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Cuvânt înainte
În România, floarea-soarelui a devenit a treia cultură ca
suprafaţă cultivată. Importanţa acestei plante este dată de uleiul pe
care-l produc seminţele, ulei de calitate superioară în alimentaţia
umană, cerut insistent de consumatori. În lume, aceasta ocupă, ca
suprafaţă cultivată, locul patru între culturile producătoare de ulei,
înregistrând o creştere, faţă de anul 1961, de 253%.
Importanţa florii-soarelui a determinat preocuparea celor mai
importante ţări cutivatoare pentru elaborarea unor măsuri în vederea
creşterii producţiei pe hectar, aceasta cu atât mai mult cu cât planta
este mai puţin rustică, sensibilă la factorii de stres climatic, la boli şi
dăunători.
Ţara noastră, la suprafaţa de teren pe care o deţine cultivată
cu floarea-soarelui, se numără printre ţările mari cultivatoare şi a
dezvoltat pentru această plantă programe, a obţinut prioritate
absolută în ameliorare şi a obţinut rezultate remarcabile în
cunoaşterea biologiei şi în stabilirea tehnologiei de cultivare.
Faţă de realizările ştiinţifice din ţara noastră şi pe plan
mondial, era imperios necesară publicarea unei lucrări de sinteză în
acest sens, cu atât mai mult cu cât ultima lucrare, mai la îndemâna
cultivatorilor s-a tipărit în anul 1989, iar o altă lucrare de gen
monografic, prea puţin răspândită, numai în anul 2000.
Faţă de cele de mai sus, autorii şi-au asumat răspunderea
pentru publicarea unei cărţi despre floarea-soarelui care să răspundă
cerinţelor actuale şi de perspectivă pentru cel puţin zece-cinsprezece
ani.
Autorii, în paginile luate în considerare, abordează problemele
culturii de floarea-soarelui sub multiple aspecte, de la importanţă,
sistematică şi particularităţi morfologice şi biologice, la particularităţi
melifere (planta, alături de salcâm şi tei, constituind baza meliferă în
România), tehnologia de cultivare, boli şi dăunători etc. Autorii, ca
noutate, expun determinările şi observaţiile care se efectuează la o
cultură de floarea-soarelui, necesare mai ales pentru cercetători şi
marii cultivatori. Nu se dă o înşiruire a determinărilor şi a observaţiilor
care se cer efectuate, ci sunt descrise metodele, acestea constituind
un îndreptar de foarte mare importanţă în cercetarea plantei. Aş
menţiona doar determinarea suprafeţei foliare, suprafaţa de
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asimilaţie constituind suportul producţiei, sau determinarea
potenţialului melifer, alături de alte determinări cu importanţă
ştiinţifică şi practică de netăgăduit.
Autorii merg mai departe cu recepţionarea, condiţionarea şi
păstrarea recoltei, seminţele bogate în ulei ridicând probleme
deosebite în procesul de păstrare.
Ca element de valoare ştiinţifică deosebită, se cere
menţionată modelarea şi asistarea pe calculator a managementului
culturii de floarea-soarelui, în care, între altele, se include şi sistemul
de prognozare a producţiei de miere şi a înfloririi.
Nu socotim necesar să ne oprim la prezentarea conţinutului
fiecărui capitol. Mai adăugăm totuşi:
- lucrarea „Floarea-soarelui” este foarte bine structurată şi
cuprinde toate aspectele cerute de o lucrare pe problematica
acestei culturi;
- lucrarea este de nivel superior, având ca suport o largă
documentare ştiinţifică, în ea regăsindu-se la locul potrivit cele
mai mari realizări din România şi ţările dezvoltate care cultivă
suprafeţe mari cu floarea-soarelui;
- în lucrare se cuprind larg rezultatele cercetărilor efectuate de
autori, în preocupările lor ştiinţifice floarea-soarelui bucurânduse de o atenţie deosebită;
- nu sunt pierdute din vedere, ca importanţă, şi alte utilizări ale
uleiului de floarea-soarelui, din care nu lipseşte utilizarea
pentru biodiesel;
- lucrarea a fost parcursă de noi cu mare atenţie şi unde s-a
crezut necesar (de altfel în foarte puţine locuri) s-au purtat
discuţii cu autorii.
Faţă de cele foarte succint prezentate mai sus, ne exprimăm
acordul deplin pentru publicarea lucrării „Floarea-soarelui”. Prin
această lucrare se aduce o contribuţie deosebită la dezvoltarea
culturii în ţara noastră şi mai ales la creşterea producţiei pe unitatea
de suprafaţă, obiectivul esenţial al oricărui cultivator.

Prof. univ. dr. doc. şt. Dr. h. c. Gheorghe BÂLTEANU
Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
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Prefaţă
Floarea-soarelui este singura plantă de cultură pe care omul a
legat-o de numele măreţului Soare, această sursă de viaţă care ne-a
atras atenţia şi admiraţia dintotdeauna.
De la planta decorativă, adusă de pe continentul american
pentru a fi cultivată în grădinile europene, în prezent floarea-soarelui
se cultivă în Europa pe cca. 14 milioane ha din cele peste 23
milioane cât se cultivă în lume. În România, floarea-soarelui deţine
locul 3 ca suprafaţă cultivată, după porumb şi grâu, fiind o plantă
tehnică cu tradiţie în ţara noastră.
Floarea-soarelui este principala plantă producătoare de ulei la
noi în ţară. Uleiul de floarea-soarelui este un ulei alimentar
excepţional, folosit în diferite feluri în alimentaţia umană. În plus,
acesta are şi o mulţime de utilizări industriale, la care se adaugă şi
perspectiva utilizării lui din ce în ce mai mult, alături de uleiul de
rapiţă, ca biocombustibil sub formă de biodiesel.
Floarea-soarelui este şi cea mai valoroasă plantă meliferă
aflată în cultură, înflorirea acesteia încadrându-se în conveerul
salcâm/tei/floarea-soarelui. Suprafeţele mari cultivate cu floareasoarelui în ultimii ani accentuează importanţa meliferă a acestei
culturi, care se caracterizează printr-o bună secreţie de nectar şi un
număr mare de flori pe inflorescenţă.
Această carte dedicată florii-soarelui cuprinde date şi
informaţii cu caracter general, dar şi referitoare la biologia plantei,
materialul biologic utilizat de-a lungul timpului, determinările şi
observaţiile ce pot fi efectuate în cultură, tehnologia de cultivare,
condiţionarea şi păstrarea recoltei, precum şi elemente despre
obţinerea uleiului şi aspecte privind procesele de modelare şi
simularea şi posibilitatea prognozării înfloritului şi a producţiei de
miere la floarea-soarelui.
Această carte a fost concepută ca un instrument de informare
şi documentare, dar şi ca un instrument de lucru cu caracter practic.
Ca atare, prin această carte ne adresăm deopotrivă cultivatorilor de
floarea-soarelui şi apicultorilor, precum şi consultanţilor agricoli şi
specialiştilor din agricultură, cadrelor didactice şi studenţilor de la
facultăţile de agricultură, precum şi tuturor celor interesaţi sub o
formă sau alta de această plantă minunată.
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Dorinţa noastră a fost de a oferi tuturor celor interesaţi un
material sintetic elaborat pe baza celor mai noi date şi informaţii din
domeniul fitotehniei obţinute de numeroşi şi valoroşi specialişti şi
cercetători, dar şi pe baza experienţei proprii a autorilor şi a
colaboratorilor acestora rezultată din numeroasele experienţe
efectuate la floarea-soarelui de-a lungul timpului în câmpul
experimental al Catedrei de Fitotehnie de la Moara-Domnească,
judeţul Ilfov, din cadrul Facultăţii de Agricultură, Universitatea de
Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti.
Autorii
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