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Cuvânt înainte 

Cultura FLOAREI SOARELUI a căpătat 
o imporlanță deosebită în fara noastră. Cu 
afât mai mare, cu cât la consumul uleiului 
extras din semințele ei, în afară de noi, con- 
curează și aliații noștri. Pentru extensiunea 
culturii florii soarelui ca și a altor plante 
oleaginoase, ca : inul, cânepa, rapița, muşta- 
rul, ricinul, şofranul, etc., pentru valorifi- 
carea semințelor lor, a luat ființă în Romă- 
nia O societate româno-germană „SOLAGR 4”, ; 
care prin acțiunea energică pe care a între- 
prins-o — în cadrul planului de cultură agri- 
colă a Statului, — a ajuns să sporească su- 
prefața acestor plante, până într'atât, încât 
ele să formeze a doua grupă după cereale. 

Uleiul produs de floarea soarelui este de 
bună calitate, ușor de mâncat, și uşor de mis- 
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fii şi se poate produce în oricât de mari can- 
tități, întrucât planta care-l produce, crește 
în pământul nostru. 

Problema aceasta a uleiurilor vegetale, to- 

luși nu sar Ji pus întrun chip atât de arză- 
for, dacă împrejurările nu aduceau ţara în- 
irun impas foarte greu. 

Nenorocirea a făcut să pierdem vremelnic 
Basarabia, — provincia în care se cultiva cel 
mai mult şi unde erau cele mai multe fa- 
brici ; apoi partea de Nord a Transilvaniei, 
unde, deasemeni, ocupa suprafefe mari. Ne-am 

trezit deodată lipsiţi de uleiul atât de nece- 
sar nulriției. In aceste condițiuni Soc. „SO- 
LAGRA”, care contractase suprafețe mari în 
Basarabia şi Transilvania, când a venit vorba: 

să le recoiteze, n'a mai putut-o face. Astfel 
sa strâmtat putinţa de a avea uleiul necesar. 

Din această pricină Soc. „SOLAGRA” r'a 
mai putul face faţă cerinfelor ei, adică de a 
alimenta cu sămânță atât fabricile din fară, 
cât și a lrece pesle graniță o mare cantitate 
pentru nevoile Reichului German, cu care 
avem. încheiată o convenție comercială spe- 

cială. Totuşi, aliata noastră prefuind la ade.



= 

vărata nevoie cerințele noastre în materie de 
consumul uleiului, a admis, ca în loc să tre- 
cem peste graniță cantitatea ce eram datori 
să li-o dăm, să ne-o lase nouă pentru hrana 
populației și armatei. 

Așa se face, că, deși, eram în mare impas, 
am avut tot anul uleiul necesar. A venit însă 
anul agricol 1941. Aici sau schimbat lucru- 
rile. Dacă în 1940, din pricinile arătate, nu 
ne-am putut ține de cuvânt, pentru anul 
acesta trebue s'o facem. 

Și pentru a nu se mai întâmpla vre-o neîn- 
felegere sâu nenorocire, nu. numai cu privire 
la aceasta, dar, în tot ce privește agricultura, 
Sfatul a luat în mâinile sale întreaga pro- 
Dlemă a pământului. Cu alte cuvinte, Statul, 
față cu nevoile din ce în ce mai mari prin 
care lrecem, în dorința şi datoria de a nu 
lăsa în suferință nici o clasă de oameni din 
populația noastră, a' luat asupra sa dirijarea 
economiei Ţării şi în primul rând a agricul- 
lurii. Nu doar că Statul are de gând să facă 
propriu zis asricultură pe seama lui, ci doar 
să chibzuiască până în cele mai mici amă- 
nunle, ce anume și cât lrebue să cultive plu-
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Sarii, pentru ca produsul obținut să fie astfel 
împărțit, repartizat şi cântărit, încât să aco- 
„pere toate cerințele întregei populații și să 
facă faţă şi angajamentelor cu aliaţii noșiri. 

Acest fel de a se administra bogăţiile ţării 
nu e ceva nou sau care se praclică numai în 
lara noastră. Toate ţările au ajuns la acest 
sistem de mână tare, singurul în măsură să 
asigure o bună gospodărie. Buna lui reuşită 
sa dovedit la acele popoare, la care cuvân- 
Iul de ordine, consemnul şi siguranța 'reuşitei, 
au avut puiere de. lege, fără nici o precupe- 
|ire, contrarietate sau cliscufie. 

La noi acest sislem se pare că n'a fost în- 
(eles pe deplin. 

Cazul sa întâmplat chiar cu oleaginoasele. 
Impărțirea făcută de îiinisterul de Agricul- 
(ură, pe țară, a prevăzut o suprafaţă menită 
a produce întreaga cantilale de sămânță, care 
să acopere nevoile interne și oblisaţiile de 
caport. Aces lucru a fost adus la cunoștiința 
luluror agricultorilor, în toale chipurile. 

Li sa arălal că fără grăsimi, hrana omului 
nu este complectă, că unele din ele în Prezent, 
ca untura, untul şi altele, nu se mai găsesc



decât cu mare greutate şi cu pref pe care 
nu-l poate plăti oricine. Li sa spus că cei 
care nu consumă grăsimi mu se hrănesc în 
mod îndestulător, nu cresc în mod normal şi 
nu au atâta pulere cât ar trebui. Fi rămân 
neisprăviți, și nu țin la greutate, se simt 
veșnic obosiţi, neputincioşi şi fără dragoste 
de viață. lrana este mijlocul de a întreține 
vigoarea unui neam, unui popor. Pe ca se 
întemeiază celelalte virtuţi. Mintea, sufletul, 
simlămintele, toate îşi găsesc obârșia în buna 
întreținere a corpului. Vitejia și curajul ar- 
matelor își au temelia în afară de suflet şi 
întro bună nutriție. Am văzul soldații ger- 
mani, cât sunt de voinici, de veseli, de cura- 
Sioși, — au uimit lumea cu virtuțile lor ; — 
totul, având ca temelie, pe lângă un înalt 
simț patriotic, o bună nutriţie şi îngrijire a 
corpului. lată de ce guvernul a hotărît ca pe 
lângă cultura altor plante, să se semene în 
foată țara circa 550.000 ha. cu plante oleagi- 
noase. — și mai cu seamă floarea soarelui, 

Agiicultorii însă n'au înțeles acest înalt co- 
mandament al Statului și cu toate sforțările 
adminisiralive și tehnice cât și ale Soc. Şo-
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lagra abia au însămânțat 75—80%e din supra- 
fața destinată acestor plante. 

Ori, această suprafață sar putea să nu fie 
indestulătoare. Atunci ce vom face ? lată în- 
tlrebarea cea mare ? 

Şi dacă nu sa semănat, cum se poate mo- 

liva această îndărătnicie? Pur şi sim- 
plu, prin faptul că sa pornit din senin, 
o luplă înverșunată împotriva culturii aces- 
lor plante. Mai întâi sa spus că anul trecut 
n'au fost bine administrate şi gospodărite cul- 
tura şi valorificarea lor lăsând a se înfelege, 
că, cullivatorii au fost nemulțimiți că nu li 
sau ridicat recoltele, că nu li sau cântărit 
exaci, că nu li sau făcut socotelile drepte, etc. 

Noi nu ştim ce este adevărat din toate 
acestea. În orice caz Soc. Solagra este în a- 
fară de orice vină, în această Privinţă. 

Ştim un lucru, că ceiace s'a întâmplat anul 
trecut, nu se va mai întâmpla anul acesta, 
Ceva mai mult, că sa căuta! a se împlini 
chiar lipsurile acelui an, înștiințându-se toți 
cultivatorii care n'au predat încă recolta din 
1940, so predea și să-și primească plata ime- 
dial. Guvernul şi Societatea, au luaţ loate 
măsurile, ca lucrurile să meargă bine, |
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Soc. „„SOLAGRA”, în dorinţa de a satisface 
toate  dezideratele, şi-a întocmit o admi- 
nistrație proprie, a dat, oriunde a fost ne- 
voie, sămânță, cât sa putut de bună şi cu- 
rată, sau dat instrucțiuni, sfaturi și învăță- 
minte, de modul cum trebue să se cultive 
această plantă, după cum de altfel se arată 
şi în această cărțulie, — se vor da cultivatori- 
lor aconturi, iar mai târziu, chiar unelte, in- 
strumente și mașini agricole, cu prețuri de 
fabrică, se vor ridica, după recoltare, toate 
cantitățile disponibile și se vor achita la 
prețul care va fi atunci în ființă, având ca 
bază 10 lei de kgr., etc. lată un întreg pro- 
sram de muncă și realizări, 

S'a zis, mai mult în semn de propagandă 
nesănătoasă, că floarea soarelui este o plantă 
care sărăcește pământul, că după ea nimic 
nu se mai face, etc. Câte vorbe, atâtea exa- 
gerări, dacă se are în vedere realitatea lu- 
crurilor. 

De 100 de ani, — dela tratatul dela Adria- 
nopole 1829 și până după războiu, 
alocurea și astăzi, plugar 
an, grâu după grâu 
fără a se 

— ba pe 
ii au semănat an de 

şi porumb după porumb, 
îngriji că acest sistem de cultură ra-
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pace, va sărăci pământul. Şi doar grâul ridică 
din pământ mult azot, acid fosforic şi într'o 
măsură mai mică potasă, adică cenușă. Pu- 
(em zice că au trecut peste graniță, zăcăminte 

întregi de azot, subsianfa cea mai prețioasă 
în alimentaţia omului şi a animalelor, — şi 
nimeni nu sa gândit să spună că grâul şi po- 

rumbul au sărăcit pământul, și să facă pro- 
pagandă, ca aceste plante să nu se mai se- 
mmene pe ogorul românesc. lală însă că după 
pierderea vremelnică a Basarabiei, unde se 
cultiva multă floarea soarelui, fără teamă de 

sărăcirea pământului, suntem nevoiţi a o în- 

cetățeni. în suprafețe mai mari, pe câmpia 
" dunăreană: Deodată, a apărut și critica 

foarte pălimașă, că floarea soarelui, sără- 
ceşte pământul. Dar această plantă nu ridică 
așa mult azot ci mai mult potasă, adică e 
nuşă. Și, slavă Domnului, din aceasta Şă 

mântul nostru are cantități nesfârşite.. pa- 
ii > Cu 

loate acestea, cei interesați induc pe culii 
„a 

i 

vaftori în eroare. 

De fapt ioale plantele sărăcese Pământul 
şi mai ales buruenile. Ce ar urma de aici 2 

Să nu mai cultivăm nici o plantă ? Din E i



timpuri sa observat aceasla, dar sa găsit şi 
leacul. 

Astfel sa ajuns la ceiace se chiamă un aso- 
iament,- adică o rotație a culturilor în așa 
el, ca: 

a) Nici o plântă să nu se cullive mai mulți 
ani la rând, pe acelaș teren. 

b) Ca să înmulțim numărul plantelor cul- 
livate, având astfel putinţa să le semănăm 
la un interval de timp cât mai mare, una de 
alta. 

c) Să semănăm plantele într'o anumită or- 
dine, așa fel ca după unele cu rădăcinile la 
suprafață să vie altele cu rădăcinile mai 
adânci, acestor plante urmându-le altele care 
să nu-și tragă hrana din aceleași straturi de 
pământ, nici să nu poată fi atacate de ace- 
leaşi insecte sau boale. 

Dacă se ține seama de toate aceste reguli 
și dacă la 3-4 ani se mai dă şi ceva îngrășă- 
mine pământului, pentru a-i mai restitui din. 
substanțele pe cari i le-am luat, atunci 8080- 
rița cu sărăcirea pământului cultiva! cu floa- 
rea soarelui, nu va mai prinde nici în minţile 
cele mai slabe. Acum, dacă la toate acestea
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adăogăm și faptul că floarea soarelui este o 
planlă uşor de cultivat, rustică, adică răbdă- 
loare : la secetă, la căldură, la frig, la ume- 
zeală, productivă și cu belșug la gospodăria 
săteanului, nu putem face o idee complectă ; 
dece se cultivă pe suprafețe foarte mari, 
în unele ţări, fără grija sărăcirii pământului. 

Dacă am calcula că nu recoltăm decât 800 
kgr., la poson, socotit a 10 lei kgr., de unde 
sar putea crede că la toamnă va fi cel puțin 
12 lei kgr., loluşi avem circa 8.000—9.600 lei 
la pogon, sau 16—19.000 lei la ka. 

Scăzând cheltuielile de cultură, arendă, 
[ransport, elc. este peste pulință ca ea să nu 
aducă cel puţin 4—5.000 lei la pogon, 

Ori, care altă plantă, chiar cu Prefurile de 
astăzi, ne poale da un venit curat şi sigur, 
mai frumos ca acesta ? 

Dar cea ce urmărim Noi, nu este numai sporirea suprafeții, ci îmbunătățirea culturii 
pentru creşterea producției atâr cantitativ 
cât şi calitaliv. In acesi caz venitul brut c 
şi cel curat, va crește și mai mult. 

Unde mai punem că floarea soarelui lasă 
ferenul curat de burueni, bun pentru oricare 

a
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cereale de primăvară, — iar din trunchiurile 
ei se pol face garduri, sau pot servi ca lemne 
de foc. 

Din pălăriile de floarea soarelui, dupăce am 
exiras semințele, dacă le măcinăm sau tocăm 
în amestec cu puține grăunțe, se pregătește 
un nulriment hrănitor şi eftin pentru vite. 

Dar turtele de floarea soarelui, atât de cău- 
tate şi de scump plătite pretutindeni ? 

Floarea soarelui, este cea mai apropiată 
plantă de felul de a fi al ţăranului şi cu toţi 
suntem datori a lucra pentru încetățenirea ei, 
în ogorul fărănesc. “ 

De aici vine îndemnul pe care vi-l dăm: 
Semănaţi cât mai mari întinderi cu floarea. 
soarelui, şi veți goni sărăcia din gospodă- 
riile Do.



i 

ÎNSEMNATATEA CULTURII FLORII 
SOARELUI. — FOLOASELE EI 

Faţă de nouile așezări ale lumii, care încep 
astăzi să capete forme tot mai lămurite, a- 
griculturii românești i se hotărăsc, la fel de 
lămurite, rosturile ce are Şi va avea de în- 
deplinit. 

Ea, cu toate ramurile sale anexe, trebue a- 
daptată la condiţiunile schimbate ale pieţii ; 
trebue să se desăvârşească şi să dea produc- 
ţii sporite; are datoria să asigure, în pro- 
porţii mai mari, alimentarea piejii interne şi 
a exportului ; i se pune îndatorirea să ridice 
rentabiliiatea exploatării agricole, puterea de 
cumpărare şi bună starea tuturor agriculto- 
rilor ca şi îmbunătăţirea felului de viață al 
sătenilor. 

Pe umerii ci apasă, într'o largă măsură,
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prosperitatea obştească pe care să se poată 
clădi un Ştat puternic. 

Agricultura trebue să se dezvolte şi să se 
perfecţioneze în aşa fel ca să asigure hrana 
umei populaţii în creştere cu un milion de 
suilete la fiecare cinci ani şi, în acelaş timp, 
să cumpănească prin producţia ei sporită, 
scăderea pe care o va pricinui în comerţul 
nostru extern, împuţinarea rezervelor de 
lemn și de petrol. 

Pentru: a atinge aceste obiective, este ne- 
voie, mai înainte de toate, ca agricultorii să 
părăsească deprinderi. în care stau încreme- 
niţi de 'sute de ani, să se hotărască a înnoi 
metodele de gospodărire a pământului și 
să-şi întemeeze socotelile pe baze schimbate. 
A venit vremea ca agricultura să iasă din 
rutină şi să primească, potrivit caracteristi- cilor ei proprii, metodele folosite de indus- 
trie, care au făcut bogăţia şi puterea acesteia 
şi, în consecință, renunțând la cerealismul 
excesiv care nu mai corespunde împrejură- 
rilor de astăzi, — să introducă în orice plan 
de culiură, ca pe un factor hotărîtor, cerin- 
țele pieţii şi preţul ce se poate prinde pe 
recolte.



În ultimul timp, seminţele de floarea soa- 
velui au devenit tot mai căutate atât pentru 
consumul intern cât şi pentru export, fiind 

„plătite cu preţuri ridicate. 
= Această cerere „sporită în ultima vreme, 
“ are cauze diferite. 
3 

= Încă înainte de războiu consumul uleiuri- 
lor vegetale „datorită întrebuinţării lor tot 
mai largi, era în continuă creştere. Ele se 
întrebuinţează la fabricarea untului 'vege- 
ial — margarina — ; se folosesc „pentru un- 
gerea motoarelor, de către aviaţie, marină şi 

industrie ; au o largă utilizare în industria: 
textilă la impregnarea stofelor spre a le face 
durabile şi împermiabile. 

Uleiurile vegetale fiind mai eftine, capătă 

un cerc tot mai larg de consumatori, mai ales 
în timpul crizelor şi al războaielor. 

Scăderea stocurilor de animale precum şi 
faptul că — în climatele calde, mai ales, —- 
orăsimile vegetale sunt mai sănătoase decâi 
cele animale. au contribuit, la rândul lor, la 
cererea tot mai mare de seminţe uleioase şi, 
astfel]. încă înainte de izbucni (Btăobaului, 
800%/0 din consumul mondial (le Cxisi) era 

UNIERSAz Ap |,
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acoperit de uleiurile vegetale şi numai 20% 
de grăsimele animale. 

Ostilitățile, determinând dezvoltarea ia 
maximum a aviaţiei şi a industriei de răz- 
boiu, au avut, din punctul de vedere care ne 
interesează, drept consecinţă o creştere ne- 
măsurată a cererilor de uleiuri vegetale şi 
au: creiat posibilităţile unui consum care nu- 
mai cu greu poate fi împlinit. 

Agricultura românească, aşezată într'o 
constelație a factorilor de climă şi sol favo- 
rabilă culturii plantelor oleaginoase, trebue 
să răspundă acestor cereri mărite prin extin- 
derea suprafeţelor cultivate cu uleioase, din- 
tre care, — cea mai însemnată, — este floa- 
rea soarelui. 

Floarea soarelui este o plantă foarte bine 
cunoscută de plugari şi mai ales de gospo- 
dine şi copii care o cultivă până şi în grădi- 
nile cu flori din faţa casei. 

Cultura ei însă, nu s'a bucurat de aten- 
ha meritată, dacă se ţine seamă de multele 
ei întrebuinţări şi de belșugul pe care chiar 
în timpuri normale, această plantă le aduce 
gospodăriei. 

a
r
 —
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Uleiul. Floarea soarelui se cultivă în pri- 
mul rând, pentru uleiul din seminţele sale. 
Tehnica rafinării uleiurilor vegetale, în sta- 
diul ei actual, îngădue să se fabrice din se- 
minţele de floarea soarelui un ulei comestibil 
lipsit de orice culoare, gust sau miros neplă- 
cut. Aceste uleiuri formează baza alimea- 
iaţiei grase pentru populaţia nevoiașă şi faţă 
de grăsimile animale, rămân cele mai econo- 
mice, acestea din urmă fiind astăzi mult mai 
scumpe decât uleiurile din plante. Micul a- 
gricultor, în special, dacă nu-și poate pro- 
duce singur untură de porc sau untul, cu greu 
va ajunge să le cumpere, dar dacă produce 
sămânță de iloarea soarelui îşi asigură, ușor, 
grăsimea pentru hrana familiei. Dinir'o sută 
de kgr. seminţe de floarea soarelui cu coajă, 
se obțin, — după descojire, — cam 53—58 
kgr. sămânță decorticată, iar din aceasta 
40—50% ulei. Ceiace înseamnă că din 100 
kgr. semințe cu coajă putem avea aproape 
50 kgr. ulei şi aceasta în uleiniţele țărănești. 
În cadrul politicii de aprovizionare proprie 
pe care suntem siliți să o ducem din cauza 
greutăților de transport şi procurare a ma-
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teriilor prime străine, aceste însemnate can- 

tități de grăsimi pe care ni le dă floarea 
soarelui sunt de cea mai mare importanţă 

pentru acoperirea nevoilor noastre casnice. 

Dar uleiul de floarea soarelui în afară de 

importanța sa alimentară şi de întrebuinţă- 
rile industriale amintite mai sus, este mult 

folosit şi de industria chimică. Solidificat 
prin procedeul de hidrogenare cu ajutorul 
caializatorului nichel, „seul vegetal“ obţinut 
din uleiul de floarea soarelui înlocueşte, pe 
6 scară tot mai întinsă, grăsimile solide de 
provenienţă animală, la fabricarea săpunu- 
rilor, lumânărilor, acizilor graşi, etc. 

Turtele. Prin prelucrarea seminţei pentru 
fabricarea uleiurilor se obțin, — ca produse 
secundare, — turtele. In acestea, mai ales 
dacă exiragerea uleiului s'a făcut prin pre- 
sare ,cum este în cazul uleiniților țărănești, 
rămâne o caniilate de grăsimi destul de 
mare. Bunăoară, dacă sămânța a avut la ex- 
iracţie 40% ulei, 21% proteină brută şi 210%/0 
substanțe neazotate, după procesul de ex- 
iracţie, prin care se pierde, în mijlociu 300 
ulei, în restul de 10%0 ulei corespunde 300/0
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proteină brută şi 50% substanţă neazotată. 
Aşadar, turtele rețin o bună parte din con- 

ținutul în azot, fosfor şi potasiu al seminţelor 
şi, pentru, aceasta constituese un nutreţ foarie 

bun pentru toate vitele, mai ales atunci când 
dorim să îmbogăţim raţia lor alimentară în 

substanţe proteice, deci în deosebi pentru 
vacile de lapte. 

Din analizele făcute în ţara noastră, re- 

iese că turtele de floarea soarelui conțin, ca 
- elemente nutritive, azot în proporţie de 4— 

7%, acid fosforic cam 1—3%0, poiasiu 1,5— 
1,0% şi aceasta vădeşte valoarea lor alimen- 
iară. 

Ele se dau în hrana animalelor sfărimate 

sau ca urueli și în amestec cu alte alimente. 
Înainte de întrebuințare şi după ce au fost 
mărunţiie, e bine să se cerceteze dacă au 
corpuri străine spre a fi scoase, evitându-se, 

astfel, accidentele. 

In hrana boilor şi a vacilor, turtele de 
floarea soarelui sunt destul de des între- 
buinţate. Dându-se 1—4 kgr. de cap de ani- 
mal în 24 ore, se constată o influenţă favo- 
rabilă asupra conţinutului în grăsime al lap-



C. FILIPESCU 22   

telui, iar consistenţa untului nu este schim- 
bată. La fel dau: turtele rezultate bune la în- 
grăşarea viţeilor şi a oilor. | 

In hrana porcilor se pot da deasemeni 2 
kgr. de :cap pe zi fără teamă că sar putea 
micşora calitatea grăsimii sau a cărnii. 

Turtele, în proporţie de 15% din totalul 
raţiei, dau foarte bune rezultate şi în hrana 
păsărilor. 

Se vede, deci, că ele sunt de mare folos în 
hrana vitelor şi dacă, după ce au fost consu- 
mate „vor fi întoarse pământului sub formă 
de bălegar, folosul lor şi, prin urmare al cul- 
turii de floarea soarelui, este cu atât mai 
mare. | 

Tulpinele de floarea soarelui găsesc de a- 
semeni întrebuințare, ca material de ars, de 
garduri sau araci pentru fasole, roşii şi alte 
plante urcătoare. 

Din cele arătată aci, reiese limpede însem- 
nătatea florii soarelui pentru economia na- 
țională. Ea este căutată, — la export, — pen- 
tru sămânță, turte şi ulei „plătite foarie bine, 
— şi prin aceasta lărgeşte ţării posibilităţile 
de schimb cu străinătatea.



Exportul total al produselor de floarea 
soarelui a variat în ultimul deceniu dela 
246.000 chintale la 571.000 chintale, deci se 
inregistrează un spor apreciabil. 
Consumul intern, deşi scăzut în valoare ab- 

solută, este totuşi în continuă creştere. 
De unde pentru perioada 1930—34 s'au 

consumat pentru nevoile interne 1.566.000 
chintale, în anii 1935—58 au rămas în țară 
1.759.000 chintale, iar în ultimii doi ani, la 
cifra de mai sus se adaogă un spor însemnat. 

Gragicul altăurat, înoemit de D-l Dr. Ing. 
agr. A. Frunzănescu, secretar general la Mi- 
uisterul Agriculturii şi Domeniilor, un dis- 
tins economist şi competent cercetător al 
problemei cultivării plantelor oleaginoase la 
noi în ţară, oglindește amănunţit situaţia 
schițată mai sus. 

Dar floarea soarelui merită să fie culti- 
vată şi pentru alte pricini. 

1. Sămânţa dată la hectar costă foarte pu- 
jin şi, deci, şi-o poate procura şi micul plu- 
gar spre deosebire de sămânţa de cereale 
care semănându-se în cantitate mare la 
hectar şi fiind scumpă, cere o cheltuială
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mare pentru procurarea ei. Sunt mici, de- 

asemeni, şi celelalte cheltueli de investiţie. 
2. După floarea soarelui locul rămâne cu- 

rat de burueni, de ciuperci şi de gândacii 
cuibăriţi în pământ. 

3. Cere anumite munci când plugarul este 
mai liber şi valorifică foarte bine munca. 

Un sătean, având o pereche de vite şi cul- 
tivând un hectar cu floarea soarelui, primind 
10 lei de kgr., cât plăteşte soc. „Solagra“, la 
o producţie mijlocie de 1500 kgr. își valori- 
lică munca după cum urmează : 

Venitul brut va fi de 15.000 lei. Din această 
sumă se scade arenda terenului, impozitele, 
valoarea seminței şi alte cheltueli de regie. 
Acestea toate pot fi socotite cam la 3000 lei. 
Rămân 12.000 lei care plătesc munca făcută 
cu vitele şi cu braţele. La hectar se munceşte 
in mijlociu 50 zile cu braţele şi î1 zile cu 
vitele, munci în care se cuprinde şi treeratul. 
Această muncă se plăteşte în total cu 12.000 
lei, deci cu 400 lei ziua cu vitele şi cu 152 lei 
ziua de muncă omenească. 
Dacă ţinem seama de suprafaţa cultivată 

în întreaga fară, îşi găsesc întrebuințare, la
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un prej atât de bun, milioane de zile de muun- 

că omenească şi cu animalele, înir'o perioa- 

dă care nu se suprapune cu epocile de munci 
dela păioase. 

Aşa dar „cultura florii soarelui, îngădue v 
repartizare râţională a muncilor în timpul 
anului şi remunerează larg un număr mare 
de zile de muncă, aducând — și prin aceasta 

" — însemnate foloase economice. 
4. Dar munca este cu atât mai bine valo- 

rificată cu cât preţul este mai bun. Din con- 

statările făcute pe un mare număr de ani, 
rezultă că preţurile sufereau oscilaţii mari. 
Ele erau mici la recoltă, când se făceau con- 

iractele de vânzare şi atingeau valori mai 
mari iarna şi primăvara când sămânţa nu 

mai era în posesia cultivatorului. 

In comerțul cu seminţe de floarea soarelui 
jucau un rol de căpetenie intermediarii care 
cumpărau marfa în perioadele de depresiune 
când cultivatorii aveau mai multă nevoie 
de bani şi le revindeau atunci când oferta : 
era mică şi deci preţurile se urcau. 

Din această operaţie nu câştigau nici pro- 

ducătorii, nici consumatorii, nici exporta-



torii, ci numai un număr restrâns de inter- 

mediari al căror rol se limita la finanţarea 
Ge moment şi la păstrarea recoltei. Astăzi, 
prin contractele de cultură, la preţuri ga- 
vantate de Stat, încheiate de Soc. „Solagra“, 
sistemul de valorificare este, cu desăvârşire 
schimbat, el ocrotind în primul rând pe cei 
îndreptăţiţi : agricultorii şi publicul con- 

sumator. ” 

La cultura florii soarelui s'a realizat unul 
din principiile de bază ale unei politici a- 
grare înțelepte, asigurându-se preţuri bune 
pentru producători şi —' tot odată — pre- 
turi raționale peniru consumatori. 

In mod automat intermediarii au fost ex- 
cluşi, iar diferența de preţ dela consumator 

la producător a fost redusă la minimum. 

În regimul contractelor de cultură s'a sta- 

bilit un echilibru între ofertă şi cerere şi 
astfel riscul ca preţurile să se prăbuşească, 
aşa cum se întâmpla — în trecut — cu a- 

proape orice plantă care se culiiva într'un 
an pe întinderi mai mari, este înlăturat sau 
nu poate atinge decât pe cultivatorii care, re- 
fuzând să contracteze, fac cultură pe cont 
propriu.
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5. Floarea soarelui este o plantă rezis- 
tentă la secetă. Cultura ei adaptându-se 
condiţiunilor aride, dă producţii regulate şi 
aproape constante. În anii când porumbul su- 
teră de secetă, floarea soarelui produce în- 

deajuns ca să asigure agricultorilor un ve- 
nit mulțumitor. 

6. Cerinţele pentru pământ sunt mici. 
Când pământul este bogat în substanţe hră- 
nitoare, floarea soarelui le. foloseşte bine. 

-Când lipsesc, nu le doreşte prea mult. lar 
părerea că floarea soarelui sărăceşte pă- 
mântul este numai, în parte, întemeiat şi, 

oricum, acest inconvenient are leac. 

Este adevărat că floarea soarelui are ne- 
voie de materii hrănitoare şi de apă în can- 

titate mai mare. Dar orice bucată de pământ, 

ori cu ce ar fi cultivată, sărăceşte dacă este 
neîngrășată, nelucrată la. timp şi cum tre- 

hue. Recoltele noastre mici de grâu şi de 
porumb suni şi ele datorite sărăcirii pămân- 
tului şi nu din pricina lor, ci din aceia a 
felului cum se lucrează pământul, din lipsa 
unei bune rândueli a culturilor pe acelaş 
loc, din neîntrebuinţarea îngrășămintelor ș. 
a. m. d.



În pământurile noastre substanţele nutri- 
tive de care floarea soarelui are nevoie se 
găsesc din belşug și sunt tocmai acelea pe 
care plantele ce ar urma pe acelaş loc nu 
le folosesc. 

Fiindcă tulpina, prin mărimea ei, ia cele 
mai multe materii hrănitoare din pământ, 
sa căutat şi sa izbuiit să se creieze soiuri 
noui, pitice, deloc lacome sau istovitoare 
pentru pământ, 

Astfel că prin o chibzuită rotaţie a plan- 
lelor și pregătire a terenului ; prin bune 
îngrijiri date în lan și prin aplicare de în- 
Srășăminie despre care vom vorbi la locul 
cuvenii, — aşa zisa sărăcie a pământului 
poate fi înlăturată și nu trebue să dea mo- 
iive de îngrijorare. 

Ţinându-se seamă de cele arătate până 
aci, în slorțarea pe care trebue să o facem 
de a schimba faţa agriculturii noastre, în- 
dreptându-ne către acele culturi care, potri- 
vindu-se cu structura proprietăţii noastre 
agricole, pun mai mult în valoare pământul 
și munca noastră, se înţelege de ce suntem 
datori şi avem interesul să extindem în ţară 
cultura florii soarelui.
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Oficialitatea, încredințată de necesitatea 
imperioasă ca această extindere să devină 
fapt împlinit, acordă toate garaniiile şi nu- 
meroase încurajări agricultorilor pentru ca 

ei să aibe siguranța deplină a unui câștig 
bun și să găsească — în el — îndemn de 
muncă sârguitoare şi rodnică. 

lar agricultorii înşişi, convinşi de foloa- 
sele ifloarei soarelui au început să o cultiva 
pe suprafeţe mai întinse. 

Dela 625 ha.. cât indică statistica în anul 
1909, floarea soarelui izbuteşte în ultimii 
zece ani, prin propriile ei virtuți şi fără 
nici o încurajare din afară, să ocupe, în ul- 

limii zece ani, o suprafaţă de 200.000 ha. 

Aceasia sa micșorat, prin pierderea ierito- 
viului — şi trebue cu orice preţ împlinită. 

Valoarea producţiei totale creşte şi ea în- 
continuu, irecând dela 295 milioane în 1931 
la 991 milioane în 1936, aceasta din cauza 
variaţiei preţurilor cuprinse între 2 şi 6 lei. 

În graficul alăturat, datorit tot Domnului 
Dr. A. Frunzănescu, sunt prezentate fluctua- 
jiunile preţurilor seminţelor de floarea soa- 
relui, în anii 1935—39, când nu exista sis-
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temul de valorificare prin contracte de cul- 
iură. Oscilaţiile dovedesc . nesiguranța im- 
pusă cultivatorilor de către piaţă Şi —- prin 
contrast — pun în evidenţă însemnătatea re- 
gimului de vânzare oferit, în prezent, culti- 
vatorilor. 

Cu preţul de astăzi, 10 lei kgr.. producţia 
florii soarelui — referindu-ne la aceiaş su- 
prafaţă, — se ridică la o valoare de apro- 
ximativ trei miliarde de lei, deci de zece 
ori mai mare decât în 1931. 

Cifra arată cât se poate de limpede locul 
ocupat de cultura florii soarelui în economia 
naţională, loc câştigat, cum am mai spus-o, 
prin merite proprii care, în împrejurările de 
azi, o vor impune şi mai mult atenţiei agricul- 
torilor, cu atât mai vârtos cu cât astăzi cul- 
tura sprijinită de stat întruneşte toate con- 
diţiunile necesare propăşirii ei. 
+ 

N 

PLANTA. — SOIURI. 

Floarea soarelui face parte din familia 
Composeae, genul Helianthus. Acesta cuprin-



FLOAREA SOARELUI     33 

de 55 de specii, cele mai multe spontane în 
partea de sud a Statelor Unite şi câteva răs- 
pândite în America centrală și Peru. Dintre 
toate, importanță agricolă are special He- 

lianthus anuus, floarea soarelui, care e o 

plantă anuală. Dintre celelalte specii cităm 
pe Helianthus cucumerifolius, caracterizată 
prin rezistenţa ei la molie şi pe Helianthus 
argophilus, rezistentă la rugină. Datorită a- 
cestor însuşiri ele sunt folosite la crearea soiu- 

rilor de floarea soarelui obişnuită, rezistentă lu 
molie şi rugină. Altă utilitate practică nu 
au şi se cultivă exclusiv ca plante de orna- 
ment. 

Floarea soarelui — ca şi porumbul — este 
o plantă originară din America și se crede 
că a fost introdusă în Europa de către spa- 
nioli în veacul al XVI-lea. Din Spania ea 
pătrunde mai întâiu în Belgia, apoi în Fran- 
Ja, Germania și — în cele din urmă, — prin 
veacul al XVIII-lea, în partea sud-estică a 
Rusiei unde găseşte condițiuni prielnice de 
desvoliare. Mai întâiu, floarea soarelui a 
fost cultivată ca plantă ornamentală. Un ţă- 
ran rus, numit Bokarjov, observând că se-
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mințele seamănă la gust cu seminţele de co- 
conari din care ştia că în Siberia se extrage 
ulei, a avut cel dintâiu ideia de a încerca 
să folosească floarea soarelui în acelaş scop. 
Experienţa îi reuşi şi Bokarjov a instalat o. 
uleiniță. Cu timpul, practica fabricării u- 
leiului de floarea soarelui s'a încetățenit, pe 
rând, în regiunea Woronesch, apoi în Sara- 
tov, răspândindu-se în toată Rusia de unde, 
mulțumită însuşirilor sale cunoscute, s'a în- 
tias şi în ţara noastră, prima uleiniţă înfiin- 
țându-se în secolul trecut, de către un rus, 
lângă Vaslui. 

Astăzi o găsim pretutindeni în ţară, chiar 
și în județele de munte, izolată prin gră- 
dini. “ 

Caractere botanice. Floarea soarelui esie 
„0 plantă anuală, erbacee, înaltă, cu peri as- 

pri pe tulpină şi capitul. Rădăcinile princi- 
pale puţin desvoltate; are, în schimb, nu- 
meroase rădăcini adventive desvoltate. Tul- 
pina lemnoasă, îndreptată în sus, deobiceiu 
neramificată, înaltă de 0,60—2,50 m., iar la 
unele varietăţi furajere depășește 4 m.; 
frunze mari, pediculate, păroase, în formă
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de inimă, dințate pe margini ; inflorescenţa 
un capitul mare, rotund ca o roată, cu rlia- 
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metrul până la 45 cm., de culoare galbenă- 
aurie. Pe inflorescență se deosebesc două 
feluri de îlori: unele marginale, liguliior- 
me și sterile, celelalte tubuliforme, herma- 
.frodite, dispuse radiar. Fructele, numite im- 

propriu seminţe, au diferite culori dela alb 
până la negru, după soi şi sunt prinse pe 

receptacolul capitulului. La tescuirea frucie- 

lor întregi, cojile absorb o mare cantitate de 
ulei încât nu se poate extrage decât 15—30 
la sută din total; înlăturându-se însă cojile, 
se poate extrage cea mai mare parte din u- 
leiul conţinut în sămânță, deci cam 40—50 
la sută din greutatea totală. lurtele dau 
unul din cele mai bune nutreţuri concen- 

irate, egalând în calitate iurtele de palmier, 
iar receptaculele rămase după curăţire, să- 
rate, constitue deasemeni un nutreţ concen- 

irat de valoare. 

Soiuri. Floarea soarelui este o plantă avi- 
zată la polenizarea străină şi problema se- 
parării liniilor pure şi a selecţionării sa pus 
abia în ultimul timp. Deaceia nici nu se 
poate vorbi precis de soiuri ci, mai mult, de 
un foarte mare număr de rase. În Rusia,
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Ritow face o clasificare, care deosebeşte — 
după culoare — patru grupe de varietăţi. 
Mai târziu, această clasificare a fost înlo- 
cuită cu aceia a siaţiunii din Saratov, care 

stabileşte cinci grupe de varietăţi după for- 
ma capitulului, culoarea fructelor şi pre- 
zenţa stratului de sclerenchim în sămânță. 

O altă clasificare este aceia a lui Becker 
care ia drept criteriu de sistematizare por- 
tul plantei. El deosebeşte trei grupe impor- 
tante : 

a) Floarea soarelui uriaşe cu tulpini ce 
trec de 4 m. şi cu un capitul foarte mare. Se 
cultivă, mai ales în America, pentru furaj ; 

b) Floarea soarelui obișnuită cu tulpini 
peste 1,50 m., iar capitulee cu diametru de 
10—20 cm.; , 

c) Floarea soarelui pitică cu tulpinile sub 
1,50 m. Tulpina, deobiceiu, ramificată în 
partea de sus, iar capitulele de 10—18. em, 
Cuprinde cele mai precoce varietăţi, cu o 
perioadă de vegetaţie de 105 zile. 

O sistematizare mai înaintată, având în 
vedere şi criteriile de bază din clasificările 
străine, a fost făcută recent la noi de ing.
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agr. lon V. Cârnu. Această clasificare gru- 
pează varietățile existente la noi în ţară, 
după cum urmează : 

a) Grupa soiurilor cu semințe de ronțăit: 
seminţe albe uriașe ; seminţe pestriţe uriaşe ; 

b) Grupa soiurilor intermediare : semințe 
pestrițe obişnuite ; 

c) Grupa soiurilor - uleioase- industriale : 
semințe albe; seminţe cenuşii vinete; se- 
mințe pestrițe ; semințe negre. 

Toate aceste soiuri au însuşiri bine defi- 
nite în ce priveşte greutatea hectoliirică și 
'ea absolută, procentul de coji, de ulei şi 
vezistența la diferite boale. 

Alegerea nimerită a soiurilor ce cultivăm 
este de cea mai mare însemnătate. 

Soiurile cu un singur capitul. cu tulpina 
mai timpurii, care cer mai puţine 

braţe de muncă. se recoliează mai uşor, suni 
cele: mai rentabile pentru cultura mare. 

Soiurile mjlocii se recomandă a fi culii- 
vate numai pe lerenuri grase, cu umezeală 

destulă. în regiuni unde vara şi ioamna sunt 
destul de lungi. Cerând mai multe braţe de 
muncă, sunt polrivile peniru cultura pe în- 

măruntă, 

linderi mai mici.
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Soiul măslinică (dreapta) şi un soiu comun,
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Toaie aceste soiuri se cultivă nu numai 
pentru ulei, ci şi pentru nutreţ. 

Soiurile uriaşe, cu tulpini peste 4 m., pro- 
duce seminţe mari şi se cultivă acolo unde 
se obişnueşte ronțăitul seminţelor. Ele tre- 
bue cultivate în pământuri grase şi cu climă 
caldă. Cerând şi ele braţe multe de muncă, 
nu sunt recomandabile decât pentru cultura 
pe întinderi mici. . 

Pentru ulei în special, au importanță 
practică soiurile cu fruct vărgat cenuşiu în- 
chis şi cu strat carbonogen. S'a dovedit că 
stratul acesta, care se formează în peri- 
carpul seminţei la 2—5 zile după fecundare 
fereşte sămânța de atacul moliei. Deaceia 
agricultorul trebue să ţină seamă de această 
prețioasă însușire la alegerea seminţei, 
fiindcă nu rare sunt cazurile când pagubele 
cauzate de molii sunt atât de mari încât în- 
treaga recoltă este compromisă. 

La soiurile cu bobul mare, atacul moliei 
este foarte frecvent ; la cele cu bobul mic 
-— mult mai puţin întâlnit. Deasemeni, prin- 
tre aceste varietăți, multe sunt cruţate şi de 

lupoaie, astfel că sunt superioare în două 
direcții deodată,
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Printre varietățile dela noi, bunele însu- 
şiri de care am amintit par a fi întrunite în 
cea mai mare măsură de soiurile „măsli- 
Dică” şi „uleioasă” ca şi de unele varietăţi 
importate din Bulgaria. 

LII - 

CLIMA. — PĂMÂNT. 

Floarea soarelui asigură recolte bune în 
iot cuprinsul ţării unde se coace Şi porum- 
bul. Fiind rezistentă la scoboriri mici de 
temperatură (—2%—5% şi având perioada de 
vegetaţie nu prea lungă, floarea soarelui 
uleioasă poate fi cultivată cu succes chiar în 
regiunile noastre mai nordice. Rezistă bine 
la secetă, astfel că ploile relativ puţine din 
partea de  nmiazăzi-răsărit a “țării nu 
sunt o piedică pentru reuşita culturii, bine 
înțeles dacă aplicăm lucrări raţionale. Solul 
[ării noastre este în marea sa majoritate 
foarte bun pentru cultura florii soarelui.. 
Sunt preferate de plantă pământurile po- 

țrivit de grele, adânci, bogate în humus ș' 

€
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calcar. In deosebi sunt bune toate tipurile de 
cernoziom. Merge destul de bine şi în pă- 
mânturile nisipoase în plină putere de pro- 
ducție, ca şi pe aluviunile nu prea bogate. 

Dacă nu ţinem seamă decât de jude- 
tele unde cultura ei ocupă suprafeţe mai în- 
semnate, putem deosebi, după D-l Dr. Ing. 
agr. C. Câlniceanu, conducătorul Direcţiunii 
Producţiei Vegetale din Ministerul Agricul- 
turii şi Domeniilor, patru zone mari de 
cultură : 

1. Zona de miazănoaple-răsărit, cuprinzând 
nordul Basarabiei și al Moldovei, cu o pre- 
lungire spre miazăzi în dreapta şi în stânga 
Prutului până la Dunăre. 

2. Zona de miazănoapte-apus a 1ransilva- 
idei, vremelnic înstrăinată pentru noi. 

5. Zona de miazăzi cu județele Dobrogene, 
Ialomița și Brăila. 

4. Zona centrală a terasei Dunării, cu jude- 
țele : Olt, Teleorman. Vlașca, Ilfov. Roma- 
naţi, Dolj şi Mehedinţi. 
Cum însă această plantă are mare însem- 

nătate pentru economia ţării şi cum ea ro- 
dleşte în toate regiunle unde se coace porum-



bul, aria ei de cultură se va mări cu sigu- 
ranţă în viitorul apropiat. 
Prezentăm o hartă a răspândirii şi “lensi- 

tăţii culturii de floarea soarelui, la noi, în 
anul 1959, menţionând că actualmente mai 
ales — densitatea se prezintă mult mai 
favorabil. 

IV 

LOC DE ASOLAMENT — INGRAȘAMINTE 

Locul florii soarelui în asolament este în 
funcţie de umiditate. Pentru regiuni mai u- 
mede floarea soarelui poate fi cultivată cu 
sueces după oricare plantă afară de ea îu- 
săși. Mai mari oprelişti întâmpină cultura 
Norii soarelui în regiuni secetoase, fiindcă 
are rădăcinile şi frunzele foarte desvoltate. Floarea soarelui consumă în cursul vegeta- 
liei sale 55 kgr. apă în ținut secetos, iar în (inut umed 20 kgr. apă. Consumând așa de mari cantităţi de apă putem avea recolte : 
mari și sigure numai asigurând plantelor apa. laptul acesta este posibil dacă culti-
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văm floarea soarelui după o plantă care 
lberează terenul de vreme şi ne permite să 
înmagazinăm ploile ce cad vara. În cazul 
acesta floarea soarelui, având perioada de 
vegetaţie care se prelungeşte dincolo de 
ploile de vară, se va folosi de precipitaţiu- 
nile unui an întreg plus ploile, ce vor cădea 
în anul de cultură ; cantitatea de precipita- 
(iuni, care cad în acest interval de timp, 

chiar în cele mai secetoase regiuni ale noas- 
ire, este suficientă pentru a da cele mai 
mari recolte, cu condiţia ca şi ceilalţi fac- 
tori de producţie, cari depind de voinţa o- 
mului ,să nu fie neglijați. 

Scoţând din pământ cantităţi mari de sub- 
sianțe nutritive şi consumând în acelaş timp 
multă apă, floarea soarelui este considerată 
ca plantă premergătoare rea, mai cu seamă, 

peniru acele plante cari ele înşile au nevoie 
de cantităţi mari de substanţe nutritive şi 
de apă. Aceasta este una din cauzele, pen- 
tru care mulţi agricultori-proprietari evită 
s'o cultive, iar arendașul care vrea s'o cul- 
live adesea ori plăteşte arendă mai mare. 
Şi întradevăr. cultura neraţională a florii
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soarelui duce la scăderea rodnicei pămân- 
tului. 

Faptul se explică uşor. Floarea soarelui 
având rădăcinele bine desvoltate, folosește 
foarte bine apa din sol şi deaceia se des- 
voltă bine şi în solurile relativ uscate. 
Dacă îusă în momentul formării capitulelor 
planta suferă de secetă, înăuntrul ei începe 
lupta peniru apă între diferite părţi. Păr- 
țile cu puterea de sugere a celulelor mai 
mare, cum sunt frunzele tinere cu creştere 
terminată, retrag apa ;. mai întâi cad pradă 
acestei lupte frunzele bătrâne, ale căror ce- 
lule au cea mai mică putere de sugere ; apoi 
se opreşie aprovizionarea cu apă a celule- 
lor în creştere, deoarece și ele au puterea 
de sugere mai mică de cât celulele tinere 
cu creştere terminată. 

Deasemeni suferă mai mult celulele și 
florile din mijlocul capitulului, care sunt 
mai iinere și mai îndepărtate. De aceia cu 
cât seceta în timpul formărei pălăriei este 
mai mare și de durată mai lungă cu atât par- 
tea siearpă din centrul capitulului este mai 
mare.
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Asemenea fenomene au loc la toate plan- 
tele pe timp de secetă. Când planta n'are apa 
necesară pentru desvoltarea organelor ei su- 
feră și: creşterea tulpinei la cânepa pentru 
fuior, formarea spicului la cereale, a ştiule- 
tului la porumb, etc. 

Cultivat însă raţional: adică utilizând 
îngrășămintele, folosind un asolament potri- 
vit, aplicând metode speciale cum sunt o- 
gorul american, folosul va fi mare nu numai 
florii soarelui dar și plantei ce urmează; 
iar prin faptul că este o prăşitoare care lasă 
ogorul foarte curat și are vegetaţia relativ 
scurtă, floarea soarelui poate să devină mai 
bună premergătoare, decât multe alte plante. 

Perioada de vegetaţie a florii soarelui 
fiind relativ scurtă, permite pregătirea te- 
renului "și  însămânţarea la timp aproape 
pentru toate plantele de toamnă. 

In regiunile secetoase pot fi cultivate după 
floarea soarelui plantele de toamnă în anii 
când ploile de vară se deplasează către sfâr- 
șitul verii şi deci apa căzută rămâne intactă. 
După datele staţiunilor experimentale ru- 

sești floarea soarelui este bună premergă-
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toare pentru cerealele de primăvară, îndeo- 

sebi peniru grâul de primăvară. 

Bune rezultate după floarea soarelui dă 

ovăzul. În anii când ploile de vară cad în 

luna August, se obţin foarte bune rezultate 

cultivând după floarea soarelui grâu de 

toamnă cu 150—180 kgr. superfosiat. 

Una din metodele care îmbunătățește mult 

condiţiunile de desvoltare ale plantelor, 

care sunt cultivate după floarea soarelui 

este cultura florii: soarelui în ogor ameri- 

can. În această privinţă floarea soarelui 

este muli mai bună decât porumbul. In pri- 

mul rând floarea soarelui este mai rezis- 

tentă la cădere şi deci lucrările de pregă- 

lire şi de însămânţare ale terenului nu suni 

îngreuiate de plante culcate, cum se întâm- 

plă adeseori la porumb. Afară de aceasta, 

agricultorul nu prea lasă tulpinele pe câmp, 

fiindcă au o valoare destul de însemnată ca 

furaj. Această metodă cere însă mărirea 

distanţei între rânduri, la floarea soarelui. 

până la L m., ceiace provoacă oarecare scă- 

dere a recoltei. 

Această metodă se recomandă mai ales
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pentru cultura în ogor de floarea soarelui a 

plantelor de toamnă cu rezistenţa la ger re- 
dusă, cum este orzul de toamnă, rapiţa ; iar 

în regiunile bântuite de viscole şi de geruri 
uscate se recomandă şi pentru grâul de 
toamnă. Luipinele netăiate de floarea soa- 
relui pot, mai bine de cât cele de porumb, 

să micşoreze influenţa dăunătoare a vântu- 

rilor geroase de iarnă şi rejin zăpada. Se a- 
sigură astfel o iernare mai bună culturei de 
toamnă, iar zăpada reţinută va mări rezer- 
vele de umiditate din sol, ceiace nu poate să 
rămână fără influenţă asupra recoltei, mai 
cu seamă în regiunile secetoase. 

Tot atât de mare importanţă pot avea tul- 
pinele de floarea soarelui netăiate din loc 
în loc, de exemplu toi la al zecelea rând. 

şi pentru culturile obișnuite de primăvară. 
prin faptul că vor reţine zăpada şi deci 
vor mări umiditatea solului. In aceste ca- 
zuri lucrările de pregătirea terenului se fac 

între perdele de iulpini, care se îndepăr- 
tează tocmai primăvara. 

Aceste îndrumări generale rămâne ca a- 
gricultorul să le folosească după cum se po- 

4
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trivese ele condiţiunilor sale economice şi 
naturale. 

In regulă obișnuită se poate recomanda 
un asolament de patru ani: leguminoase, 
cereale de toamnă, prășitoare şi cereale de 
primăvară, unde floarea soarelui ar veni 
după grâul de toamnă şi înaintea orzului 
sau ovăzului de primăvară. Cel mai potri- 
vit asolament ar fi însă acela, unde floarea 
soarelui nu vine după ea însăşi decât la 7 
ani odată, fiind astfel sigur ferită de atacul 
verigelului. lată un asoament de 6 ani: le- 
guminoase sau alte plante care se recoltează 
devreme ; cereală de toamnă; prăşitoare 
(foarea soarelui) ; cereale de primăvară ; 
leguminoase pentru furaj sau boabe; ce- 
reale de primăvară. 

Infăţişăm, în tabloul alăturat, un asola- 
ment de şase ani cu floarea soarelui. 

Ca îngrășământ este necesar fosforul, care 
sporeşte recolta de seminţe şi grăbeşte coa- 
cerea ; potasiul este consumat în cantităţi 
mari și sporeşte procentul de ulei. Vom da 
de preferință îngrăşământ complet : azot, 
fosfor şi potasiu. Azotul singur nu se reco-
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Fosforul se va da sub o formă de 
superfosfat în doze de 150—200 kgr. la ha. 

mandă. 
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ânturile în păm 
A Potasiul, deși este îndeajuns 

noastre, fiind absorbit în cantități mari, de
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irei-patru ori mai muli decât la păioase, 

trebue dai înapoi pământului și anume vom 

arde tulpinele de floarea soarelui şi vom în- 

toarce cenuşa în câmp. 

Cum această măsură nu se prea aplică la 

noi, deoarece  plugarii mici le întrebuin- 

țează în timpul iernei pentru încălzit, spre 

a nu istovi pământul se va da potasiu sub 

formă de sare potasică 4090. . 

Cel mai bun îngrăţământ pentru floarea 

soarelui este însă bălegarul de grajd. Băle- 

garul trebueşte dat la planta premergătoare, 

porumb sau rapiţă. Dat direct la floarea 

soarelui  bălegarul înlesnește foarte muli 

lăstărirea sau ramificarea tulpinii datorită 

cărora producţia de seminţe scade. 

Dăm mai jos rezultatele obţinute în Bul- 

garia la Staţiunea experimentală din Pavii- 

keni, cu aplicarea de îngrășăminte chimice 

la floarea soarelui. 

S'au întrebuințat următoarele doze la ha. 

calculate la substanţa nutritivă activă : 60 

kgr. azot din sulfat de amoniu, 70 kgr. 

PO din superfosfat şi 100 kgr. K:O din 
sare poiasică 40%/0.
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Mijlocia pe 5 ani 

Varianta Producţia/ha  Greut. hl. Greut. 
kgr. . 1000 boabe 

O 1781,0 44,55 70,44 
N 1777,2 45,71 77,00 
P 1796,5 44,94 79,12 
k 1925,8 45,80 77,08 
NP 2017,9 45,09 80,75 
NK 1864,5 42,99 90,90 

„PK 2005,5 43,602. 31,22 
NPK 2125,0 45,45 92,44 

Din aceste date se vede că producţia de 
semințe la floarea soarelui creşte atunci 
când se aplică îngrăşământ complect. Mai 
ales floarea soarelui reacționează la îngră- 
şământ de fosfor şi potasiu. Diferenţa între 
îngrăşat compect şi neîngrăşat este 342 kgr. 
de semințe la ha. 

Deasemenea creşte şi greutatea a 1000 
boabe. De aci reese că floarea soarelui are 
nevoe de îngrăşăminte pentru ca să dea o 
producție mare şi constantă. 

In rezumat, spre a menţine în mod con-
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stanit cultura florii soarelui, cu recolte mari 

şi fără sărăcirea pământului, trebue apli- 

cate — în afară de o bună lucrare a pămân- 
tului — un asolament de 6 ani, îngrăşă- 

minte chimice şi bălegar. (Gh. Văluţă.). 

V 

PREGATIREA PĂMÂNTULUI. 
SEMĂNATUL, 

Pământul în care se seamănă floarea soa- 
relui trebue să fie bine mărunțţit, îmbibat 

cu apă şi lipsit de burueni, cerințe mai vă- 
dite decât la alte plante. 

Pentru a îndeplini aceste condițiuni tre- 
bue făcute anumite lucrări în legătură cu 
planta premergătoare. 

Atunci când se cultivă după o păioasă sau 
păslăioasă timpurie să se facă ogor de vară. 
Se întoarce miriştea la 8—10 cm., imediat 

după ridicarea recoltei. Se grăpează în 
cursul verii acest ogor după fiecare ploaie, 
pentru a se sparge scoarța. Toamna trebue 
făcută o arătură adâncă de 20 em., care nu
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se grăpează, ci se lasă bulgării cât de mari, 
care vor fi sfărâmaţi de îngheţ şi desghef. 
Primăvara se dă cu cultivatorul şi 
apoi se poate semăna. 
Când floarea soarelui se seamănă după o 

plantă recoltată toamna târziu, atunci se 
face o arătură adâncă de toamnă. Primă- 
vara se dă cu cultivatorul şi grapa și apoi 
se poate semăna. | 

grapa şi 

Dacă pe ogorul făcui vara sau toamna au 
crescut buruieni până la semănat, sau dacă 
primăvara sa împrăștiat bălegar, atunci se 
va face o arătură în faţă de 10 cm. pentru 
a băga bălegatul sub brazdă. 
„Adâncimea arăturii are deasemeni mare 

importanţă. Experienţe făcute timp de şase 
ani au dat rezultatul că întrun teren arat la 
11 cm. recolta a fost de 967 kgr., la 18 cm., de 
1055 kgr., iar la 22 cm. de 1114 ker. 
Dacă nu se face arătură decât primăvara 

în loc de toamna, se va face la 16—18 cm. 
adâncime şi se grăpează îndată după plug. 

Semănalul florii soarelui se face foarte de 
vreme. Plantele rezistând bine la scoborâri 
de —2%, —5*. Geruri mai mari de 5—6 nu
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omoară planta întreagă dar distruge mugu- 
rele terminal. Urmarea e că planta se ra- 
mifică şi în loc de un singur capitol formea- 
ză mai mulie și mici ; vegetaţia întârzie, re- 

colta scade. În terenuri bine. lucrate, cu re- 

  

Seminătuarca ZĂ, Rud. Sack, 

zerve de umiditate suficiente, semănatul, se 

poate face mai târziu — după semănatul 
grâului de vară, ovăzului şi orzului. De- 
aceia, spre deosebire de cerealele de primă- 
vară, se poale întârzia cu semănatul florii 

soarelui cu 3—10 zile fără ca să se resimtă
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recolta, dar cu condiţia ca solul să aibă su- 
licientă umiditate pentru încolţirea semin- 
elor. 

Îndeosebi trebue să ne grăbim cu semă- 

natul în regiunile secetoase  bântuite de 
vânturi uscate de primăvară. Fructul de 
[loarea soarelui cere pentru încolțire muliă 
apă, se umilă încet şi deci trebue să ne fo- 
losim. de umezeala de primăvară, alifel ris- 
căm să avem goluri, iar complectarea aces- 
ora prezintă multe dificultăţi. 

Metoda de semănat. Cultura raţională a 
plantelor prășitoare nu concepe semănatul 
acestor plante prin împrăştiere. Cu atât mai 
mult este condamnabilă metoda de semănat, 
„pe piele“, procedeu ce se practică foarte - 
des în Moldova. Metoda bună de semănat 
floarea soarelui (şi alte prăşitoare) trebuie 
să îndeplinească următoarele condițiuni : 

1) sămânţa să fie pusă în condițiuni bune 

de încolţire, iar plantele în condițiuni bune 
de răsărire şi desvoltare. 

2) să permită efectuarea lucrărilor de în- 
grijire ale culturei în condițiuni bune, eftin 

şi rapid; în primul rând să permită efec- 
tuarea praşilelor mecanice : Tr, 

A zi
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5) să uşureze recoltatul; 
4) să nu coste mult; 

5) să se realizeze o :economie de sămânță. 

Semănatul cu maşini de semănat în rân- 

duri îndeplineşte toate aceste condițiuni. 

Mai cu seamă sunt bune maşinile de semănat 

cu distribuitorul de sămânţă-linguriţe şi cu 

brăzdarul tip „Elvoriy”. 

Pentru agricultorul mic semănatul cu pa- 

rul sau cu piciorul într'un teren bine pre- 

gătit şi marcat poate înlocui cu succes ma- 

şina de semănat, dar cere mai mulie braţe. 

Desimea de semănat, sau . distanţa între 

rânduri şi între plante pe rând, are mare in- 

fluenţă asupra recoltei şi este în funcţie de 

soiu, climă, fertilitatea pământului, metoda 

de cultură şi scopul culturei. 

In regulă generală cu cât clima este mai 

umedă, solul mai fertil și mai umed, terenul 

mai curat, iar portul plantei mai mic, cu atât 

desimea poate fi mai mare ; lipsa uneia sau 
mai muliora din aceste condițiuni atrage 
micşorarea desimei de semănat. 

Semănaiul prin împrăştiere cere sămânță 

mai multă și îngreuiază executarea munci-
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lor deci nu este recomandabil. In acest caz 
se seamănă ca porumbul împrăştiat, dân- 
du-se 30 kgr. la hectar. 

Cu mașina în rânduri continue se dă să- 
mânță 20 kgr. la heciar; cu maşina de pus 
porumb în cuiburi se dă 8—12 kgr,, iar cu 

  

  

Semnătoarea Agro, 

parul, cu sapa sau cu călcâiul se întrebuin- 
țează 12 kgr. la hectar, punându-se 5—4 se- 
minle la cuib, formând rândurile tot la a 
patra brazdă. 

Ea se mai poate semăna Şi În urma plugu- 
lui pe fundul brazdei în a patra brazdă, lă- 
sând câte 3—4 semințe la un loc, la câte un pas mic (40 cm.). Semănatul în brazdă se
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face numai când suntem siliţi să arăm de- 
abia primăvara. 

Depărtarea între rânduri trebue să fie 70 
—50 cm., iar cea dintre plante de 40 cm. 
Sămânţa să nu intre în pământ mai mult de 
5—8 cm. 

La stabilirea cantităţii de sămânță ce vom 
da la hectar trebue să ţinem seama şi de pu- 
terea de încolţire a sămânţei ce avem. Dacă 
la proba de încolţire, încolţesc numai 40— 
50 din o sută de boabe, atunci vom da can- 
titate dublă. | 

Sămânţa de floarea soarelui încolţeşte şi 
plantele încep să se desvolte când căldura 
din pământ e de 5—10 C. La răsărit are ne- 
voe de apă multă. Nu suferă la îngheţurile 
de primăvară odaiă ce a răsărit. 

Semănăiura se va păzi de ciori din mo- 
mentul când a dat colţul sămânţei şi până 
când planta are două foişoare. 

Dacă imediat după semăat a căzut o 
ploaie repede şi pământul a prins scoarță, 
grăpăm cu o grapă uşoară cu colţi, dar îna- 
inte de a da colțul plantei. 

RI 
3
:
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VI 

INGRIJIRI. 

Lucrările de îngrijire au o influenţă co- 
vârșitoare asupra recoltei. Şi dacă vom lua 
în consideraţie că aceste lucrări au influen- 
ță şi asupra desvoltărei plantelor, ce se vor 
cultiva după prăşitoare, importanța lor se 
evidenţiază şi mai mult. Prin lucrări rațio- 
nale de îngrijire, agricultorul poate reme- 
dia în mare măsură unele condițiuni rele de 
desvoltare, în care planta a fost pusă la în- 
ceput; dar poate şi să compromită cu totul 
recolta dacă nu va da îngrijirile necesare, 
chiar dacă la început plantele au fost puse 
în condițiuni de desvoltare bune. 

Prăşitul este cea mai importantă lucer 
de îngrijire, fiindcă se distrug 
fânează stratul superficial, se 
ditatea şi se aeriseşte solul. Pentru toate 
culturile cu aşezarea rară a plantelor, prin- cipala pierdere a apei din sol se face pe 
două căi: prin  transpiraţia plantelor 
cultură şi sălbatice, și prin evaporare. 

are 
buruenile, a- 
conservă umi- 

de
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Stârpind însă buruenile şi menţinând 
stratul superficial al pământului permanent 
înfoiat vom păstra, pentru folosinţa plante- 
lor de cultură, întreaga rezervă de umiditate 
din sol. Stârpind buruenile vom păstra plan- 
telor de cultură şi substanţele fertifizante 
din pământ, punându-le în acelaş timp şi în 
condițiuni mai bune de lumină. 

Mai cu seamă este important să fie făcută 
la timp şi în condițiuni bune prima pra- 
şilă. Stagnarea florii soarelui la începutul 
vegeiaţiei hotărăşte în bună parte recolta, 

planiele capătă structura xerofită, rămân 
mici, recolia este compromisă. Prima pra- 
șilă se dă de obicei când plantele au ajuns 
la înălţimea de 8—10 em. Odată cu prima 
praşilă mecanică între rânduri se dă pra- 
şila cu sapa, printre plante pe rând. Dacă 
terenul a fost bine preparat şi este curat, iar 
pământul înfoiat, prașila poate fi amânată 
cu câteva zile. Adesea ori însă au loc cazuri 
contrarii: plantele abia au răsărit în timp 
ce ogorul s'a înverzit de burueni. Cu toate 
că în asemenea cazuri efectuarea prașilei 
este mult îngreuiată, ea nu poate fi amâ-
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nată, ci trebue să fie făcută imediat, alifel 
riscăm să compromitem recolta. Prima pra- 
şilă se dă adâncă. Praşilele mecanice care 
urmează se dau de atâtea ori de câte ori 
este nevoie de a distaruge buruenile sau de 
a sparge scoarţa, ce sa putui forma în urma 
ploilor căzute între timp. Când plantele an 
ajuns la înălțimea de 1/2 m,, se dă ultima 
prașilă mecahică între rânduri şi cu sapa 
între plante pe rând. În unele părţi, în timpul 
efeciuării ultimei praşile, se obicinueşte să 
se mușuroiască floarea soarelui. Această lu- 
crare este de prisos în regiunile umele și 
mult dăunătoare în regiunile secetoase. [n re- 
giuni secetoase agricultorul trebue să aibă 
permanenta grijă să păstreze cât mai multă 
umiditate în sol. Prin muşuroiu, însă, supra- 
lara de contact a pământului cu aerul și în 
consecinţă şi pierderea apei prin evaporare 

„se mărește. Este dăunătoare şi prin faptul 
că se disiruge o parte din rădăcini, 

Răritul plantelor trebue să fie făcut în- 
dată ce planiele au ajuns la înălțimea de 
10—12 em.. chiar dacă ogorul este curat și 
prima prașilă poate fi amânată; deobicei,
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însă, se face deodată cu efectuarea primei 
praşile. Plantele de floarea soarelui, când 

cresc des se întind şi devin subţiri, şi cu 

greu se refac chiar dacă sunt rărite. 
Indepărtarea ramificaţiilor. Floarea soa- 

relui anuală formează de obicei un singur 
capitul. Totuşi se întâmplă rareori ca să se 
ramifice, fie din cauza corcirei, fie din cau- 

za excesului de azot. Trezirea mugurilor de 
le subţioara frunzelor are loc aproape în- 
totdeauna după apariţia capitulului prin- 
cipal. 

După observaţiunile făcute orice oprire 
temporară mai îndelungată a creşterei plan- 
tei în stadiile de desvoliare mai înaintate; 
datorită secetei mai îndelungate sau scobo- 
rîrii de temperatură, provoacă deasemeni o 

lăstărire. 

La unele plante mugurii nu pornesc în 
creştere nici după suprimarea capitulului 
principal, dar aceste cazuri sunt rare. 

În primele stadii de desvoltare aceste ra- 
" mificaţiuni pot fi uşor suprimate prin ușoară 
apăsare laterală. Prin îndepărtarea ramifi- 
caţiilor se favorizează mai buna desvoltare



65 0, FLOAREA SOARELUI 

a capitulului principal. Indepăriarea aceasta 
trebue să fie făcută la început, altfel întâr- 
zierea micşorează mult efectul bun al aces- 
tei lucrări. (C. Perepeliuc). 

VII 

DUŞMANII. 

Molia florii soarelui, cum o numesc culti- vatorii, este denumită de oamenii de ştiinţă : Homeosoma nebulella. 
Este cunoscută de cultivatori, fiindcă o 

întâlnesc de îndată ce seminţele încep a-şi 
forma miezul şi până la coacere, decâte ori 
au ocazia a desface seminţele de pe tablele 
de floarea soarelui. 

Ea se înmulțește de 2 ori pe vară şi, în 
condițiuni bune de trai, chiar de 3 ori. 

Mijloacele de combatere sunt următoa- 
rele : 

Distrugerea buruienelor, înlăturând ast- 
fel o parte din gazdele pe care de obicei de- 
pun ouăle; arături adânci de toamnă sau 
primăvară, în scopul de a se îngropa păpu-
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şele viermelui sub un strat gros de pământ, 
pentru ca fluiurii, ieşiţi din păpuşi, să: nu 
poată pătrunde până la suprafaţa pământu- 
lui şi să moară ; să se samene de vreme și 
să se întrebuinţeze varietăţi care se coc 

mai de timpuriu, pentru ca, în momentul 
ieşirii viermelului din ou. seminţele de floa- 
rea soarelui să fie aproape coapte. 

Forfecarul. — Acest parazit mai poartă 
şi numele de Lethrus apterus, aşa cum este 
scris în unele cărți. 

Este 'un gândac cunoscut tuturor. El îşi 
sapă galeriile pe toloci şi pe marginile dru- 
murilor inerbate, fiind mai aproape de se- 
mănături, de unde iese şi le atacă. 

Insecta este de culoare neagră şi are 
forma corpului bombată, iar aripile sunt li- 

pite între ele, aşa că nu poate sbura. 

El retează plantele fragede abea ieșite 
din pământ. Dacă vre'una este prea tare, o 
părăseşte și încearcă să aie alta. In felul a- 
cesta distruge țesutul dela suprafața plan- 
telor şi ele se usucă. Apoi, chiar din plan- 
tele care au fost tăiate, mai lasă o parte
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fără să le întrebuințeze, astfel că numărul 

plantelor distruse se măreşte. 

Combaterea forfecarilor se face astfel: 

întreţinerea curată a marginilor drumuri- 

lor dintre ogoare prin: prașile, precum şi a 

haturilor, unde obişenuiesc să-şi sape ga- 

leriile ; strângerea şi distrugerea gândaci- 

lor; lucrul acesta e mai greu căci ei pe- 
trec cel mai mult timp în galerii, de unde 
ies numai pentru a-şi procura hrana; când. 

apar în număr mai mare, se stropesc cu 

verde de Paris marginile culturilor, în păr- 
țile unde forfecarii îşi au galeriile şi, în 
felul acesta, se otrăvesc atât insectele adulte 
cât şi larvele, cărora li se duc în găuri 

plante otrăvite. 

Omida rusească. — Se înmulţeşte de 2 ori 
pe vară : odată în lunie şi a doua oară în 
August, iar în condiţii bune de trai se poate 

înmulţi de 5 ori pe vară. Ea nu apate în 

fiecare an, ci periodic, — după mai mulţi 
ani; uneori, în număr extraordinar de 
mare, distrugând de preferință porumbul, 

zarzavaturile şi floarea soarelui, iar alte 
$
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ori trece în livezi şi vii, ferindu-se de gra- 

minee. - 

Omida are grosimea unui băț de chibrit 

şi e de culoare variabilă. In general au burta 

gălbue şi spinarea verde aurie, iar pe latu- 

  

Omida rusească. — Fluture, omidă ş păpuşă în pâmânt. 

rile corpului dungi gălbui şi sunt foarte iuți 

la mişcare. 
Fluturii depun ouăle pe burueni, mai a- 

les pe volbură, cu frunzele căreia se hră- 

nesc larvele tinere, după care trec în cul-
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turi, hrănindu-se mai departe şi distrugând 
plantele, iar după un timp se bagă în pă- 
mânt la o adâncime mică, pentru a se trans- 
forma din nou în fluture. 
Mijloacele -de combatere. — Se păstrează 

câmpurile curate de burueni, căci, după 
cum am văzut, fluturele depune ouăle pe 

"aceste burueni ; în caz de invazii mari, se 
fac şanţuri în drumul lor, pentru a le tăia 
drumul, iar cele căzute în şanţ se strivesc - 
cu maiul; se stopesc marginile culturilor a- 
tacate cu soluţii arsenicale, închizându-se 
focarul de omizi cu un brâu de plante o- 
trăvite prin stopire; arături adănci în 
toamnă sau primăvară, pentru ca fluturii 
care ies în vara următoare, să nu poată a- 
junge la suprafaţă şi să moară în pământ. 

Rugina. — Peste tot unde se cultivă floa- 
rea soarelui în ţară la noi „se găseşte şi a- 
ceastă rugină, atacând-o mai mult sau mai 
puţin, după regiunea unde se cultivă. 

Boala se prezintă sub forma unor mici 
pete pe frunze, de culoare brună ruginie, — 
la început —. şi mai târziu de culoare brună 
închisă. Această culoare se datorește spori-



  C. FILIPESCU 70 

lor ciupercii parazite. Ciuperca se cuibăreşte 

în țesutul frunzelor pe care îl distruge şi 

din care cauză frunzele se sucesc şi se u- 

sucă. Dacă privim mai ales pe partea de jos 

a acestor frunze uscate, vedem sporii ciu- 

percii de culoare roşcată aproape neagră, 

care se păstrează astfel în pământ şi pe 

frunze până la vara viitoare, când încolţesc, - 

molipsind din nou frunzele de floarea soa- 

relui. | 

Combaterea ruginei se face satfel : 

Plantele atacate, se ard toamna, distrugând 

în felul acesta şi sporii ciupercii rămași pe 

plantă ; să nu se samene ani de-arândul 

floarea soarelui pe acelşi loc, căci, în felul 

acesta, sporii ciupercii se înmulţesc, din an 

în an, tot mai mult; să nu'se samene să- 

mânţă din lanurile care au fost bolnave ; 

în regiunile unde această boală atacă mai 

mult, să se samene soiuri rezistente, cerând 

din timp, iinformaţii agronomilor care se 

găsesc în acea regiune. 

Țâţa vacii sau lupoaia. — Oamenii de 

ştiinţă îi mai spun Orobanche sau Oroban- 

cha şi este cel mai mare duşman al florii 

soarelui din țara hoastră.



Tl 
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Acest parazit este o plantă, care nu poate 
trăi decât trăgându-și hrana din rădăcinile 
floarei soarelui. Are semințele mai mici de 
cât ale tutunului şi o singură plantă dă un 
număr de seminţe extraordinar de mare, cu 
care s'ar putea infecta lanuri întregi. 

  

Fo'fecari, bărbat şi femelă, Crobanche 

Sămânţa, pentru a încolţi, trebue să fie în 
contact cu rădăcinile plantele gazde şi dă 
naştere la o mică plantă, a cărei rădăcioariă 
se fixează pe rădăcinile plantei ospitaliere, 
(floarea soarelui), formând la început o um- 
flătură ca un bulb mic în locul unde s'a
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fixat şi, apoi, se desvoltă tulpiniţa galben- 
palidă, cu frunzele în formă de solzi mici şi 
floarea în formă de spic, de culoare albas- 
tră, care flori se deschid în luna lunie în- 
cepând dela vârf. 

Prin rădăcinile sale împlântate în rădă- 
cinile gazdei, acest parazit absoarbe o can- 
titate însemnată de hrană, din care cauză 

plantele de floarea soarelui nu se pot des- 
volta cum trebue, rămân pipernicite şi dau 
recolte mici. 

In unele lanuri, — unde floarea soarelui 

s'a cultivat ani dearândul, fără a i se da în- 

grijirea cuvenită, — pământul pare acope- 

vit cu un covor albastru ; în aceste lanuri, 

cea mai mare parte din producţia florii 
soarelui este distrusă şi aci nu se mai poate 
semăna această plantă „decât după şase ani, 
cel puţin. 

Cel mai sigur mijloc pentru distrugerea 
acestui parazit, este smulgerea lui înainte 

dea face seminţe, precum şi praşile repetate 
urmate de strângerea şi arderea pasazi- 

tului. 
Să se facă rotația culturilor, nesemănân-
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du-se iloarea soarelui, an după an, pe a- 
celaşi teren. 

Să se ţină cont de acest parazit în cultura 
florii soarelui, fiindcă pagubele aduse de 

el, suni foarte mari, şi de multe ori, aceste 
pagube se atribuesc secetei de majorititea 
cultivatorilor, care nu cunosc cauza adevă- 

ratei pierderi, în ogoarele unde acest para- 
zit sa înmulţit foarte mult. 

VIII. 

RECOLTAREA. — TREERATUL, 

Semnele, care ne arată că plantele au a- 
juns la maturitate sunt:, îngălbenirea ca- 
pitulului din partea dorsală, uscarea şi că- 
derea florilor ligulate, întărirea fructului 
care capătă în acelaş timp şi culoarea ca- 
racteristică. Recoltarea se face prin Sep- 
tembrie. 

Metodele de recoltat floarea soarelui sunt 
variate şi diferă de la o regiune la alta. Cel 
mai comun procedeu de recoltat este: tă- 
iatul capitolului şi aşezatul lor pe cotor
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unde este lăsat să se usuce definitiv. Lucră- 
torul cu o mișcare de secere taie capitolul, 
cu a doua mișcare taie oblig tulpina plan- 
tei la oarecare înălţime de pământ şi înfige 
capitolul tăiat pe acest cotor dându-i direc- 
ţia oblică cu inclinaţia spre sud. Capitolul 
este înfipt în aşa fel ca cotorul să intre sau 
numai în partea cărnoasă a lui, fără să-l 

străpungă, sau cotorul străpunge capitolul 
exact în mijlocul lui, unde de obicei florile 
rămân mai slabe. Prin procedeele acestea. 
se evită pierderi de sămânță. 
După ce capitulele sau uscat definitiv 

ele sunt strânse şi cărate la arie. În unele 
regiuni se taie cu securea planta întreagă. 

Apoi plantele tăiate se leagă în snopi, iar 
aceştia se pun în grămezi în picioare. După 

ce capitolele s'au uscat se cară la arie. 

Se recomandă să grăbim recoltatul, fiindcă 
floarea soarelui se scutură uşor. Dacă to- 
tuși, din diferite cauze, s'a întârziat cu re- 

coltatul şi capitolele s'au uscat definitiv pe 
plantă, pentru a evita pierderi mari, capi- 
tolele se recoltează direct în saci sau coșuri 

şi se cară la arie.
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Treeratul se face cu maşini speciale sau cu 

tobe speciale, ce se pot aplica la maşinile 
obicinuite. Dacă şi unele şi altele lipsesc, 
se poate treera floarea soarelui şi cu 
batoze obicinuite, luând însă. aceleaşi mă- 
suri cari se iau pentru treeratul mazărei, 
lintei „etc., reducând turaţia valului, înde- 
părtând  contravalui, înlocuind şinele de 
fier cu şine de lemn, ete. Treeratul cu ba- 
toza de bătut porumb dă deasemeni rezul- 
tate foarte bune ; 9/0 de fructe desghiocate 
este mic de tot. Agricultorul mic bate floa- 
rea soarelui cu umblăciul sau cu simplul 
băt. 

Destul de răspândit este procedeul de a 
bate floarea soarelui, cu leasa. Leasa este o 
împletitură de nuele destul de rară aşa că 
fructele trec uşor prin ea şi e prevăzută cu | 
4 picioare. Capitolele de floarea soarelui se 
pun pe leasă şi prin uşoare loviri fructele 
se scutură, trec prin leasă şi cad jos. Capi- 
tolele scuturate de sâmburi rămân deasupra 
pe leasă. (C. Perepeliuc).
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IX 

PASTRAREA SEMINȚELOR. — 
PRODUCŢIA. 

Sămânța odată bătută se aşează în stra- 

turi ds cel mult 50 cm. grosime, în magazii 

uscate și bine aerisite. Deoarece se încinge 

uşor, se va da la lopată cât mai des: la în- 

ceput în fiecare zi şi pe măsură ce se usucă 

de două ori pe săptămână. 

Sămânţa bine uscată se poate apoi aşeza 

în grămezi ca şi cerealele. Cei ce dau re- 

gulat la lopată şi o vor păstra în magazii 

uscate vor avea o martă bună pe care vor 

căpăta bani buni. 

Producţia la hectar este de 800—1.500— 

5.000 kgr. sămânță şi cam 5.000 kgr. de co- 

toare. 

Greutatea unui hectolitru de sămânță, îi- 

mediat după recoltare, este de 56—46 kgr., 

iar după şase luni 25—30 kgr. 
In ţinuturile unde lipseşte lemnul, cotoa- 

rele se folosesc în loc de araci pentru spri- 
jinirea fasolei sau a pătlăgelelor roşii pre- 
cum și pentru îngrăditul ogrăzilor.
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Pretutindeni însă, cotoarele de floarea : 
soarelui sunt foarie bune pentru foc, putând 
fi întrebuinjate atât pentru pregătirea mân- 
cărilor cât şi pentru încălzit. Ele scutese 
deci pe agricultori de lemne pentru iarnă. 
Recepiaculele florale, după curățirea se- 

minjei, se sărează şi se mărunţesc, putând fi 
astfel date în hrana vitelor. 
Deasemenea, pleava care rămâne dela bă- 

tutul florii soarelui este un bun nutreţ 
pentru vite. Ea trebue adunată şi păstrată 
învelită cu paie, fiind de mare folos. în 
timpul iernii. 

X. 

FLOAREA SOARELUI CA PLANTĂ 

DE NUTREŢ. 

Puţină lume ştie că floarea soarelui esie şi o plantă de nutreţ, din care se prepară nutreţ murat de foarte bună calitate. 
Cu toată propaganda întinsă,  nutreţul murat nu găseşte încă, la noi, atenţia cu- venită acestui minunat furaj.
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Nutreţul murat se face la noi aproape ex- 
clusiv din porumb, cu toate că există şi alte 
plante care se pretează la ansilat, chiar în 

silozuri simple. Acestea sunt: iarba de Su- 
dan, sorg, secară şi floarea soarelui. 

În ceeace priveşte floarea soarelui, pen- 
tru nutreţ murat sunt mai potrivite soiurile 
cu semințe mari (albe), care cresc la 3—4 
metri înălțime şi produc recolte de circa 
80.000 kg. la ha. Astfel de soiuri sunt în A- 
merica „Mammoth White“ şi „Mammoth 

Russian“, care fiind mai exigente față de 

umezeală, pot fi cultivate la noi numai în 
regiunile cu peste 500 mm. medie anuală a 
precipitaţiunilor atmosferice. Datele expe- 
rimentale dovedesc că, în regiunile mai se- 
cetoase, producţia stabilă o au soiurile olea- 

ginoase, din care cele mai bune pentru nu- 

treț murat sunt cele ruseşti ameliorate: 
„Fuxinca“ şi „Zelenca“. 

În cultura mare, semănăturile se fac cu 
maşina în rânduri, păstrându-se distanţa de 
50—60 cm. între tuburi şi întrebuinţâdu-se 
cantitatea de 15—20 kg. de sămânță la ha. 

inde de mărimea seminţelor). 
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ngrijirea culturii constă în prăşitul 

plantelor printre rânduri, (de cel puţin 2 --5 

 “oși, până ce plantele vor ajunge la înlăţi- 

„mea: de 30—40 cm.) şi răritul, care se face 

imediat: ce apar două perechi de frunze, 1ă- 

„.Y” sându-se: plantele la 25—350 cm. pe rând. 

"1 Be. recomandă, deasemenea, pentru ridi- 

carea recoltei, atât din punct de vedre can- 

titativ cât şi calitativ, culturi combinate de 

floarea soarelui cu porumb și soia. 

    

Experienţe repetate arată că aceste se- 

mănături combinate sporesc calitatea nntre- 

iului, însă micşorează producţia de massă 

verde la ha., mai ales în regiunile secetoase, 

unde cultura plantelor de mai sus trebue să 

fie făcută în culturi curate. 

Recoltarea se face, deobicei, în faţa plinei 

înfloriri, sau când seminţele ajung în lapte, 

în cate caz nutrețul murat iese mai dulce. 

La fixarea datei recoltărei trebue să a- 

vem în vedere: regiunea unde se cultivă şi 

varietatea plantei. In regiuni ploioase se 

poate amâna recoltarea până la formarea 

seminţelor, pe când în regiuni secetoase 

trebue să procedăm la strângerea recoltei 

la începutul înflorirei.
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Inainte de a se introduce în 
rea soarelui se toacă cu o tocăt 
ireţ, prevăzută cu cuțite specială g 
şi scarmănă tulpina plantei. Căl BATU: $ 
(ului în groapă, mai ales pe lână 
trebue făcut cu multă grije. Se 'tâct 
deasemenea; Stropitul nutrejului “xattbiieță 
(1 la sută), în timpul așezării în groapă. 

Nutreţul murat de floarea soarelui se 
poate compara. în ceeace priveşte calitatea, ; 
cu nutreţul de porumb, care n'are produc- 
lia aşa de mare, cum o are floarea soarelui. 
Producţia medie la ha. a floarei soarelui tă 
este circa 70.000 ha. nutrej verde la ha.. pe 
când produciia medie de porumb este circa 
45.000 kg. nutreţ verde la ha. 

Dacă nutreţul de porumb este mai bogat 
în materii hrănitoare, nuirețul murat de 
floarea soarelului, fiind mai sărac în 'celu- 
loză. este mai uşor digestibil. 

Se recomandă, deaceea. să amestecăm în 
groapă nutreţul de porumb cu cel de floa- 
rea soarelui în proporție egală, sau la trei 
părți porumb o parte de floarea i a. 
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