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Our investigations have followed the influence of sowing period on the 
biology of leaf apparatus in sunflower by determinations on the shape, 
structure and activity of photosynthetic apparatus. The trials were conducted 
on five sunflower hybrids (P.I. 2001, Select, P.I. 2002, P.I. 2004 and 
Performer), sown in two periods: the first period on April 16, 2007 and the 
second period on May 2, 2007, under conditions of the Moldavian Plain. The 
leaf morphogenesis was analysed by determining the number of active 
leaves/plant, their sizes (length/width) and the leaf area/plant, as well as by 
establishing the leaf anatomical structure at limb and petiole level. The 
results obtained have demonstrated that the leaf morphogenesis was 
differentiated according to studied hybrids and sowing period. The 
investigations concerning the leaf anatomical structure showed differences 
between variants at the level of stomata apparatus and guiding tissue. The 
differences are quantitatively: number of collenchymas layers, number of 
stomata per area unit, number of guiding beams, and qualitatively: presence 
of concentric beams, presence of lignified cell cap in the phloem parenchyma 
and of the two stomata types. 

Key words: sowing period, sunflower, leaf morphogenesis, leaf anatomical 
structure 

Numeroase cercetări ecofiziologice studiază reacţia florii soarelui la acţiunea 
factorilor climatici. Unul dintre cei mai importanţi factori de stres în cultura florii 
soarelui este seceta [2,7]. Deşi în general floarea soarelui este o specie bine 
adaptată la secetă, datorită sistemului radicular eficient, efectele negative ale 
acestui stres climatic se manifestă prin perturbări morfo-anatomice, fiziologice şi 
biochimice, care în final determină scăderea producţiei agricole [3]. Lipsa apei 
determină reducerea creşterii tulpinii în înălţime şi greutate. Pentru a reduce 
transpiraţia în condiţii de secetă, plantele reduc extensia foliară. Reducerea 
suprafeţei foliare după anteză este mai importantă decât de la răsărit la anteză [5], 
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ceea ce demonstrează rolul frunzelor active în procesul de fructificare. Recuperarea 
suprafeţei foliare este mai evidentă la genotipurile tardive [1, 6]. 

Ofilirea frunzelor reduce activitatea fotosintetică. Efectele negative ale 
secetei se manifestă prin reducerea deschiderii stomatelor, a transpiraţiei, dar şi 
fotosintezei, respectiv reducerea aprovizionării cu CO2. Seceta reduce intensitatea 
fotosintetică din celulele mezofilului şi translocaţia asimilatelor [4]. 

Strategia plantelor de floarea soarelui de a evita efectele secetei se manifestă 
printr-o serie de mecanisme fiziologice care realizează: intensificarea absorbţiei 
apei pe baza intensificării creşterii şi ramificării rădăcinii; reducerea transpiraţiei 
prin micşorarea suprafeţei foliare, închiderea hidroactivă a stomatelor, creşterea 
numărului de stomate şi reducerea dimensiunilor acestora; scăderea conţinutului de 
apă totală şi apă liberă din frunze; reducerea captării energiei solare, deci a 
absorbţiei luminii de către frunze. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările întreprinse au urmărit influenţa epocii de semănat asupra biologiei 

aparatului foliar la floarea sorelui, prin determinări privind forma, structura şi activitatea 
aparatului fotosintetic.  

Experienţele au fost efectuate la 5 hibrizi de floarea soarelui (P.I. -2001, Select, 
P.I. - 2002, P.I. - 2004 şi Performer), semănaţi în 2 epoci: epoca I-a - 16 aprile 2007; 
epoca a II a – 2 mai 2007, în condiţiile de la S.C.D.A. Podu Iloaiei, judeţul Iaşi. 

Efectul genotipului şi al epocii de semănat asupra biologiei aparatului foliar a fost 
analizat în fenofaza de creştere a plantelor. Morfogeneza aparatului foliar a fost 
apreciată prin numărul de frunze active şi greutatea limbului foliar pe plantă şi a 
suprafeţei medii a frunzei (cm2). 

Cercetările privind structura anatomică au fost realizate la nivelul limbului foliar 
a celor cinci hibrizi experimentaţi, în ambele epoci de semănat. 

Fixarea şi prelucrarea materialului s-a realizat în concordanţă cu protocolul 
obişnuit din cadrul unui laboratorului de Morfologie şi Anatomie Vegetală (secţionare cu 
brici botanic, decolorare cu hipoclorit şi spălare cu apa acetică, apoi colorare cu verde 
iod şi roşu carmin). S-au realizat secţiuni transversale la nivelul mijlociu al frunzei şi 
secţiuni superficiale la nivelul frunzei şi tulpinii. Preparatele permanente obţinute au fost 
analizate, iar imaginile cele mai concludente au fost fotografiate. 

REZULTATE 

Morfogeneza aparatului foliar 
Din analiza numărului de frunze active pe plantă se constată că acesta este 

maxim în fenofaza de creştere a primei epoci de semănat, la hibridul P.I.- 2004 
(23) şi minim la hibridul Select (17). Semănatul în ce-a de-a doua epocă, a 
schimbat ierarhia hibrizilor analizaţi şi a determinat o sporire a numărului de frunze 
pe plantă care a oscilat între 20 şi 26. Remarcăm capacitatea hibridului tardiv 
Select în acumularea de masă foliară, în cazul semănatului în epoca a II-a, care va 
determina o activitate fotosintetică ridicată (tab. 1). 

Analizând greutatea limbului la hibrizii semănaţi în prima epocă, remarcăm 
o variaţie între 39,8 g la P.I. 2002 şi 77 g la Performer, în timp ce semănatul mai 
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tardiv a determinat o diminuare semnificativă a caracterului analizat, valorile fiind 
cuprinse între 29,3 g la hibridul P.I. 2004 şi 62,4 g la hibridul tardiv Select, 
corelându-se perfect cu celălalt caracter luat în studiu. 

Suprafaţa medie a unei frunze (cm2) a înregistrat valori cuprinse între 86,7 
la P.I. - 2001 şi 150 la Performer pentru variantele semănate în prima epocă, în 
timp ce la a II-a epocă de semănat valorile înregistrate au fost mai mici, oscilând 
între 52,9 la hibridul P.I. - 2002 şi 102,6 la hibridul P.I. - 2001. 

 
Tabelul 1 

Influenţa epocii de semănat asupra biologiei aparatului foliar 
 Nr. de 

frunze/plantă 
Greutate 

limb/plantă (g) 
Suprafaţa medie a 

frunzei (cm2) 

EPOCA I-a 
P.I. – 2001 22 43,8 86,7 
Select 17 46,0 94,9 
P.I. – 2002 21 39,8 101,2 
P.I. – 2004 23 76,3 97,7 
Performer 20 77,0 148,9 

EPOCA a II-a 
P.I. – 2001 25 59,5 102,6 
Select 26 62,4 89,0 
P.I. – 2002 22 20,9 52,9 
P.I. – 2004 22 29,3 62,3 
Performer 20 41,0 74,5 

 
Structura epidermei 
Pe secţiunile superficiale se observă structura epidermei. La toate variantele 

structura este amfistomatică, cu un număr relativ mare de stomate în epiderma 
superioară, comparativ cu menţiunea din literatură care preciza că de obicei limbul 
este hipostomatic. Se remarcă hibridul P.I. - 2002 semănat în epoca  
a II-a la care stomatele par a fi aranjate în zone, unele prezentând o densitate foarte 
mare, alternând cu zone mai puţin dense . 

Celulele epidermice observate pe secţiunile superficiale au pereţii fie drepţi 
sau puţin ondulaţi, de exemplu la epiderma superioară a hibridului P.I. - 2001 
semănat în prima epocă (foto 1) şi hibridul Performer semănat în epoca a II-a  
(foto 2), fie puternic ondulaţi la hibridul P.I. - 2001 – epidermă inferioară (foto 3) 
cultivat în epoca I-a şi Select - epiderma superioară, cultivat în epoca I-a  
(foto 4 a, b). 

Stomatele sunt în cele mai multe cazuri de tip anomocitic, dar la unele 
variante se observă stomate de diferite tipuri. Astfel, la hibrizii P.I. - 2001 – 
epidermă superioară (foto 1) şi P.I. - 2004 semănaţi în prima epocă, alături de tipul 
crucifer apar şi stomate de tip diacitic sau ciclocitic (foto 1). La hibridul Select din 
prima epocă de semănat pe epiderma superioară, au fost observate stomate 
îngemănate (cu celule anexe comune celor două stomate alăturate). 
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Foto 1 – P.I. - 2001 ep. I-a 
(epiderma superioară) 

Foto 2 – Performer ep. a II-a 
(epiderma superioară) 

Foto 3 – P.I. - 2001 ep. I-
a (epiderma inferioară) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Foto 4 a – Select ep. I-a 
(epiderma superioară) 

Foto 4 b – Select ep. I-a 
(epiderma inferioară) 

Foto 5 – P.I. - 2002 ep. a II-a 
(epiderma şi parenchim 

asimilator) 

Structura anatomică a limbului 
În secţiune transversală prin limb, în dreptul nervurii mediane se observă o 

structură clasică: epidermă, parenchim celulozic, sistem vascular. 
În epiderma care în general este netedă, de exemplu la hibridul P.I. - 2002 

semănat în epoca a II-a (foto 5), pe lângă perii tectori menţionaţi în literatură, s-a 
observat prezenţa de peri secretori, uneori chiar foarte numeroşi (de exemplu la 
hibridul P.I. - 2004 cultivat în epoca a II-a). 

Aceştia sunt pluricelulari uniseriaţi (aspect moniliform), cu piciorul alcătuit 
din 9-12 celule şi glanda unicelulară, de exemplu la hibridul Performer semănat în 
eopoca a II-a (foto 6). Faţă de perii tectori unicelulari menţionati în literatură, la 
materialul studiat s-au observat peri tectori alcătuiţi din 3-4 celule, ultima fiind 
ascuţită, toate celule fiind acoperite cu veruci, de exemplu la P.I. - 2004 semănat în 
epoca I-a (foto 7).  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Foto 6 Performer ep. a 
II-a (păr secretor) 

Foto 7 P.I. - 2004 
ep. I-a(păr tector) 

Foto 8 Select ep. a II-a 
(parenchim celulozic – 

feloderm) 
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Parenchimul celulozic este alcătuit din celule mari, cu meaturi evidente, iar 
primele 3-4 sau 7-8 straturi (la faţa abaxială) sunt colenchimatizate. La faţa 
adaxială, din loc în loc, primele doua straturi hipodermice sunt reprezentate de 
parenchim asimilator la hibrizii P.I. - 2002 şi Select semănaţi în epoca a II-a (foto 5 
şi foto 8). 

La hibrizii P.I - 2001, Select şi Performer cultivaţi în a II-a epocă, s-a 
observat sub epidermă, câteva straturi de feloderm care corespund morfologic unor 
pustule negre de pe suprafaţa frunzei. Acestea pot fi o reacţie a frunzei la diferiţi 
agenţi agresori din mediu. 

Sistemul vascular este reprezentat de numeroase (7-9) fascicule 
conducatoare de tip colateral deschis. De obicei cinci fascicule sunt dispuse pe un 
arc de cerc, iar restul au o dispoziţie inversă, astfel că sunt aşezate cu lemnul faţă în 
faţă. Diversitatea aspectelor fasciculelor este foarte mare, putându-se observa 
fascicule cu doi poli xilemici la hibridul Performer semănat în epoca a II-a (foto 9), 
cu trei poli xilemici la hibridul autohton P.I. - 2004 semănat în prima epocă (foto 
10), concentrice la hibridul P.I. - 2002 semănat în prima epocă (foto 11), sau numai 
liberiene la hibridul P.I. - 2002 din epoca a II a de semănat (foto 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Foto 9 Performer 
ep. a II-a (nervura 

mediană – fascicul 
conducător) 

Foto 10 P.I. - 2004 ep. I-a 
(nervura mediană – 

fascicule conducătoare) 

Foto 11 P.I. - 2002 ep. I-a 
(nervura mediană – 
fascicul conducător 

concentric hadrocentric) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Foto 12 P.I. - 2002 ep. a II-
a (nervura mediană – 
fascicul conducător 

liberian) 

Foto 13 Performer ep.  
a II-a (nervura secundară, 

mezofil) 

Foto 14 P.I. - 2002 ep. I-a 
(nervura secundară, 

mezofil) 

 
Mezofilul este diferenţiat clar în ţesut palisadic şi ţesut lacunos, astfel că 

limbul are o structură bifacială heterofacială (dorsiventrală). Ţesutul palisadic este 
alcătuit din două straturi distincte pe toată lungimea sa, celulele celor două straturi 
având înălţimi comparabile. Ţesutul lacunos este alcătuit din 3-4 straturi de celule 
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care de obicei sunt rotunjite (foto 13), excepţie făcând hibridul P.I. - 2002 semănat 
în epoca I-a, la care acestea sunt alungite, asemănător celulelor palisadice  
(foto 14). 

CONCLUZII 

1. Morfogeneza foliară este diferenţiată în funcţie de hibrid şi epoca de 
semănat. Semănatul în epoca a II-a determină reducerea suprafeţei foliare la 
hibrizii Select, P.I. – 2002, P.I. – 2004 corelată cu o creştere a numărului de frunze 
pe plantă. 

2. Greutatea limbului frunzelor la plante semănate în epoca a II-a, cunoaşte o 
creştere în cazul hibrizilor P.I. – 2001 şi Select, şi o scădere la ceilalţi hibrizi 
analizaţi. 

3. Structura anatomică a frunzei prezintă diferenţe atât la nivelul aparatului 
stomatal, cât şi a ţesuturilor conducătoare. Semănatul tardiv induce modificări ale 
structurii anatomice ale frunzelor: 

a. gruparea stomatelor în zone cu densitate mare, alternând cu zone 
mai puţin dense la hibridul P.I. – 2002; 

b. apariţia de peri secretori la P.I. – 2004; 
c. prezenţa parenchimului asimilator în primele două straturi 

hiperdermice, pe faţa adoxială, la hibrizii P.I. – 2002 şi Select. 
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