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inTroducere

Resursele genetice ale unei culturi sunt reprezen-
tate de totalitatea varietăţilor genetice disponibile în 
cadrul speciei date, precum și a speciilor sexual com-
patibile cu aceasta, înglobând un ansamblu impunător 
de gene de interes care constituie baza procesului de 
ameliorare. Diversitatea genetică existentă oferă surse 
potenţiale unice de rezistenţă la stresul biotic și abiotic 
și, respectiv, posibilităţi de creare a unor noi soiuri și 
hibrizi de plante de cultură cu caractere agronomice 
valoroase ce corespund cerinţelor pieţei [1; 2]. 

O cultură extrem de valoroasă la nivel mondial 
este floarea-soarelui, ale cărei seminţe se folosesc pe 
larg atât pentru consumul direct, cât și pentru fabri-
carea uleiului solicitat în diferite ţări ale lumii. Astfel, 
în anul 2019, producţia globală de floarea-soarelui a 
constituit 50,55 de milioane de tone, iar în anul 2020, 
conform prognozelor realizate de Departamentul de 
Agricultură al Statelor unite ale Americii (uSDA), 
se estimează o creștere a acesteia cu 4,22 milioane de 
tone (8,34 %) [3]. În contextul dat, identificarea geno-
tipurilor de floarea-soarelui rezistente la diverși factori 
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rezumat. Crearea hibrizilor de floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) rezistenţi la lupoaie (Orobanche cumana 
Wallr.) ramâne a fi una dintre cele mai eficiente strategii de control al parazitului. În acest context, este primordială iden-
tificarea surselor de germoplasmă care conţin gene de rezistenţă și transferul acestora la genotipurile incluse în procesul 
de ameliorare. De-a lungul timpului au fost puse în evidenţă diverse surse de rezistenţă la lupoaie, cele mai importante 
fiind populaţiile locale cu polenizare liberă și speciile din flora spontană, iar în ultimul timp – colecţiile de linii create în 
fiecare centru de ameliorare a florii-soarelui. 

Lucrarea de faţă are drept scop prezentarea sintetică a principalelor surse genetice de floarea-soarelui cu rezistenţă 
la patogenul lupoaia (Orobanche cumana Wallr.) și a evoluţiei cercetărilor privind ameliorarea culturii.

Cuvinte-cheie: floarea-soarelui, lupoaie, resurse genetice, colecţii de germoplasmă, specii sălbatice, hibrizi, linii, 
gene de rezistenţă.
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abiotici și biotici a constituit o preocupare stringentă 
a cercetătorilor începând cu sfârșitul sec. al XIX-lea – 
începutul sec. al XX-lea și rămâne a fi actuală până în 
prezent. 

lucrările de ameliorare a culturii, inclusiv a for-
melor cu rezistenţă la patogenul lupoaia, au debutat în 
Rusia, unde în baza populaţiilor locale de floarea-soa-
relui au fost create un șir de soiuri cu polenizare libe-
ră, caracterizate prin productivitate înaltă și rezisten-
ţă la patogeni [4]. Deja la primele etape de cultivare 
a florii-soarelui s-a constatat că, datorită specificului 
de interacţiune gazdă-parazit în sistemul Helianthus 
annuus l. – Orobanche cumana Wallr. și coevoluţiei 
acestuia, introducerea în cultură a genotipurilor re-
zistente determină apariţia noilor rase de lupoaie cu 
virulenţă sporită, capabile să depășească barierele de 
rezistenţă a culturii [5]. Dat fiind faptul că rasele fizi-
ologice ale parazitului evoluează rapid, amelioratorii 
și geneticienii sunt permanent în căutarea unor surse 
noi de rezistenţă. Prin urmare, identificarea și descrie-
rea acestora reprezintă o etapă de bază în ameliorarea 
florii-soarelui.

Dezvoltarea liniilor și crearea hibrizilor rezistenţi 
la Orobanche cumana sunt determinate de caracteris-
ticile parazitului, de complexitatea genetică a raselor 
fiziologice ale acestuia, de interacţiunea genotipului 
cu planta parazit și cu factorii de mediu etc. [6]. Pri-
mordială însă este identificarea surselor de germoplas-
mă care conţin gene de rezistenţă și transferul lor la 
genotipurile incluse în procesul de ameliorare. De-a 
lungul timpului au fost descrise diverse surse de rezis-
tenţă la Orobanche cumana, cele mai importante fiind 
populaţiile locale și speciile din flora spontană, iar în 
ultimul timp – colecţiile de linii create în fiecare cen-
tru de ameliorare a florii-soarelui, inclusiv companiile 
private. 

lucrarea de faţă are drept scop prezentarea sinte-
tică a principalelor surse genetice de floarea-soarelui 
cu rezistenţă la patogenul lupoaia (Orobanche cumana 
Wallr.) și a evoluţiei cercetărilor privind ameliorarea 
culturii.

resurse geneTice de reZisTenţĂ 
a Florii-soarelui la luPoaie

Speciile sălbatice de floarea-soarelui, soiurile cu 
polenizare liberă și numeroasele populaţii hibride 
interspecifice, naturale sau artificiale, precum și lini-
ile consangvinizate derivate din acestea, contribuie la 
sporirea variabilităţii genetice [7] și, respectiv, la di-
versificarea resurselor genetice cu un potenţial major 
în ameliorarea florii-soarelui, constituind o sursă con-
tinuă de însușiri agronomice dorite [8; 9]. 

Populaţiile locale de floarea-soarelui. Etapele in-
cipiente de ameliorare au fost axate pe lucrări de crea-
re a soiurilor cu polenizare liberă în baza cultivarelor 
locale. Astfel, surse de rezistenţă la Orobanche cumana 
Wallr. au fost identificate în fosta uRSS, prin selecţie 
individuală, încă la începutul anilor 1910 [5]. În anul 
1913 Saţîperov a remarcat existenţa formelor rezisten-
te la patogen în cadrul grupei de floarea-soarelui ca-
racterizate prin seminţe cu strat carbogen, iar în 1916, 
utilizând diverse forme locale, cercetătorii Staţiunii 
experimentale Saratov au creat primele soiuri (Sara-
tovsky 169 și Saratovsky 206) rezistente la rasa A de 
lupoaie [10]. În anii următori au fost elaborate și alte 
soiuri rezistente la rasa A: Kruglik A-41, Zelenka și 
Fuksinka [11]. 

la începutul anilor ’30, un șir de regiuni sudice 
ale uRSS s-au confruntat cu o situaţie dificilă, pro-
ducţia de floarea-soarelui fiind masiv compromisă 
de infestarea puternică cu lupoaie, astfel, constatân-
du-se apariţia unei rase mai virulente a patogenului, 
care depășea rezistenţa la rasa A. În acest context, în 
1925 l. A. Zhdanov a iniţiat lucrările de ameliorare ale 
florii-soarelui la Staţia experimentală Donskaya. Apli-
când metoda de selecţie pe fundal de infestare artifici-
ală puternică cu lupoaie, acesta a reușit să identifice în 
câmpurile infestate indivizi solitari, relativ rezistenţi la 
patogen, care au stat la baza creării soiurilor Zhdano-
vsky 6432, Zhdanovsky 8281 și Stepnyak [5].

În perioada 1925–1960, V. S. Pustovoit creea-
ză la Institutul de Cercetare a Plantelor uleioase 
(VNIIMK), Krasnodar, Federaţia Rusă un șir de culti-
vare rezistente la rasa B. Aceste soiuri au fost utilizate 
ulterior ca surse de rezistenţă la rasa C, fiind identifi-
cate mai multe gene pentru rezistenţa la lupoaie, care 
au fost introduse în programele de ameliorare [12]. 

Până la începutul anilor ’70 ai secolului trecut, 
producţia de floarea-soarelui s-a bazat, în special, pe 
soiuri cu polenizare liberă [13], iar Institutul VNIIMK 
era considerat cel mai important centru de ameliorare 
a florii-soarelui. În paralel cu dezvoltarea soiurilor în 
baza populaţiilor locale s-au efectuat cercetări de con-
sangvinizare, resursele genetice fiind reprezentate, în 
mare parte, de linii consangvinizate, mult mai ușor de 
menţinut [14]. 

Soiurile vechi create în Rusia, ulterior în uniu-
nea Sovietică, inclusiv colecţia de germoplasmă din 
VNIIMK, VIR, Institutul de genetică și Selecţie din 
Odesa ș.a. au fost cultivate în diferite ţări din Europa 
și America și folosite pentru obţinerea unor soiuri lo-
cale, adaptate la condiţiile de mediu specifice. Astfel, 
în mare parte, resursele genetice cultivate actualmente 
derivă din aceste forme cu polenizare liberă provenite 
din Rusia. În baza materialului respectiv de ameliorare 
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au fost create linii rezistente la rasele B, E, F de lupoaie, 
precum și linii care manifestă o rezistenţă cantitativă 
la rasa F [15]. 

În România, primele lucrări de ameliorare a flo-
rii-soarelui s-au efectuat în anii 1932–1938, la Staţi-
unea Experimentală Agricolă Târgu-Frumos, con-
tinuând la Staţiunile Agricole din Câmpia Turzii și 
Mărculești și, ulterior, începând cu anul 1961, în cadrul 
I.C.C.P.T. Fundulea care, treptat, a căpătat renume 
mondial [16]. În Republica Moldova, selecţia forme-
lor de floarea-soarelui rezistente la lupoaie a constituit 
o preocupare de bază încă de la începutul secolului al 
XX-lea, programul principal de ameliorare la rezis-
tenţă fiind realizat, preponderent, în cadrul Staţiunii 
experimentale de plante etero-uleioase VNIIMK [17] 
și al Institutului de Cercetare a Culturilor de Câmp 
„Selecţia” din Bălţi [18-22].

lucrările de selecţie axate pe crearea soiurilor cu 
polenizare liberă au fost sistate complet în anii ’70, fi-
ind substituite prin cercetări de explorare a fenome-
nului de heterozis și crearea hibrizilor de floarea-soa-
relui, impulsionate de descoperirea primelor surse de 
androsterilitate citoplasmatică (ASC) [23] și, respec-
tiv, a genelor restauratoare de fertilitate [24; 25]. Ca 
rezultat al acestor descoperiri, cercetările de ameliora-
re capătă treptat amploare nu doar în sectorul public, 
ci și în cel privat, fiind create colecţii impunătoare de 
resurse genetice de floarea-soarelui [26].

speciile sălbatice de Helianthus. Numeroase lu-
crări de specialitate demonstrează faptul că speciile 
sălbatice din genul Helianthus prezintă surse impor-
tante de variabilitate pentru caracterele morfologice, 
agronomice, rezistenţa la boli și dăunători, toleranţa 
la secetă, calitatea uleiului, sterilitatea citoplasmati-
că, restaurarea fertilităţii și alte trăsături de interes 
[1; 2]. 

Speciile sălbatice de Helianthus spp., în special cele 
perene, se remarcă inclusiv printr-o rezistenţă înaltă la 
infecţia cu lupoaie. Rezistenţa genetică la primele rase 
ale parazitului a fost inițial detectată la specia sălbatică 
H. tuberosus l., iar prima introgresiune a rezistenţei 
în specia H. annuus l. de cultură a fost realizată de 
către Pustovoit. Astfel, în baza genelor de rezistenţă 
de la H. tuberosus l. au fost obţinute soiurile de floa-
rea-soarelui Peredovik și VNIIMK 1646 recunoscute 
la nivel internaţional și caracterizate prin rezistenţă la 
rasa C apărută în anii ,60–70 ai secolului trecut [12]. 
utilizarea acestei specii sălbatice și a metodei de ob-
ţinere a hibrizilor interspecifici dintre specia diploidă 
(2n=34) H. annuus și cea hexaploidă (2n=102) H. tu-
berosus propusă de Pustovoit a constituit o eră nouă în 
ameliorarea florii-soarelui, atât în fosta uRSS, cât și în 
România [12; 27] și Serbia [28]. 

Studiile ulterioare au pus în evidenţă multe alte 
specii de Helianthus rezistente la lupoaie, care con-
stituie un fond major de gene de rezistenţă ce pot fi 
încorporate în cultivarele de floarea-soarelui prin hi-
bridizare interspecifică, asigurând rezistenţă la toate 
rasele de O. cumana cunoscute, inclusiv la cele mai 
virulente (F, g, H). Astfel, pe lângă H. tuberosus, Pus-
tovoit și Krasnokutskaja [29] au raportat un nivel 
înalt de rezistenţă la lupoaie în speciile H. scaberimus,  
H. diuaricatus și H. rigidus, iar Pogorletsky și geshele 
[30] au folosit ca surse de gene de rezistenţă H. maxi-
miliani, H. mollis, H. pauciflorus și H. divaricatus. 

Dozet și Marinkovic [31] au constatat că o sursă 
excelentă de gene de rezistenţă la rasele A, B și E a pa-
togenului este reprezentată de specia H. petiolaris ssp. 
petrolaris. Savanţii spanioli au identificat 29 de specii 
perene de Helianthus sp. cu un nivel înalt de rezistenţă 
la rasele E și F de lupoaie, relevând, totodată, un nivel 
foarte scăzut de rezistenţă în cazul speciilor anuale, din 
totalul de opt specii testate, rezistenţă la rasa F prezen-
tând doar H. anomalus, H. agrestis și H. exilis [32; 33]. 

Printre speciile perene rezistente la O. cumana 
se numără un șir de specii diploide (2n=34): H. atro-
rubens, H. decapetalus, H. divaricatus, H. giganteus, 
H. glaucophylus, H. gracilentus, H. grosseserratus,  
H. microcephalus, H. nuttallii (4 subsp.), H. salicifolius, 
H. smithii; tetraploide (2n= 68): H. hirsutus, H. laevi-
gatus, H. pumilus, H. strumosus, precum și hexaploide 
(2n=102): H. californicus, H. ciliaris, H. xlaetiflorus,  
H. pauciflorus, H. tuberosus [34]. Petcu și Păcureanu 
[35] au raportat un hibrid interspecific, derivat din 
specia sălbatică H. argophyllus, care a prezentat rezis-
tenţă la rasa F de lupoaie răspândită în România.

Hibridizarea interspecifică și introgresiunea ge-
nelor de rezistenţă de la speciile anuale ale genului 
Helianthus la floarea-soarelui cultivată nu prezintă ca-
reva dificultăţi, realizându-se, destul de ușor, după o 
schemă convenţională de încrucișare sau back-cross. 
Pe când hibridizarea cu specii perene este o sarcină de 
dificultate majoră, determinată de diferenţele în nu-
mărul de cromozomi și incompatibilitatea soldată cu 
avortarea timpurie a embrionului hibrid și a nivelului 
înalt de sterilitate în generaţiile F1 și BC1  [36]. Pro-
blema menţionată a fost soluţionată de savanţi prin 
utilizarea culturii de embrioni, dublarea numărului 
de cromozomi în F1 și crearea amfiploizilor. Astfel, 
folosind această abordare, Jan și Fernández-Martínez 
[37] au transferat cu succes genele de rezistenţă din 
speciile sălbatice perene H. grosseserratus, H. maxi-
miliani și H. divaricatus în specia cultivată, obţinând 
patru populaţii (BR1, BR2, BR3 și BR4) rezistente la 
rasa F de lupoaie, care afectează masiv câmpurile de 
floarea-soarelui din Spania. 
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Hladni și colab. [7] au dezvoltat un șir de linii re-
stauratoare noi, rezistente la rasa E și F, prin încrucișări 
interspecifice a populaţiilor derivate din specia anuală 
H. deserticola, în timp ce Cvejić și colab. [38] au rele-
vat rezistenţa unei linii create în baza acestei specii in-
clusiv la rasa g de lupoaie. Colegii din România au ra-
portat rezistenţa deplină a unor genotipuri din speciile 
H. praecox, H. debilis, H. petiolaris la rasele de lupoaie 
prezente în România [39]. Date similare au obţinut și 
cercetătorii din Rusia, constatând că speciile anuale  
H. petiolaris, H. debilis și H. praecox manifestă rezis-
tenţă la populaţiile de lupoaie provenite din localitatea 
Kopanskaya, Krasnodar care aparţine rasei E. Totoda-
tă, H. petiolaris se distinge inclusiv printr-un grad de 
atac neesenţial în cazul infestării cu lupoaia din rasa  
g. Rezistenţă la această rasă de O. cumana au prezentat 
și un șir de specii perene de Helianthus din colecţia VIR, 
precum H. floridanus, H. decapetalus, H. decapetalus,  
H. divaricatus, H. hirsutus, H. laetiflorus, H. tuberosus,  
H. californicus, H. giganteus, H. grosseserratus, H. ma-
ximiliani, H. nuttallii, H. salicifolius, H. glaucophyllus, 
H. occidentalis [40]. 

Prin hibridizări interspecifice cu mai multe specii 
sălbatice de Helianthus, în Institutul Agricol Dobrudja  
(general Toshevo) din Bulgaria au fost create o se-
rie de genotipuri cu rezistenţă la rasele A – g. Ast-
fel, într-un studiu amplu realizat de Christov și 
colaboratorii au fost puse în evidenţă 11 specii perene –  
H. ciliaris, H. decapetalus, H. divaricatus, H. eggertii, 
H. hirsutus, H. maximiliani, H. nuttallii ssp. rydbergi, 
H. pumilus, H. rigidus, H. smithii, H. tuberosus, ce au 
prezentat rezistenţă la O. cumana [41]. Mai târziu, ace-
lași grup de autori a constatat că rezistenţă la rasele de 
lupoaie răspândite în Bulgaria manifestă inclusiv unele 
specii anuale de Helianthus, precum H. annuus (for-
ma sălbatică), H. argophyllus, H. debilis, H. petiolaris și  
H. praecox [42]. De asemenea, cercetătorii bulgari au 
reușit să obţină forme de floarea-soarelui rezistente 
la lupoaie prin hibridizare intergenerică dintre H. an-
nuus și Inula helenium l., Tithonia rotundifolia (Mill.)  
S.F. Blake și Verbesina elianthoides Michx [42]. Nikolo-
va și colab. au raportat ca rezistente la lupoaie un șir de 
specii de Helianthus perene diploide – H. divaricatus,  
H. giganteus, H. glaucophyllus, H. grosseserratus, H. 
mollis, H. nuttallii, H. smithii și hibrizii interspecifici 
obţinuţi în baza acestora [43].

Recent, rezistenţa la rasa g a fost transferată la floa-
rea-soarelui de cultură de la H. debilis ssp. anual. tardi-
florus Heiser [44]. ulterior, louarn și colab. au identi-
ficat patru loci de caractere cantitative (QTl) asociate 
rezistenţei la lupoaie (rasa spaniolă F) într-o populaţie 
derivată din linia lR1, selectată din încrucișările inter-
specifice H. debilis ssp. debilis × H. annuus [45]. 

resurse de gene create în diverse centre de cer-
cetare. O altă sursă importantă de gene ce conferă 
rezistenţă la patogenul O. cumana sunt genofondurile 
de floarea-soarelui cultivată, care includ diferite tipuri 
de populaţii sintetice și linii consangvinizate create în 
mai mulţi ani de reproducere. genotipurile de floa-
rea-soarelui de cultură au început să fie explorate, pe 
scară largă, ca surse de rezistenţă la lupoaie după in-
troducerea, în anii ’60 –’70, a liniilor consangvinizate 
și a hibrizilor [6]. 

Drept rezultat al concentrării eforturilor de ame-
liorare a florii-soarelui, sub presiunea îndelungată a 
selecţiei, s-au conturat două grupe de provenienţă a 
rezistenţei la lupoaie – una alcătuită din resursele ge-
netice de pe teritoriul ex-uRSS și alta constituită din 
populaţii de origine europeană, în special din Româ-
nia, fosta Iugoslavie, Turcia. Astfel, în baza colecţiei de 
floarea-soarelui de cultură a INCDA Fundulea, Vran-
ceanu și colaboratorii [27] au dezvoltat un set de linii 
diferenţiatoare de floarea-soarelui pentru rasele A-E de 
lupoaie, fiecare dintre acestea purtând o singură genă 
dominantă ce conferă rezistenţă la o anumită rasă a 
patogenului (Or1-Or5). ulterior, Păcureanu și echipa 
au creat liniile lC 1093, lC 009 și AO-548 rezistente la 
rasele F și g de lupoaie [46]. utilizarea germoplasmei 
cultivate de floarea-soarelui a permis introducerea ge-
nelor de rezistenţă în genotipul unor linii valoroase și 
obţinerea de hibrizi comerciali rezistenţi la O. cumana,  
printre primii numărându-se Fundulea 53 și  
Fundulea 80 [16]. 

Cu toate acestea, identificarea rezistenţei la ra-
sele mai virulente de O. cumana în germoplasma de 
floarea-soarelui cultivată este destul de dificilă, ţinând 
cont de genofondul restrâns al acestora comparativ cu 
formele sălbatice. În cadrul unor experienţe de testa-
re a 903 genotipuri de H. annuus de cultură, realizate 
în Turcia, au fost puse în evidenţă doar 22 de forme 
rezistente [47], iar în investigaţiile efectuate de cerce-
tătorii spanioli, din totalul de 429 de genotipuri evalu-
ate, doar 8 au manifestat rezistenţă la rasa E de lupoaie 
[48]. ulterior, doar 4 accesiuni din cele raportate ca 
rezistente în Turcia au prezentat rezistenţă la rasa F 
răspândită în Spania [49]. Printr-un oarecare nivel de 
rezistenţă la lupoaie se caracterizează, în special, soiu-
rile de origine rusă, română și turcă. Din germoplas-
ma soiurilor vechi provenite din Rusia și Iugoslavia au 
fost dezvoltate un șir de linii, precum l86, AM1, AM2, 
AM3, P96, K96, R96, unele dintre ele prezentând re-
zistenţă uniformă la rasele B, E și F de lupoaie și segre-
gare pentru rasa g, iar altele – rezistenţă cantitativă la 
rasa F [15; 49]. 

Existenţa unui patrimoniu de gene pentru rezisten-
ţa la lupoaie în cadrul florii-soarelui cultivate a permis 
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crearea unor linii consangvinizate rezistente la noile rase 
de lupoaie. Astfel, în baza colecţiilor de floarea-soarelui 
cultivată menţinute de Institutul Culturilor de Câmp 
și leguminoase din Novi Sad și Institutul National de 
Cercetări Agronomice din Toulouse au fost obţinute li-
niile HA 267 și, respectiv, lR1 rezistente la rasa g. De 
remarcat inclusiv liniile VIR-665, VIR-221, VIR-222, 
No. 667, No. 769, No. 3046, provenite din germoplasma 
de floarea-soarelui de cultură a Institutului de Resurse 
genetice Vegetale „N. I. Vavilov” (VIR), Rusia [6].

conserVarea gerMoPlasMei  
de Floarea-soarelui 

Biodiversitatea și resursele genetice care o înglo-
bează reprezintă elemente cheie în asigurarea securi-
tăţii alimentare, mijloacelor de trai durabile, rezisten-
ţei ecosistemului, strategiilor de combatere și atenuare 
a efectelor schimbărilor climatice, cerinţelor nutri-
ţionale adecvate și gestionării eficiente a proceselor 
biologice necesare pentru producerea agricolă suste-
nabilă. Conservarea speciilor de culturi importante, 
a soiurilor, populaţiilor locale și speciilor sălbatice 
înrudite constituie baza unui sistem agricol durabil și 
asigură securitatea aprovizionării cu alimente. la nivel 
mondial, este importantă conservarea și gestionarea 
diversităţii genetice in situ (resurse genetice menţinu-
te ca populaţii sălbatice în habitate naturale) și ex situ 
(accesiuni conservate în băncile de gene), care asigură 
păstrarea genelor valoroase, inclusiv din formele an-
cestrale, și furnizează gene noi pentru adaptarea la 
condiţiile schimbătoare ale mediului [14]. 

colecţii de floarea-soarelui. Sub aspect global, 
colecţiile de floarea-soarelui însumează cca 15 000 de 
accesiuni de floarea-soarelui cultivată și sălbatică. Cea 
mai veche bancă de gene datează cu anul 1922 și apar-
ţine Institutului de Resurse genetice Vegetale „N. I. 
Vavilov” (Sankt Petersburg, Rusia). Actualmente, co-
lecţia VIR include 2 730 de accesiuni de floarea-soare-
lui provenite din 52 de ţări, cu precădere din Rusia și 
fostele republici unionale, precum și din SuA (171 de 
accesiuni), Bulgaria (137), Argentina (87), Franţa (68), 
Canada (49), China (42) ș.a. În colecţie sunt incluse  
2 230 de accesiuni de floarea-soarelui de cultură și 
550 de forme sălbatice, aparţinând la 24 de specii, 
inclusiv 5 anuale și 19 perene. germoplasma de floa-
rea-soarelui este reprezentată de soiuri și populaţii lo-
cale, cultivare din cadrul programelor de ameliorare 
naţionale și străine, precum și diferite populaţii colec-
tate pe parcursul activităţii de cercetare. Colecţia con-
ţine cca 400 de genotipuri cu polenizare liberă, 189 
de linii cu caractere morfologice diferite, 120 de linii 
restauratoare de fertilitate, 20 de linii cu androsteri-

litate citoplasmatică și analogii lor fertili, 557 de linii 
consangvinizate, dintre care 262 de linii VIR și 289 
de linii provenite din diverse programe de ameliorare 
străine ș.a [50]. 

Totodată, cea mai numeroasă și diversă, din punct 
de vedere genetic, colecţie ex situ de floarea-soarelui 
este cea menţinută de Departamentul de Agricultură 
a Statelor unite – parte a Sistemului Naţional de ger-
moplasmă vegetală (USDA–ARS National Plant Germ-
plasm System) – amplasată în orașul Ames, statul Iowa. 
Colecţia de germoplasmă cultivată de floarea-soarelui 
a fost deschisă în 1948, ulterior, începând cu anii ’70, 
fiind iniţiată și colecţia de specii sălbatice. În prezent, 
banca de gene uSDA include 2 519 accesiuni proveni-
te din flora spontană, dintre care 1 028 de accesiuni de 
H. annuus sălbatică, 613 ce aparţin la 13 specii înrudi-
te anuale și, respectiv, 878 de accesiuni din 39 de specii 
perene. Majoritatea genotipurilor sălbatice provin din 
SuA, Mexica, Canada și Australia. Adiţional, în colec-
ţie sunt menţinute și distribuite aproximativ 2 500 de 
accesiuni de floarea-soarelui cultivată, inclusiv un nu-
măr semnificativ de linii cu introgresiuni din speciile 
sălbatice [51].

Printre cele mai mari bănci de gene de floa-
rea-soarelui se numără inclusiv cele menţinute de 
Institutul Culturilor de Câmp și leguminoase din 
Novi Sad, Serbia și de Institutul National de Cerce-
tări Agronomice (INRA) din Toulouse, Franţa. Ast-
fel, colecţia din Serbia, iniţiată în anul 1980, însu-
mează 21 de specii perene de Helianthus și 8 anuale, 
reprezentate prin 332 și, respectiv, 185 de accesiuni. 
Colecţia INRA conţine 665 de accesiuni din flora săl-
batică, reprezentate în special prin H. annuus (369 
de accesiuni) și specii înrudite perene (230 de acce-
siuni). Colecţia de germoplasmă cultivată cuprinde 
cca 2 300 de linii, majoritatea de origine franceză  
(1 500 de linii), linii ce provin din SuA (340), Bul-
garia (88), Rusia (87) și România (82), precum și un 
număr impunător (cca 400) de soiuri cu polenizare 
liberă și populaţii de câmp obţinute în cadrul pro-
gramelor de ameliorare, originare preponderent din 
Rusia, Franţa, România, SuA, Spania și Maroc [14].  
De remarcat, de asemenea, băncile de gene din Ar-
gentina, Bulgaria, germania, India, România, Spa-
nia, China și Turcia ce conţin valoroase resurse gene-
tice de floarea-soarelui.

În baza hibrizilor rezistenţi la diverse rase de lu-
poaie, prin procedee convenţionale de autopoleniza-
re și back-cross cu selectarea genotipurilor pe fondal 
artificial de lupoaie, amelioratorii dezvoltă colecţii de 
linii proprii, care sunt menţinute în cadrul centrelor 
de cercetare și ameliorare a florii-soarelui, reprezen-
tând patrimoniul propriu în ameliorarea la rezistenţă.
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concluZii

Co-evoluţia gazdă-parazit și experienţa ameliora-
torilor de floarea-soarelui, timp de circa 100 de ani, au 
condiționat necesitatea de a acumula nivele de rezis-
tenţă cantitativă împreună cu cea calitativă pentru a 
evita depășirea rezistenţei de către noile rase de para-
ziţi. Elementul de bază în aceste procese îl constituie 
identificarea și conservarea resurselor genetice, care 
conţin gene de rezistenţă – specifice și nespecifice. 

Iniţial, programele de dezvoltare a hibrizilor de 
floarea-soarelui rezistenţi la O. cumana se bazau, în 
principal, pe gene dominante unice moștenite din 
germoplasma locală sau din flora spontană – donatori 
ai genelor Or de rezistenţă. Actualmente însă există 
numeroase surse de germoplasmă obţinute prin hibri-
dare interspecifică, care au contribuit la diversificarea 
resurselor genetice de floarea-soarelui și acumularea 
genelor de rezistenţă.
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