Coaja este netedă și subțire, iar la rănire sau tăiere produce un latex.
Frunzele sunt dispuse altern, sunt simple și de dimensiuni mari, având
lungimea de 4,5-25 cm și lățimea de 3,5-22 cm. Pețiolul frunzei are
lungimea de 5,5-26 cm.
Florile au diametrul de 2,5-3,5 cm și prezintă 5 petale roz-pal spre
violet. Arborele de Tung este o plantă unisexuat monoică, cu flori femele și
flori mascule individuale, dar dispuse în aceeași inflorescență.
Polenizarea se realizează prin intermediul insectelor.
Fructul este o bacă piriformă, care are lungimea de 4-6 cm și
diametrul de 3-5 cm. Acesta conține 4-5 semințe mari.
Cerințe de bază față de climă și sol. Arborele de Tung crește și se
dezvoltă în condiții bune în zone cu temperatura medie anuală cuprinsă între
18 și 28°C și cu precipitații anuale mai mari de 650 mm, la altitudini
cuprinse între 200 și 2.000 m și pe soluri bine drenate, dar cu o capacitate
bună de reținere a apei și cu pH cuprins între 4,5 și 7,5.
Elemente tehnologice de bază. O plantație cu arbori de Tung începe
să producă fructe în cel de-al 3-lea an după plantare, dar primele recolte
comerciale se obțin în anii 4-5 de la plantare, producțiile maxime fiind
înregistrate la 10-12 ani de la plantare.
Longevitatea unei plantații cu arbori de Tung este de cca. 30 de ani.
La maturitate, fructele cad pe sol unde se lasă timp de 3-4 săptămâni
pentru a se usca (umiditatea trebuie să coboare sub 30%), după care se
adună manual.
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14.7. Pili
Importanța culturii. Ca urmare a importanței deosebite, pili1 poate
deveni un al doilea ”arbore al vieții”, după cocotier. Pentru populația din
regiunea Bicol din Filipine, pili reprezintă ”arborele speranței” (Pham,
2016).
Pili prezintă interes în alimentația oamenilor, furajarea animalelor,
pentru utilizări industriale, pentru obținerea de biocombustibil și obiecte
artizanale care se produc din toate părțile componente ale plantei.
Uleiul de pili poate fi obținut din semințele (nucile) de pili și din pulpa
fructului de pili.
Uleiul din semințele de pili poate înlocui uleiul de măsline în
fabricarea conservelor de pește (sardine), acesta fiind utilizat și pentru
prepararea salatelor și a diferitelor tipuri de produse alimentare. Fracția cu
punct de topire ridicat care se obține din uleiul din semințele de pili poate
înlocui untul de cacao în obținerea de produse alimentare, farmaceutice și
cosmetice.
Uleiul din pulpa fructului de pili prezintă interes pentru obținerea de
produse nutriționale, nutraceutice, cosmetice și farmaceutice. De asemenea,
acesta poate fi utilizat pentru obținerea de biodiesel.
Nucile de pili au un gust asemănător cu cel al nucilor de macadamia
sau cu cel al alunelor, fiind utilizate în cofetărie și pentru prepararea a
diferite produse alimentare. Acestea se consumă și ca atare, prăjite sau
pudrate cu zahăr.
Lemnul de pili este foarte apreciat ca lemn de foc.
Conținutul de ulei și compoziția chimică a acestuia. Conținutul de
ulei din semințele de pili este de cca. 70%, acesta conținând cca. 35% acid
palmitic, 10% acid stearic, 44% acid oleic și 10% acid linoleic (Pham,
2016). Uleiul din semințele de pili are un gust dulceag.
Pulpa fructului de pili conține 28-36% ulei, acesta conținând cca. 24%
acid palmitic, 4,6% acid palmitoleic, 2,6% acid stearic, 60% acid oleic și
6,6% acid linoleic (Pham, 2016). Uleiul din pulpa fructului de pili are o
culoare galben-verzuie până la verde-închis și reprezintă o sursă importantă
de caretenoizi, scualenă, tocoferoli și steroli.
Răspândire, suprafețe și producții. Pili se cultivă în special în
regiunea Bicol din Filipine.
Producția pentru un pom cu vârsta de 10-15 ani este de cca. 2.000 de
nuci/sezon, ceea ce înseamnă cca. 20 kg/pom.

1

Engleză - pili tree, pili nut; germană - pili-nußbaum.
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Sistematică. Pili face parte din familia Burseraceae, genul Canarium,
specia Canarium ovatum Engl. (2n=2x=46).
Principalele particularități biologice. Pili este un arbore care poate
ajunge la înălțimi de cca. 20 m, iar trunchiul poate ajunge la diametrul de
cca. 40 cm (Pham, 2016).
Frunzele sunt dispuse altern. Acestea sunt imparipenate, au lungimea
de cca. 40 cm și prezintă foliole cu lungimea de 4-24 cm și lățimea de
2-12 cm (Coronel, 1996).
Inflorescențele sunt de tip cimă și sunt dispuse în axila frunzelor. Pili
este o plantă unisexuat dioică, cu plante femele și plante mascule.
Inflorescențele femele au lungimea de cca. 7 cm și conțin 3-6 flori, în timp
ce inflorescențele mascule au lungimea de cca. 10 cm și conțin în medie 18
flori (Coronel, 1996).
Fructul este o drupă, deși popular este cunoscut sub numele de nucă.
Fructul are lungimea de 4-6 cm, iar forma poate fi eliptică, oblongă, ovală
sau obovată (fig. 14.7.1).

Fig. 14.7.1. Fructe de pili (Pham, 2016)

Fructul prezintă la exterior o pieliță (exocarpul) netedă, subțire și
lucioasă, care protejează pulpa (mezocarpul) fibroasă, moale, galbenverzuie. Pulpa acoperă nuca (endocarpul) care este tare și care prezintă la
interior o foiță subțire, de culoare brună ce reprezintă învelișul seminal, în
interiorul acestuia găsindu-se embrionul.
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Partea bazală a nucii este ascuțită, iar partea apicală este mai mult sau
mai puțin rotunjită.
Cerințe de bază față de climă. În regiunea Bicol din Filipine în care
se cultivă pili precipitațiile medii anuale sunt de 3.300 mm, dar în regiunea
Laguna în care s-a extins pili precipitațiile medii anuale însumează
1.980 mm (Coronel, 1996). De asemenea, pili crește în condiții bune la
temperaturi medii anuale de cca. 27oC și la altitudini de până la 400 m.
Pili este un arbore cu una dintre cele mai mari rezistențe la taifunuri.
Elemente tehnologice de bază. Înființarea plantațiilor de pili se face
prin plantarea de puieți la distanțe de 12 m. Pentru că cca. 50% dintre plante
vor fi mascule, în fiecare locație se plantează câte 2 puieți la distanță de
30-50 cm unul de altul. La prima înflorie, atunci când va putea fi identificat
sexul fiecărei plante, plantele mascule se taie, păstrându-se numai unele
dintre ele care să asigure un raport de 20-25 plante femele pentru o plantă
masculă. Plantarea se face astfel încât să se asigure o dispunere a plantelor
în pătrat sau în triunghi.
Recoltarea nucilor se face fie prin lăsarea acestora să cadă din pom,
după care se adună de la suprafața solului, fie prin ”baterea” pomilor cu bețe
lungi pentru desprinderea nucilor, urmând ca acestea să fie adunate ulterior.

14.8. Arborele de Neem
Importanța culturii. Arborele de Neem1 este una dintre cele mai
versatile plante cultivate. Datorită diferitelor sale utilizări și a proprietăților
sale medicinale, arborele de Neem a fost declarat de Organizația Națiunilor
Unite (ONU) ca fiind ”Arborele secolului XXI”. Acesta prezintă interes ca
plantă oleaginoasă pentru semințele sale din care se obține un ulei cu
utilizare industrială.
Uleiul de neem este utilizat pentru obținerea de săpun, ceară și
lubrifianți. De asemenea, acesta este utilizat ca ulei pentru iluminat și ca ulei
pentru încălzire, precum și în formularea granulelor de îngrășăminte cu
eliberare treptată a elementelor nutritive. Având efect antiseptic, uleiul de
neem este utilizat pentru obținerea de săpunuri medicinale, pastă de dinți,
produse farmaceutice (emulsii, unguente ș.a.) și produse cosmetice (creme,
loțiuni, șampoane ș.a.).
Fructele, semințele, frunzele, rădăcinile, coaja și uleiul de neem sunt
utilizate în medicina tradițională, efectele benefice ale acestora fiind
Engleză - neem, Indian lilac; franceză - azadira d'Inde, margousier, azidarac, azadira; spaniolă margosa, nim; germană - niembaum, nimbaum.
1
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descrise în primele scrieri sanscrite (Hashmat și colab., 2012) și fiind
utilizate de peste 4.000 de ani în medicina Ayurveda1 (Pankaj și colab.,
2011). Practic, toate organele plantei sunt utilizate în scop medicinal, în
mod special pentru diferite afecțiuni ale pielii. De asemenea, acestea sunt
utilizate și în scop veterinar. Având în vedere importanța medicinală
deosebită, arborele de Neem este numit și “arborele sacru” sau “farmacia
naturii”.
Turtele și șroturile rezultate în urma extragerii uleiului sunt utilizate ca
îngrășământ, având și efect de amendament.
Extractele din semințele și frunzele de Neem sunt bine-cunoscute
pentru efectul lor insecticid, fiind utilizate ca insecticide biologice.
Lemnul de Neem este utilizat pentru obținerea de cherestea și ca lemn
de foc
Coaja este utilizată pentru obținerea de taninuri și pentru fabricarea de
produse de îngrijire dentară.
Pulpa fructelor care rămâne în urma procesării pentru obținerea de ulei
din semințe, fiind dulce prezintă interes pentru a fi utilizată ca materie primă
pentru obținerea de biogaz.
Arborele de Neem are importanță meliferă, mierea de Neem fiind
cunoscută și apreciată.
Conținutul de ulei este de 30-50% (Hashmat și colab., 2012), acesta
conținând cca. 17% acid palmitic, cca. 16% acid stearic, peste 40% acid
oleic și cca. 21% acid linoleic (Momchilova, și colab., 2007).
Uleiul de Neem este închis la culoare, are gust amar și are un miros
specific de usturoi determinat de prezența compușilor cu sulf. Acesta este
nesicativ, având indicele de iod de 65-85.
Sterolii conținuți de uleiul de neem sunt: sitosterol, stigmasterol,
campesterol și fucosterol.
Răspândire, suprafețe și producții. Arborele de Neem este originar
din India, fiind răspândit în prezent în majoritatea țărilor tropicale și
subtropicale. Este cultivat în diferite țări din Asia, precum India, Pakistan,
Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Thailanda, Malaezia, lndonezia, dar a
fost introdus în cultură și în diferite țări din Africa, America de Sud și
America Centrală.
Producțiile care se pot obține de la un arbore matur sunt de cca. 50 kg
de fructe.
Sistematică. Arborele de Neem face parte din familia Meliaceae,
genul Azadirachta, specia Azadirachta indica A. Juss. (2n=2x=24).
Medicina Ayurveda este una dintre cele mai vechi practici medicale din lume, care își are
originea în India în urmă cu peste 5.000 de ani.
1
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Principalele particularități biologice. Arborele de Neem este un
arbore mereu verde cu rădăcini bine dezvoltate, care poate ajunge la
înălțimea de 30 m și la o circumferință a trunchiului de 2,5 m.
Frunzele sunt imparipenat compuse cu 5-15 foliole și sunt dispuse
altern.
Florile sunt mici, albe și dispuse în ciorchini axilari. Acestea atrag
insectele polenizatoare prin mirosul lor plăcut și prin secreția de nectar.
Fructul este o drupă cu lungimea de 1,2-2 cm, de culoare galbenă sau
galben-verzuie la maturitate, cu o pulpă dulce și cu o aromă specifică de
usturoi.
Sămânță se găsește dispusă într-un sâmbure.
Arborele de Neem începe să rodească după 3-5 ani de la înființarea
plantației, ajunge la capacitatea maximă de producție după 10 ani și poate
trăi peste 2 secole.
Cerințe de bază față de climă și sol. Deși tolerează bine seceta,
arborele de Neem crește și se dezvoltă bine în zonele cu precipitații anuale
cuprinse între 400 și 1.200 mm.
Elemente tehnologice de bază. Înființarea plantațiilor de arbori de
Neem se face prin semănatul direct de semințe sau prin plantarea de puieți
obținuți din semințe, rădăcini sau culturi de țesuturi.
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Glosar de termeni folosiți
Acid gras = acid carboxilic cu un număr mare de atomi de C, care
reprezintă principalul constituent al lipidelor.
Androsterilitate = sterilitate masculină, care este dată de faptul că polenul
florilor este absent sau este nefuncțional; androsterilitate genică sau
nucleară = androsterilitate cauzată de gene nucleare în stare recesivă;
androsterilitate citoplasmatică = androsterilitate cauzată de gene
citoplasmatice.
Bob / Boabe = termen generic utilizat în practica agricolă și în literatura de
specialitate pentru fructele sau semințele plantelor de cultură mare.
Capacitatea de câmp (capacitatea de apă în câmp - CC) = cantitatea
maximă de apă pe care solul saturat cu apă o poate reţine în spaţiile
capilare o perioadă mai lungă de timp şi pe care o poate pune în mod
treptat la dispoziţia plantelor.
Capacitate de producţie = însuşire biologică a speciilor, soiurilor şi
hibrizilor care se exprimă prin producţia obţinută la unitatea de
suprafaţă.
Coeficient de transpirație = cantitatea de apă pe care plantele o elimină
prin procesul de transpirație pentru a produce o unitate de substanță
uscată (g apă/g s.u.).
Componenţă botanică = numărul de seminţe din alte specii (seminţe de
alte plante de cultură şi seminţe de buruieni) raportat la o anumită
cantitate de sămânţă, prevăzută în standarde.
Constantă termică = necesarul de căldură exprimat ca sumă a
temperaturilor biologic active (TBA) necesar ca o plantă să ajungă la
maturitate; constanta termică reprezintă timpul termic necesar pentru ca
o plantă să ajungă la maturitate.
Cultură succesivă = cultură pentru boabe, furaj sau îngrășământ verde care
se realizează în același an agricol prin înființarea acesteia pe aceeași solă
pe care a fost cultura principală, după recoltarea acesteia.
Dehiscent = (despre fructe) care se deschide spontan când ajunge la
maturitate, punând în libertate semințele (fruct dehiscent = care se
deschide la maturitate și eliberează semințele; fruct indehiscent = care
nu se deschide la maturitate).
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Densitate = numărul de plante raportat la unitatea de suprafață (m2 sau ha);
densitate optimă = densitatea la care se obține cea mai mare producție
la unitatea de suprafață; densitate de semănat = numărul de boabe
germinabile (b.g.) care trebuie semănate pe unitatea de suprafață pentru
a se realiza densitatea dorită de plante la recoltare (plante recoltabile).
Diaheliotropism = mișcare de orientare a frunzelor plantelor perpendicular
pe direcția rezelor solare astfel încât suprafața superioară a acestora să
intercepteze o cantitate maximă de radiație solară.
Doză = cantitate determinată dintr-o substanţă, material, radiație etc. care
produce un anumit efect sau care intră în compunerea unui amestec (care
formează împreună cu altele un amestec); doza de îngrășăminte se
exprimă în kg substanță activă (s.a.) pe hectar; doza de îngrășăminte
microgranulate se exprimă în kg produs comercial (p.c.) pe hectar; doza
de îngrășăminte foliare se exprimă în kg sau l produs comercial (p.c.) pe
hectar; doza de produse pesticide se exprimă în kg, g, l, sau ml produs
comercial pe hectar.
Elementele productivității = elementele (componentele plantei) care
contribuie la formarea recoltei.
Fază de vegetație (fază fenologică sau fenofază) = perioadă din ciclul de
vegetație al plantelor care se caracterizează prin modificări ale aspectului
exterior al acestora datorită formării şi creşterii diferitelor organe
(frunze, tulpini, ramificații, inflorescenţe, flori, fructe, semințe).
Fertilizare = măsură tehnologică prin care se asigură conservarea sau
refacerea fertilităţii solurilor prin reînnoirea fondului natural de
substanţe chimice şi organice necesare pentru creşterea şi dezvoltarea
plantelor.
Filocron = timpul dintre apariția frunzelor succesive pe tulpina principală a
unei plante; filocronul poate fi exprimat prin unități de timp (zile, ore)
sau ca timp termic (sumă a temperaturilor biologic active).
Fruct = organ al plantei ce se dezvoltă din ovarul unei flori fecundate și
care conține semințele plantei respective; achenă = fruct uscat,
indehiscent, care conține o singură sămânță neconcrescută cu peretele
fructului; capsulă = fruct uscat, dehiscent, care este format din mai
multe carpele concrescute, cu una sau mai multe loji, cu numeroase
semințe; nuculă = nucă de dimensiuni reduse (nucă = fruct uscat,
indehiscent, cu pericarp sclerificat, care conține la interior, de regulă, o
singură sămânță); silicvă = fruct uscat, dehiscent, îngust și lung, cu
numeroase semințe, care provine dintr-un ovar bicarpelar; între cele
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două carpele se formează un perete membranos fals numit septum, de
care se prind semințele; dehiscența silicvei are loc de la bază spre vârful
acesteia, în două valve; siliculă = silicvă scurtă, având cele două axe
aproximativ egale.
Germinație = totalitatea proceselor morfologice, fiziologice şi biochimice
de trecere a embrionului din sămânţă de la starea de viaţă latentă la viața
activă; germinația semințelor se exprimă prin facultatea germinativă,
care reprezintă numărul de seminţe pure, exprimat procentual, care în
condiţii optime de temperatură şi umiditate, produc germeni normali
într-un anumit timp stabilit pentru fiecare specie.
Heliotropism = mișcare de orientare a unei plante după lumina solară sau
altă sursă de lumină.
Heterozis = creșterea vitalității, a puterii de adaptare, a productivității etc.
în urma încrucișării dintre două linii consangvinizate sau două soiuri de
plante cu ereditate diferită.
Hibrid = descendenții rezultați în urma încrucişării între două linii
consangvinizate, soiuri sau chiar hibrizi ce diferă prin una sau mai multe
gene; hibridul asigură producţii mari în prima generaţie (F1) datorită
fenomenului de heterozis.
Indicele de iod = cantitatea de iod (exprimată în grame) ce reacționează cu
100 g de ulei (cantitatea de iod ce este absorbită de 100 g ulei).
Indicele de recoltă = cunoscut și ca HI (Harvest Index) reprezintă raportul
dintre producția de boabe (producția economică) și producția totală de
biomasă epigee la maturitate (producția biologică).
Inflorescență = ansamblu de flori dispuse pe un ax sau pe un complex de
axe de diferite ordine; calatidiu (numit și capitul) = inflorescență
racemoasă cu axul lățit ca un disc, pe care sunt fixate florile sesile, și
care este înconjurată la bază de bractee ce alcătuiesc involucrul; cimă =
inflorescenţă care prezintă o axă primară cu creștere definită (se termină
cu o floare) din care se diferențiază axe de ordine și vârste diferite, cu
creștere definită (inflorescenţă la care ramificațiile laterale depăşesc
vârful ramificației precedente); racem = inflorescență formată dintr-un
ax principal de pe care se dezvoltă, de la nivele diferite, axe secundare
fiecare terminată cu o floare (inflorescență în formă de ciorchine);
verticiliu = inflorescență la care florile sunt dispuse circular în jurul
unui ax şi sunt inserate la aceeaşi înălţime.
ISF = indicele suprafeței foliare (cunoscut şi sub denumirea de LAI = Leaf
Area Index) reprezintă suprafața frunzelor verzi ale plantelor raportată la
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suprafața de 1 m2 de teren ocupată de plantele respective (m2 frunze
verzi/1 m2 suprafață de teren).
Înflorire = proces fiziologic de desfacere a mugurilor florali și de
deschidere a învelișurilor florale.
Îngrăşământ = termen generic utilizat pentru produsele simple sau
compuse de natură minerală sau organică, obținute pe cale artificială sau
naturală, care conţin elemente chimice necesare nutriţiei plantelor și care
se folosesc pentru crearea de condiții optime de creștere și dezvoltare a
plantelor cultivate.
Lipide (grăsimi) = compuși organici naturali sintetizați în organismele vii
(plante, animale) care sunt esteri ai alcoolilor cu acizi grași superiori și
care sunt solubili în solvenți organici și insolubili în apă.
Lucrările solului = complex de lucrări agricole aplicate solului care au
scopul de a asigura plantelor de cultură cele mai bune condiții de
creştere şi dezvoltare.
Maturitate = procesul de desăvârșire a dezvoltării unui organ sau a
organismului ca întreg; Maturitate fiziologică = momentul când
semințele își încetează creșterea (încetează procesele de acumulare a
substanțelor de rezervă), iar embrionul este complet dezvoltat și poate
forma prin procesul de germinație o nouă plantă.
MH = masa hectolitrică, care reprezintă masa exprimată în kilograme a
unui volum de 100 l din produsul de analizat; MH defineşte densitatea
masei de seminţe.
MMB = masa a 1000 de boabe, care se exprimă în grame; MMB este un
element al productivității, serveşte la evaluarea producţiei probabile, iar
pentru semințele destinate semănatului, aceasta este necesară pentru
calculul normei de semănat.
Monocultură = cultivarea aceleiași plante mai mulți ani la rând pe aceeași
suprafață de teren.
Normă de semănat = cantitatea de sămânţă folosită pentru semănatul unui
hectar, exprimată în kg/ha.
Normă de udare = cantitatea de apă care se aplică la o udare, exprimată în
m3/ha.
Normă de irigare = cantitatea de apă care se aplică la o plantă de cultură
de-a lungul perioadei de vegetație, care reprezintă suma normelor de
udare și este exprimată în m3/ha.
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Oboseala solului = fenomen specific solurilor cultivate mai mulţi ani cu
aceeaşi plantă, care se manifestă prin faptul că solul nu mai oferă
condiţii favorabile de creştere şi dezvoltare a plantelor de cultură
respective.
Pat germinativ = strat superficial de sol pregătit pentru semănat.
PED = prag economic de dăunare, care reprezintă nivelul de atac sau de
densitate al unui organism dăunător care produce pagube (actuale sau
viitoare) egale cu costul tratamentului.
Perioadă de vegetaţie = intervalul de timp de la însămânţarea unei culturi
până la maturitatea deplină a plantelor.
Plantă postmergătoare = cultură agricolă care urmează să se înfiinţeze
după cultura de bază pe aceeaşi suprafață de teren.
Plantă premergătoare = cultură agricolă care a fost înființată anterior unei
culturi de bază pe aceeaşi suprafață de teren.
Polenizare = procesul prin care se realizează transferul grăuncioarelor de
polen de pe anterele staminelor pe stigmatul gineceului; polenizare
alogamă (alogamie) = polenizare încrucișată realizată prin transportul
grăuncioarelor de polen de pe anterele staminelor unei flori pe stigmatul
gineceului unei alte flori de pe aceeași plantă sau de pe o altă plantă;
atunci când transportul grăuncioarelor de polen se face prin intermediul
vântului, polenizarea este alogamă anemofilă, iar atunci când
transportul grăuncioarelor de polen se face prin intermediul insectelor,
polenizarea este alogamă entomofilă; polenizare autogamă
(autogamie) = polenizare directă sau autopolenizare realizată prin
transferul grăuncioarelor de polen de pe anterele staminelor pe stigmatul
gineceului aceleiași flori.
Polimorfism foliar = însușirea unei plante de a avea frunze de diferite
forme.
Precocitate = însuşirea unor plante de a ajunge la maturitate mai devreme.
Protandrie = maturizare a organelor mascule de reproducere (a staminelor)
înaintea organelor femele (a stigmatelor), în cadrul aceleiași flori sau
inflorescențe.
Puritatea fizică a semințelor = conţinutul procentual de sămânţă pură din
specia de analizat, raportat la masa probei de analiză.
Recoltare = lucrarea agricolă prin care se asigură strângerea recoltei de
bază de pe câmp.
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Recoltă = cantitatea de produs agricol obţinută (recoltată) într-o anumită
perioadă şi de pe o anumită suprafaţă de teren.
Rotația culturilor = ordinea de cultivare a plantelor în timp (succesiunea
culturilor în timp) pe aceeași suprafață de teren.
Sămânță = organ al plantelor superioare care este format din tegument,
embrion și, la anumite plante, și din endosperm; embrionul reprezintă
partea vie a seminței din care, în condiții favorabile, se poate dezvolta o
nouă plantă folosind substanțele de rezervă acumulate în cotiledoane sau
în endosperm; sămânţa în sens agronomic reprezintă orice material de
reproducere (seminţe propriu-zise, fructe, organe vegetative, material
săditor produs prin orice metode de înmulţire) destinat multiplicării sau
reproducerii unei plante agricole; sămânţa certificată reprezintă
sămânţa destinată semănatului care provine dintr-un sistem organizat de
producere de sămânţă și care satisface cerinţele impuse de reglementările
în vigoare privind puritatea varietală şi valoarea culturală.
Scara BBCH = scară de coduri fenologice care a fost dezvoltată pe baza
scării Zadoks de la cereale; scara BBCH folosește un sistem zecimal de
coduri care s-a generalizat la pricipalele plante de cultură mare.
Secetă = fenomen care se produce în natură şi care se manifestă prin lipsa
precipitațiilor sau prin precipitații într-o cantitate mică ce se asociază cu
temperaturi ridicate (arşiţă), ceea ce afectează creșterea și dezvoltarea
plantelor care nu mai pot compensa prin absorbție apa pierdută prin
procesul de transpirație; secetă atmosferică = secetă determinată de
temperaturile ridicate și umiditatea relativă a aerului scăzută (în condiții
de aer cald și uscat), condiții ce intensifică procesul de transpiraţie a
plantelor, acestea nereușind să compenseze apa pierdută cu apa
absorbită – în condiții de secetă atmosferică, plantele se ofilesc în timpul
zilei, dar îşi pot reveni în cursul nopţii, când temperatura scade, dacă în
sol există rezerva de apă necesară restabilirii echilibrului hidric; secetă
pedologică = secetă determinată de umiditatea redusă din sol, ceea ce
face ca solul să nu mai poată furniza plantelor suficientă apă pentru ca
acestea să înlocuiască apa pierdută prin procesul de transpiraţie; secetă
fiziologică = secetă determinată de lipsa apei în plantă în condiţiile în
care solul are suficientă umiditate, dar pe care plantele nu o pot absorbi
din diferite cauze (de exemplu, în condiții de sol înghețat, atunci când
soluția solului este prea concentrată, sau atunci când rădăcinile plantelor
nu sunt sau nu mai sunt în contact cu particulele de sol).
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Semănat = lucrarea agricolă prin care semințele sunt introduse în sol la o
anumită adâncime și cu o anumită distribuție spațială pentru înființarea
unei culturi agricole.
Sicativ = care se usucă repede; ulei sicativ = ulei care se usucă repede în
contact cu aerul.
Soi = populaţie de plante care prezintă caracteristici distincte de cele ale
altor soiuri (distinctivitate), aceste caracteristici regăsindu-se la toate
plantele din populația respectivă (uniformitate sau omogenitate) și fiind
stabile în timp și spațiu (stabilitate).
Stadiu de vegetație (stadiu fenologic) = un moment bine definite din cadrul
unei faze de vegetație (de exemplu, în faza de formare a frunzelor,
momentul când plantele au 2 frunze reprezintă stadiul de 2 frunze).
Structura solului = proprietatea solului de a avea particule elementare şi
microagregate reunite în agregate structurale de forme şi dimensiuni
diferite, între acestea fiind goluri sau suprafeţe de contact cu legături
slabe.
TBA = temperaturi biologic active, cunoscute și sub numele de unităţi
termice utile (UTU) sau grade zilnice de creştere (GDD - Growing
Degree Days), care se calculează ca diferență dintre temperatura medie
zilnică și temperatura de bază; temperatura de bază sau pragul biologic
reprezintă temperatura sub care plantele nu mai sunt active din punct de
vedere biologic, respectiv nu mai înregistrează efecte biologice
semnificative, și care este specifică fiecărei plante.
Textura solului = însuşirea solului determinată de proporţia fracţiunilor de
nisip, praf şi argilă, care constituie partea minerală a solurilor.
Vernalizare = dobândirea sau accelerarea capacității de înflorire a unor
plante sub influența naturală sau artificială a temperaturilor scăzute
pozitive; prin vernalizare, plantele capătă capacitatea de a trece din etapa
vegetativă în cea generativă (reproductivă).
Zone ecologice = zonele de favorabilitate la plantele de cultură stabilite pe
baza confruntării condiţiilor naturale specifice unei regiuni cu cerinţele
plantelor faţă de factorii de mediu.

645

ISBN 978-606-072-128-4

PLANTE OLEAGINOASE

ADRIAN GHEORGHE BĂȘA

FITOTEHNIE
PLANTE OLEAGINOASE

ADRIAN GHEORGHE BĂȘA

VIOREL ION

Plantele oleaginoase, denumite și plante oleifere sau plante uleioase, sunt
plante care au capacitatea de a acumula în seminţele și fructele lor cantităţi mari
de lipide (între 20 și 60%), ceea ce face posibilă utilizarea acestora pentru
obținerea de ulei cu utilizare în alimentație și ca materie primă pentru diferite
industrii, acest lucru fiind justificat din punct de vedere economic. Acestea sunt
cultivate în întreaga lume, în diferite condiții pedoclimatice și în diferite sisteme
de agricultură, unele dintre ele fiind anuale, iar altele perene.
După datele FAO, 78,5% din producția mondială obținută de la plantele
oleaginoase este utilizată pentru obținerea de ulei, 10,5% se utilizează direct în
alimentația umană, 2% ca sămânță destinată semănatului, 5% în hrana
animalelor, 1% exclusiv în scopuri industriale, iar cca 3% din producție se
consideră că rămâne nevalorificată, pierzându-se sub diferite forme.
Dintre plantele oleaginoase, 4 constituie așa-numitele culturi majore
(palmierul de ulei, soia, rapiţa și floarea-soarelui), care asigură cca 82% din
producţia mondială de uleiuri. Celelalte plante oleaginoase, denumite culturi
minore, deși au o importanță redusă la nivel mondial, acestea au un rol
important la nivel local și regional, furnizând materii prime pentru obținerea de
ulei cu diferite utilizări, precum și pentru obținerea de diverse produse specifice.
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