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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs  

Stabilirea statutului culturii de floarea-soarelui în ecosistemele agricole de pe teritoriul 
Republicii Moldova 

2. Obiectivele etapei anuale  

1. Identificarea principalilor factori tehnologici ce influenţează creşterea şi dezvoltarea 
florii-soarelui 

2. Analiza statutului florii-soarelui în ecosistemele agricole de pe teritoriul Republicii 
Moldova  

3. Efectuarea controlului fitosanitar în agroecosistemele de floarea-soarelui. 
4. Elaborarea hărţilor ce vor reprezenta amplasarea spaţială a câmpurilor infestate şi 

gravitatea atacului 

3. Acţiunile planificate pentru realizarea scopului şi obiectivelor etapei anuale  

- Comunicarea cu reprezentanţii conducerii întreprinderilor agricole şi a gospodăriilor 
ţărăneşti în scopul identificării locaţiilor critice ce ar urma să fie incluse în studiu 
(menţiuni privind prezenţa anterioară a parazitului în câmp, efecte negative asupra 
productivităţii). 

- Elaborarea traseului expediţiilor în câmp ţinând cont de informaţia obţinută în urma 
comunicării cu fermierii, precum şi de faptul că va fi nevoie de a include în studiu repetat 
câmpurilor studiate în anul 2014 în vederea monitorizării situaţiei în dinamică şi a 
câmpurilor amplasate în condiţii cât mai variabile, distribuite omogen astfel, ca să 
cuprindă teritoriul integral al ţării. 

- Elaborarea anchetelor pentru chestionarea antreprenorilor cu referire la suprafeţele 
cultivate cu floarea-soarelui, asolamente, tipul hibrizilor cultivaţi, data semănatului, 
îngrăşămintele şi măsurile de control aplicate etc. 

- Efectuarea expediţiilor pe teritoriul Republicii Moldova şi caracterizarea (coordonate 
GPS, altitudine etc.) suprafeţelor cultivate cu floarea-soarelui ce urmează a fi incluse în 
studiu. 

- Intervierea fermierilor şi perfectarea bazei de date privind statutul agrofitocenozelor de 
floarea-soarelui. 

- Efectuarea expediţiilor în câmp pentru controlul fitosanitar în agroecosistemele de floarea-
soarelui. Analiza fenotipică a genotipurilor de floarea-soarelui în câmp. Identificarea 
agenţilor fitopatogeni din cultura controlată 

- Prelevarea probelor de lupoaie din diferite localităţi ale Republicii Moldova în vederea 
dezvoltării unei colecţii de O. cumana şi caracterizării, ulterioare, privind compoziţia 
rasială, virulenţa în condiţii de infestare artificială, diversităţii moleculară şi fenotipică. 

- Elaborarea hărţilor ce vor reprezenta amplasarea staţială a câmpurilor infestate cu lupoaie. 

4. Acţiunile realizate pentru atingerea scopului şi obiectivelor etapei anuale  

- Au fost iniţiate relaţii de colaborare cu Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante 
şi s-a încheiat un contract de colaborare, în vederea consultanţei, schimbului de date şi 
informaţii, realizării observărilor asupra culturii de floarea-soarelui în câmpurile de testare 
amplasate în diferite zone ale Republicii Moldova. Au fost purtate discuţii şi întrevederi cu 
cca 60 de conducători de gospodării ţărăneşti pentru a obține date cu referire la statutul 
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culturii de floarea-soarelui.  
- Au fost întocmite şi cartografiate traseele expediţiilor în câmpurile agricole din diverse 

regiuni ale Republicii Moldova, reieşind din informaţiile cunoscute şi cele furnizate de 
fermieri. 

- Au fost analizate datele din literatura de specialitate privind factorii ce influenţează 
incidenţa patogenilor specifici ai florii-soarelui şi au fost elaborate anchetele pentru 
sondajul antreprenorilor cu referire la suprafeţele cultivate cu floarea-soarelui, asolamente, 
tipul hibrizilor cultivaţi, data semănatului, îngrăşămintele şi măsurile de control aplicate etc. 
(în total 30 de itemi). 

- Au fost efectuate 15 expediţii pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a evalua  câmpurile 
de floarea-soarelui şi a realiza chestionarea fermierilor cu referire la starea culturii de 
floarea-soarelui şi măsurile de control a patogenilor în gospodării agricole. Este important 
de remarcat că situaţia pandemică, dar şi seceta ce a compromis în unele regiuni practic 
integral creşterea şi dezvoltarea culturii de floarea-soarelui, a condiţionat micşorarea 
numărului de expediţii preconizate, colectarea datelor realizându-se, în special, prin telefon. 

- Au fost completate 50 de chestionare de către producătorii agricoli şi perfectată o bază de 
date ce reflectă statutul agrofitocenozelor de floarea-soarelui în localităţile analizate. 

- A fost realizată analiza fenotipică a genotipurilor de floarea-soarelui (înălţime, suprafaţă 
foliară, faza de dezvoltare, prezenţa şi tipul patogenilor, etc.) în câmp (total analizate 15 
câmpuri de producţie, experimentale şi demonstrative).  

- Au fost colectate probe de ţesut vegetal de floarea-soarelui pentru studii de laborator 
(pigmenţi clorofilieni) şi probe de lupoaie.  

- A fost elaborată harta ce prezentă amplasarea spaţială a câmpurilor infestate cu diverşi 
patogeni specifici florii-soarelui în baza datelor acumulate în rezultatul expediţiilor în teren 
şi al chestionării fermierilor. 

 
 

5. Rezultatele obţinute 

În conformitate cu obiectivele proiectului, au fost analizaţi factorii primordiali în incidenţa 
fitopatogenilor (în special, O. cumana) culturii de floarea-soarelui, fiind întocmite chestionare 
şi realizat sondajul fermierilor, fapt ce a permis colectarea informaţiilor de bază în estimarea 
statutului culturii în agrofitocenoze (distribuţia geografică a patogenilor; gradul infestării, 
intensitatea atacului; practicile agricole aplicate şi comportamentul patogenului în funcţie de 
acestea). Au fost analizate 15 câmpuri de producţie sau experimentale (raioanele Făleşti, Bălţi, 
Drochia, Cimişlia, Soroca, Râşcani, Căuşeni, Comrat) şi chestionaţi 49 de producători 
individuali din 19 raioane: regiunea de Nord – 16 gospodării din 15 localităţi, 5 raioane; 
regiunea Centru, reprezentată prin 8 centre raionale şi municipiul Chişinău, cu 25 gospodării 
din 20 localităţi, corespunzător, şi zona de Sud – 8 gospodării agricole din 7 localităţi, 6 
raioane. Total suprafeţe analizate – 30567 ha, inclusiv 11350 ha din raioanele de Nord ale ţării 
şi 14228 ha, respectiv, 4989 ha, din partea Centrală şi de Sud. În anul curent, au fost cultivate 
cu floarea-soarelui 7470,5 ha, ceea ce constituie 24,4% din suprafeţele studiate, cea mai mare 
pondere a suprafeţelor acoperite cu floarea-soarelui fiind în partea de Sud a ţării (35,6% din 
totalul de suprafeţe). În calitate de metode de control a patogenilor şi protecţie a culturii 
studiate, 67% şi, respectiv, 49% din respondenţi au menţionat: cultivarea hibrizilor rezistenţi şi 
respectarea rotaţiei culturilor în asolament. Din totalul fermierilor chestionaţi, 28 au menţionat 
că aplică erbicide (Expres, Pulsar) şi, în funcţie de caz, utilizează insecticide şi fungicide. S-a 
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constatat cultivarea preferenţială a hibrizilor de origine străină creaţi de companii, precum 
Pioneer, SUA; Strube, Germania; SAATEN UNION, România; Syngenta, Elveţia;  Euralis 
semences, Franţa. Rotaţia culturii cu o durată apropiată de cea recomandată (5 şi mai mulţi ani) 
se respectă doar în 11 gospodării analizate. În majoritatea cazurilor, perioada de revenire a 
culturii pe acelaşi teren constituie 3 (35% din gospodării), 4 (29%) şi chiar 1-2 ani (12%). 
Premergătorii şi pre-premergătorii culturii  H. annuus au fost grâul sau porumbul, ceea ce 
corespunde cerinţelor unui asolament corect. Fermierii se confruntă periodic cu problema 
apariţiei la cultura de floarea-soarelui a bolilor provocate de fungi miceliali, precum 
Plasmopara halstedii, Pucinia helianthi, Phomopsis sp., Sclerotinia sclerotiorum, Septoria 
helianthi, Alternaria helianthi. Cel mai răspândit patogen este mana florii-soarelui, prezenţa 
acestuia fiind remarcată în 15 gospodării din r-ul Soroca, Donduşeni, Sângerei şi Glodeni 
(Nord); Ungheni, Rezina, Străşeni (Centru) şi Taraclia, Cimişlia (Sud), urmat de P. helianthi în 
17 gospodării din partea centrală (Orhei, Teleneşti, mun. Chişinău, Rezina, Căuşeni şi Străşeni) 
şi de Nord (Donduşeni, Bălţi, Soroca, Sângerei şi Glodeni), alternaria în 8 gospodării (din 
Glodeni, Floreşti, Bălţi, Cimişlia, Râşcani, Căuşeni). Sporadic (în 2-3 localităţi), a fost observat 
fomopsisul, putregaiul alb şi septorioza. Angiosperma parazită lupoaia a fost raportată în 6 
gospodării din partea centrală a ţării (Rezina, Străşeni şi Căuşeni) şi într-o localitate din Nord 
(Fundurii Noi, Glodeni). De remarcat faptul că, seceta hidrologică şi pedologică severă din anul 
curent a afectat semnificativ atât creşterea şi indicii de productivitate a culturii, cât şi incidenţa 
patogenilor. A fost elaborată şi implementată o metodologie de testare a populaţiilor de lupoaie 
privind agresivitatea şi virulenţa. Această metodă permite, în timp redus şi la un cost mai mic, 
stabilirea statutului rasial al patogenului şi screeningul germoplasmei de floarea-soarelui cu 
rezistenţă la Orobanche. 

6. Diseminarea rezultatelor obţinute în formă de publicaţii  

Monografii – 2  
- CLAPCO, S., DUCA, M. Lupoaia florii-soarelui (Orobanche cumana Wallr.). Chişinău: 

Tipografia „Foxtrot”, 2020. 147 p. (acceptat pentru publicare) 
- PORT, A., DUCA, M. Aspecte de semnalizare si expresie a genelor la plante. Chişinău: 

Tipografia „Foxtrot”, 2020. 120 p. (acceptat pentru publicare) 
 

Lucrări ştiinţifico-metodice şi didactice – 1 
manuale pentru învăţământul preuniversitar (aprobate de ministerul de resort) – 1  
- DUCA, M., DENCICOV-CRISTEA, L. Biologie. Procese şi sisteme vitale. Manual pentru 

clasa a XI-a. Chişinău: Editerra Prim, 2020 (Tipografia Editurii "Universul"). 156 p. ISBN: 
978-9975-4364-9-6 

 
Articole  în reviste ştiinţifice – 4 
în reviste din bazele de data Web of Science şi SCOPUS – 4 
- CLAPCO, S., PORT, A., WANG, C., DUCA, M. The study of broomrape diversity in 

different sunflower cultivating countries based on morphological parameters of parasite 
seeds. Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie. 2020, vol. 65. ISSN: 1454-7414 (acceptat pentru 
publicare).  
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- DUCA, M., BOICU, A., CLAPCO, S., PORT, A. Comparative analysis of two Orobanche 
cumana Wallr. accessions with a different virulence. Acta Physiologiae Plantarum. 2020, nr. 
11(42), p. 170. ISSN: 1861-1664 (IF 2.078) 

- DUCA, M., MARTEA, R. Using different dataset and different algorithms for genetic 
diversity analysis in sunflower broomrape. International Journal of Advanced Research in 
Biological Sciences. 2020, vol. 7(8), p. 99-110. ISSN: 2348-8069 (IF 0,6433) 

- DUCA, M., PACUREANU-JOITA, M., PORT, A., MARTEA, R., BOICU, A., 
RISNOVEANU, L., CLAPCO, S. Genetic diversity analysis of sunflower broomrape 
populations from Republic of Moldova using ISSR method. Romanian Agricultural 
Research. 2020, nr. 37, p. 89-97. ISSN: 1222-4227. (IF 0,38) 

în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil (categoria B) –  7 
- CLAPCO, S., DUCA, M., MARTEA, R. Relaţia dintre distanţa genetică şi distanţa 

geografică la unele populaţii de Orobanche cumana Wallr. din Republica Moldova. Revista 
Ştiinţa Agricolă. 2020, nr. 1, p. 73-80. ISSN: 1857-0003  

- CLAPCO, S., GÎSCĂ, I., CUCEREAVÎI, A., DUCA, M. Resurse genetice de rezistenţă a 
florii-soarelui la lupoaie în contextul conservării biodiversităţii. Akademos. Revista de 
Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2020, nr. 2, p. 45-51. ISSN: 1857-0461 

- DOMENCO, R., BOIAN, I., BURCOVSCHI, I. Statutul florii-soarelui în ecosistemele 
agricole de pe teritoriul Republicii Moldova. Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe 
reale şi ale naturii. 2020. ISSN: 1857-498X  (acceptat pentru publicare) 

- DUCA, M., CLAPCO, S. Genetica rezistenţei florii-soarelui la lupoaie (Orobanche cumana 
Wallr.). Akademos. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2020, nr. 3, p. 62-71. ISSN: 
1857-0461 

- DUCA, M., CLAPCO, S. Statutul actual al manei florii-soarelui (Plasmopara halstedii) în 
lume şi Republica Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinte a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2020, 
nr. 2(341). ISSN: 1857–064X (acceptat pentru publicare) 

- DUCA, M., PORT, A., MUTU, A., CLAPCO, S. Variabilitatea genetică a unor populaţii de 
Orobanche cumana Wallr. din Republica Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinte a 
Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2020, nr. 1(340), p. 81-94. ISSN: 1857–064X  

- DUCA, M., PORT, A., CLAPCO, S., BOICU, A. Asocieri corelative dintre marcherii 
morfologici şi moleculari în studiul variabilităţii genetice a lupoaiei din Republica Moldova, 
Buletinul Academiei de Ştiinte a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2020, nr. 1(340), p.7-23. ISSN: 
1857–064X. 

 
Articole  în culegeri ştiinţifice – 2  
în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (în Repubica Moldova) – 2  
- BOIAN, I., MÎNDRU, G. Estimarea impactului îngheţurilor în sectorul agricol din Republica 

Moldova. În: Culegerea de lucrări a Conferinţei ştiinţifice naţional cu participare 
internaţională „Mediul şi dezvoltarea durabilă”. Ediţia a V-a jubiliară 90 de ani a 
Universităţii de Stat din Tiraspol, 30-31 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: S. n., 2020 
(Tipografia UST), p. 68-72. ISBN: 978-9975-76-315-8 

- BURCOVSCHI, I. Floarea-soarelui: evoluţia dinamică a productivităţii, recoltei şi 
suprafaţelor cultivate, în Republica Moldova. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării 
ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediţia 9, 15 iunie 2020, Chişinău. Vol. 1. Chişinău: 
Tipogr. „Biotehdesign”, 2020, p. 112-117. ISBN: 978-9975-108-66-9. 
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Teze în culegeri ştiinţifice –  5 
în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare) – 4 
- CLAPCO, S., PORT, A., WANG, C., DUCA, M. The study of broomrape diversity in 

different sunflower cultivating countries based on morphological parameters of parasite 
seeds. In: Abstract book of Conference of Agriculture and Food engineering, 22-23 October 
2020, Iasi, Romania. Iaşi, 2020, p. 54-55.  

- DUCA, M.; PORT, A.; CLAPCO, S., MARTEA, R., MUTU, A. The effectiveness of ISSR 
and SSR markers in analysis of sunflower broomrape diversity. In: Abstract book of XI 
International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2020", 8-9 October, 2020, Bosnia 
and Herzegovina. 

- BIVOL, I., DUCA, M. Genetic diversity of broomrape populations assessed by ISSR 
markers. B: Сборник тезисов IV Международной научной конференции «Генетика и 
биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы», 2-6 ноября 2020, 
Минск, Республика Беларусь. Минск, 2020, c. 28. ISBN: 978-985-90526-3-7 

- DUCA, M., PORT, A., MUTU, A. Genetic study of some populations of Orobanche cumana 
from Republic of Moldova using microsatellite markers. B: Сборник тезисов IV 
Международной научной конференции «Генетика и биотехнология XXI века: 
проблемы, достижения, перспективы», 2-6 ноября 2020, Минск, Республика Беларусь. 
Минск, 2020, c. 29. ISBN: 978-985-90526-3-7 

în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale (în Republica Moldova) – 1 
- DUCA, M., CLAPCO, S., PORT, A., BOICU, A., MARTEA, R., KRUPP, A., SPRING, O. 

Morphological variability of broomrape seeds collected from different host plants. Revista 
Botanica. Vol. XII, Nr. 2(20), 2020. ISSN: 1857-2367 (acceptat pentru publicare). 

7. Diseminarea rezultatelor obţinute în formă de prezentări (comunicări, postere,  
teze/rezumate/abstracte) la foruri ştiinţifice  

1. International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture, 4-6 June, 2020, 
Bucharest, Romania – DUCA, M., LEVITSCHI, A., BURCOVSCHI, I. Study of some 
morphological traits associated with hybrid vigor in sunflower (Helianthus annuus L.). 
(poster – Duca M.) 

2. Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători, Ediţia 9, 15 
iunie 2020, Chişinău – BURCOVSCHI, I. Floarea-soarelui: evoluţia dinamică a 
productivităţii, recoltei și suprafaţelor cultivate, în Republica Moldova (comunicare – 
Burcovschi I.) 

      Articol în culegerea de lucrări: BURCOVSCHI, I. Floarea-soarelui: evoluţia dinamică a 
productivităţii, recoltei şi suprafaţelor cultivate, în Republica Moldova. In: Tendinţe 
contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediţia 9, 15 iunie 
2020, Chişinău. Vol.1, Chişinău: Biotehdesign, 2020, p. 112-117. ISBN 978-9975-108-66-
9. 

3. XI International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2020", 8-9 October, 2020, 
Bosnia and Herzegovina – DUCA, M., PORT, A., CLAPCO, S., MARTEA, R.; MUTU, A. 
The effectiveness of ISSR and SSR markers in analysis of sunflower broomrape diversity 
(poster – Duca M., Clapco S.) 

      Rezumat al lucrării: DUCA, M.; PORT, A.; CLAPCO, S., MARTEA, R., MUTU, A. The 
effectiveness of ISSR and SSR markers in analysis of sunflower broomrape diversity. In: 

http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/preliminary-programme
http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/preliminary-programme


7 
 

Abstract book of XI International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2020", 8-9 
October, 2020, Bosnia and Herzegovina. (în editare) 

4. Conference of Agriculture and Food engineering, 22-23 October, 2020, Iasi, Romania – 
CLAPCO, S., PORT, A., WANG, C., DUCA, M. The study of broomrape diversity in 
different sunflower cultivating countries based on morphological parameters of parasite 
seeds (poster – Clapco S., Duca M.).  

      Rezumat al lucrării: CLAPCO, S., PORT, A., WANG, C., DUCA, M. The study of 
broomrape diversity in different sunflower cultivating countries based on morphological 
parameters of parasite seeds, In: Abstract book of Conference of Agriculture and Food 
engineering, 22-23 October, 2020, Iasi, Romania, p. 54-55. 

5. Conferinţa ştiinţifică consacrată aniversării a 70-a de la fondarea Grădinii Botanice 
Naţionale (Institut)”Alexandru Ciubotaru”, 30 octombrie 2020, Chişinău – DUCA, M., 
CLAPCO, S., PORT, A., BOICU, A., MARTEA, R., KRUPP, A., SPRING, O. 
Morphological variability of broomrape seeds collected from different host plants 
(comunicare – Duca M.) 

      Rezumat al lucrării: DUCA, M., CLAPCO, S., PORT, A., BOICU, A., MARTEA, R., 
KRUPP, A., SPRING, O. Morphological variability of broomrape seeds collected from 
different host plants. Revista Botanica. Vol. XII, Nr. 2(20), 2020. (în editare) 

6. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Mediul şi dezvoltarea 
durabilă”. Ediţia a V-a jubiliară 90 de ani a Universităţii de Stat din Tiraspol, 30-31 
octombrie 2020, Chişinău – Estimarea impactului îngheţurilor în sectorul agricol din 
Republica Moldova (comunicare – Boian I.) 

      Articol în culegerea de lucrări: BOIAN, I., MÎNDRU, G. Estimarea impactului 
îngheţurilor în sectorul agricol din Republica Moldova. În: Culegerea de lucrări a 
Conferinţei ştiinţifice naţional cu participare internaţională „Mediul şi dezvoltarea 
durabilă”. Ediţia a V-a jubiliară 90 de ani a Universităţii de Stat din Tiraspol, Chişinău, 
30-31 octombrie 2020. Chișinău, 2020, p. 68-72. 

7. Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: 
проблемы, достижения, перспективы», 2-6 ноября 2020, Минск, Республика 
Беларусь  
Rezumate al lucrărilor:  
BIVOL, I., DUCA, M. Genetic diversity of broomrape populations assessed by ISSR 
markers. B: Сборник тезисов IV Международной научной конференции «Генетика и 
биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы», 2-6 ноября 2020, 
Минск, Республика Беларусь. Минск, 2020, c. 28. 
DUCA, M., PORT, A., MUTU, A. Genetic study of some populations of Orobanche 
cumana from Republic of Moldova using microsatellite markers. B: Сборник тезисов IV 
Международной научной конференции «Генетика и биотехнология XXI века: 
проблемы, достижения, перспективы», 2-6 ноября 2020, Минск, Республика 
Беларусь. Минск, 2020, c. 29.  

https://genconf.by/
https://genconf.by/
https://genconf.by/
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8. Protecţia rezultatelor obţinute în formă de obiecte de proprietate intelectuală  

- Duca M., Gîscă I., Cucereavîi A. autori a 7 hibrizi de floarea-soarelui (Talmaz, Zimbru, 
Codru, Doina, Dacia, Nistru, Cezar) introduşi în Catalogul soiurilor de plante pentru anul 
2020, ţinut de Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.  

- Duca M., Gîscă I., Cucereavîi A. autori a 4 hibrizi de floarea-soarelui (US 235 CLP, US 237 
SU, US 2472 CLP, US 2137 SU) înaintaţi pentru testare, omologare şi introducere în 
Catalogul soiurilor de plante. 

9. Materializarea rezultatelor obţinute  

- Act de implementare a Metodologiei de testare a diferitor populaţii de lupoaie  (Duca M., 
Clapco S., Gîscă I., Cucereavîi I.) la AMG-Agroselect Comerţ SRL, Soroca – impactul 
constă în evaluarea rapidă şi la un cost mic a agresivităţii şi virulenţei populaţiilor de lupoaie, 
utilă în determinarea statutului rasial al patogenului şi ulterior, în screeningul germoplasmei 
de floarea-soarelui privind rezistenţa la Orobanche. 

10. Dificultăţile în realizarea proiectului  

- imposibilitatea realizării expediţiilor în teren (în volumul planificat) şi comunicării active cu 
producătorii de floarea-soarelui în legătură cu pandemia Covid; 

- rigiditatea fermierilor în asigurarea unei colaborării rezultative, în special, refuzul multora de 
a oferi date solicitate pentru completarea sondajelor la comunicarea prin telefon.  

- seceta atmosferică şi pedologică, care a afectat creşterea şi dezvoltarea florii-soarelui, 
precum şi dezvoltarea patogenilor specifici.   

 

11. Concluzii  

Au fost acumulate date privind statutul actual al florii-soarelui în sistemul agricol din 
Republica Moldova (suprafeţele cultivate cu floarea-soarelui, gradul de respectare a 
asolamentelor, tipul hibrizilor cultivaţi, îngrăşămintele şi măsurile de control aplicate etc.) pe 
modelul a cca 50 de gospodării agricole din 19 raioane ale ţării.  
S-a constatat cultivarea preferenţială a hibrizilor de origine străină cu gene de rezistenţă la 
diferite boli şi aplicarea frecventă a erbicidelor şi, după caz, a fungicidelor şi insecticidelor în 
vederea combaterii şi controlului buruienilor, patogenilor şi dăunătorilor la floarea-soarelui.  
S-a stabilit că în majoritatea cazurilor (64%) floarea-soarelui este cultivată în rotaţii scurte de 
3-4 ani, ceea ce contravine recomandărilor şi contribuie la acumularea patogenilor.  
Referitor la situaţia fitosanitară, în agrofitocenozele de floarea-soarelui s-a relevat prezenţa a 
unui şir de fungi miceliali, precum Plasmopara halstedii, Pucinia helianthi, Phomopsis sp., 
Sclerotinia sclerotiorum, Septoria helianthi, Alternaria helianthi, cei mai răspândiţi fiind 
mana şi rugina, urmaţi de alternaria. Planta parazită lupoaia a fost remarcată în şase localităţi 
din partea centrală şi de nord a ţării. Datele obţinute au servit drept bază în elaborarea hărţii ce 
prezintă amplasarea spaţială a câmpurilor infestate.  
 
The data related to the current status of sunflower in the agricultural system of the Republic of 
Moldova (areas cultivated with sunflower, degree of compliance with recommended crop 
rotations, type of cultivated hybrids, fertilizers and applied control measures etc.) on the model 
of about 50 of agricultural households from 19 districts of the country have been collected. 
It has been established the preferential cultivation of hybrids of foreign origin containing 
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