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SOIURI NOI LA SPECIILE FLORICOLE ANUALE ŞI 
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SUITABLE FOR “BIO” CULTIVATION, CREATED AND CERTIFIED 

AT V.R.D.S. BACĂU  
 

FĂLTICEANU MARCELA 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău 

 
Abstract. The researches aimed toward the creation of new annual and 

perennial flower species which correspond best to the actual trends of worldwide 
flower species domain, able to be cultivated also in biologic agriculture conditions. 
The varieties that were created and certified in 2004-2005 years at the species 
Ageratum mexicanum Mill., Callistephus chinensis (L.) Nees, Chrysanthemum 
leucanthemum (P) var. maximum, Coreopsis lancealata L., Coreopsis speciosa L., 
Dahlia variabilis L., Gypsophila paniculata L., Gazania splendens (Garetn),  
Gypsophila paniculata L., Helichrysum bracteatum L.,Petunia hybrida (Juss), 
Portulaca grandiflora (Tourn) flore plenno, Rudbeckia speciosa L., Salvia splendens 
L., Tagetes erecta L.,Tagetes patula L., had special decorative qualities and respond 
best to the production destination and breeding objectives proposed for each species. 
They are also tolerant to climacteric accidents and to pest and diseases attack. 

INTRODUCERE 

Cercetările au avut drept scop crearea de noi soiuri la speciile floricole anuale şi 
perene, care corespund tendinţelor actuale din domeniul plantelor decorative la nivel 
mondial, pretabile să fie cultivate şi după principiile agriculturii biologice. 

Studiul resurselor de germoplasmă, crearea materialului iniţial de ameliorare, 
selecţia şi înmulţirea liniilor valoroase, s-au făcut în condiţii de cultivare "bio", în ferma 
acreditată de la S.C.D.L. Bacău, în perioada 2000 - 2005.  

Obiectivele urmărite au fost de introducere în cultură de câmp a noi soiuri de 
plante floricole anuale şi perene, prin crearea de noi surse de germoplasmă, 
selecţionarea unui material biologic valoros cu stabilitate genetică, îmbunătăţirea 
calităţilor decorative, producerea materialului de înmulţire cu însuşiri biologice şi 
fitosanitare corespunzătoare standardelor internaţionale de calitate şi care să fie adaptate 
condiţiilor pedoclimatice din ţara noastră.  

Soiurile omologate în anii 2004 şi 2005, au calităţi decorative deosebite, răspund 
destinaţiei de producţie şi obiectivelor de ameliorare propuse pe fiecare specie, sunt 
tolerante la accidentele climatice şi la atacul agenţilor patogeni şi dăunătorilor.  

METODA DE LUCRU ŞI VARIANTELE EXPERIMENTALE 
Materialul biologic colectat şi diversificat a fost cultivat în colecţie "ex situ", în câmpul 

experimental de la SCDL Bacău pe sole din ferma acreditată "bio", dar şi în agricultură 
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convenţională, respectând izolarea în spaţiu a liniilor şi familiilor promovate în programul de 
selecţie şi ameliorare. 

Sursele de germoplasmă din colecţia de plante floricole provin, în special, din 
populaţii locale din ţară şi din material genetic adus din afară, mai puţin ameliorat şi mai mult 
apropiat de arealul de origine, ceea ce ne-a permis să beneficiem de calităţile şi rezistenţele 
existente în starea lor nativă.  

Metoda de lucru utilizată a fost selecţia individuală şi pe familii repetată, studiul 
descendenţelor, iar la înmulţirea liniilor/familiilor, care au corespuns obiectivelor propuse şi 
specifice fiecărei specii, a fost selecţia individuală, în masă pozitivă şi selecţia în masă 
negativă. 

REZULTATELE ŞI DISCUŢII 
În programul de ameliorare sunt luate în studiu peste 30 specii de flori, fiecare în 

anumite etape de creare material iniţial de ameliorare, selecţie şi înmulţire, din care, au 
fost omologate 12 soiuri de plante anuale din 10 specii şi 5 soiuri din specii perene prin 
selecţie individuală şi pe familii repetată, din populaţii hibride. 

Rezultate cercetărilor proprii din programul de selecţie şi promovare de noi soiuri 
de plante decorative sunt prezentate pe fiecare soi, fiind specificate particularităţile 
fiecăruia.  

 
Ageratum mexicanum L. - Pufuleţi 

Soiul: AZURIU. 
Soiul este o plantă anuală, ornamental prin portul tip tufă, cu talia pitică şi 

compactă, având 30 – 35 cm înălţime. Florile sunt de culoarea bleu intens luminos, fiind 
dispuse în inflorescenţe care acoperă coroana tufei. Înfloreşte după 55 – 60 zile de la 
semănat . 

Direcţia de producţie : pentru borduri, ronduri, platbande, singur sau în amestec 
cu alte specii. 

 
Callistephus chinensis L. – Ochiul boului 

Soiul: CORA 
Soiul este plantă anuală, din grupa Grand Unicum, cu talia de 55-65 cm; portul 

este erect, iar la înflorire devine o tufă înaltă, globuloasă. Florile grupate în capitule 
involte, au diametrul de 10-13 cm; florile ligulate sunt ascuţite şi lungi, bleu-violet, cele 
tubulare galbene, acoperite de ligulele aciculare violete. Tije florale drepte, lungi, 6-8 
principale, cu 5-6 inflorescenţe deschise simultan. Înfloreşte din iulie până în 
septembrie. 

Destinaţia producţiei: se recomandă ca floare tăiată şi pentru platbande, borduri 
sau în amestec cu alte specii în parcuri şi grădini. 

 
Callistephus chinensis L. – Ochiul boului 

Soiul: BIANCA 
Plantă anuală din grupa Grand Unicum, cu talia de 55 – 65 cm, portul este 

semierect, iar la înflorire capătă aspectul de tufă înaltă, globuloasă. Inflorescenţa este 
involtă, de tip capitul, cu diametrul de 8 – 10 cm; florile ligulate sunt aciculare de 
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culoare albă, iar cele tubulare galbene care sunt acoperite de ligule fine albe. Înfloreşte 
la începutul lunii iulie şi decorează până în prima decadă  din septembrie; tijele florale 
sunt drepte, 6 – 8 principale 

Destinaţia producţiei: se recomandă ca floare tăiată şi pentru platbande, borduri 
în parcuri şi grădini. 

 
Chrysanthemum leucanthemum L. var. maximum – Margareta 

Soiul: DIANA 
Plantă perenă care decorează prin portul erect – compact şi talia de 55 – 65 cm. 

Inflorescenţa este de tip capitul, cu diametrul de 7 – 11 cm. Culoarea florilor ligulate 
este albă şi galbenă la cele tubulare. Pe plantă sunt un număr mare de tije florale (8 - 12) 
a căror lungime este de 45 – 55 cm. Înfloreşte după 120 - 130 zile de la semănat. Din 
anul doi de cultivare, înfloreşte în perioada iunie – august. 

Direcţia de producţie: Pentru flori tăiate în special, dar şi în ronduri şi platbande 
în parcuri şi grădini, singure sau în amestec cu alte specii.  

 
Coreopsis lanceolata L. - Lipscănoaicea 

Soiul: FAVORITA 
Plantă perenă, cu portul în formă de tufă, având talia de 30 – 35 cm. Frunzele 

sunt lanceolate, lucioase, planta fiind decorativă şi prin ele. Inflorescenţa involtă are 
diametrul de 2,5 – 3,5 cm.;culoarea florilor este galben închis, şi prezintă un număr 
mare de flori deschise simultan pe plantă. Înfloreşte şi în primul an de cultivare spre 
toamnă, dar în mod curent în perioada iunie – august. 

 Direcţia de producţie: pentru borduri, ronduri, platbande, în amestec cu alte 
specii, precum şi pentru flori tăiate în buchete de sezon cu alte specii.  

  
Coreopsis speciosa L. - Lipscănoaice 

Soiul: Măgduţa 
Plantă perenă cu portul în formă de tufă, având talia de 75 – 85 cm; frunzele sunt 

lanceolate, lucioase, inflorescenţa simplă, cu diametrul de 2,5 – 3,5 cm. Florile sunt de 
culoare galben luminos, atât cele ligulate cât şi cele tubulare. O caracteristică este 
numărul mare de flori deschise simultan pe plantă.  Înfloreşte şi în primul an de 
cultivare spre toamnă, dar în mod curent în perioada iunie – iulie. 

Direcţia de producţie: pentru borduri, ronduri, platbande, în amestec cu alte 
specii, precum şi pentru flori tăiate în buchete de sezon cu alte specii.  

 
Dahlia variabilis L. - Dalia,Gherghina 

Soiul: ELEGANTA 
Plantă anuală, ornamentală şi prin portul pitic în formă de tufă, având talia de 35 

– 40 cm. Florile sunt involte în procent de peste 65%, de diverse culori, având la 
maximă înflorire un număr mare de flori deschise simultan pe plantă. Înfloreşte după 50 
– 60 zile de la semănat. 

Direcţia de producţie: pentru borduri, ronduri, platbande, în amestec cu alte 
specii, precum şi pentru flori tăiate în buchete de sezon cu alte specii.  
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Gazania splendens L. - Gazania 
Soiul: FANA 

Plantă anuală, cu portul pitic de 25 – 30 cm. Frunzele sunt lungi, argintii pe 
partea inferioară, puternic crestate pe margine, fiind foarte decorative. Florile au diverse 
culori, predomină portocaliu, teracot, roz, galben intens şi închis, alb şi sunt în număr 
mare deschise simultan pe plantă; inflorescenţele sunt mari, elegante aşezate pe un 
peduncul lung. Înfloreşte după 55 – 60 zile de la semănat şi nu este afectat de primele 
brume. 

Direcţia de producţie: pentru borduri, ronduri, platbande, singură sau în 
amestec cu alte specii. 

 
Gypsophila paniculata L. - Ipcăricea, Voalul miresii 

Soiul: OANA 
Plantă perenă, cu portul tip tufă globuloasă, foarte elegantă la înflorire, cu talia şi 

diametrul tufei de 1,0 – 1,3 m. Florile mici, simple, de culoare albă, simple şi foarte 
numeroase deschise simultan, dând aspect de glob alb la înflorire deplină. Înfloreşte în 
al doilea an de cultivare, în luna iulie. 

Direcţia de producţie: pentru flori tăiate proaspete sau uscate, singure sau 
combinate cu alte flori de vară, ca suport pentru ele. Se poate utiliza şi în amenajări 
peisagiste, pentru ronduri, platbande, singură sau în amestec cu alte specii. Este o plantă 
cu multiple întrebuinţări, fiind şi culinară, dar şi cu proprietăţi medicinale. 

 
Petunia hybrida var. nana - Petunia 

Soiul: ROZY 
Plantă anuală, cu portul pitic, tufă compactă, talia de 15 – 20 cm. Florile nu prea 

mari, sunt de culoare roz  intens luminos, având un număr mare deschise simultan pe 
plantă. Înfloreşte după 50 – 55 zile de la semănat, practic decorează toată vara, până 
toamna târziu. 

Direcţia de producţie: pentru borduri, ronduri, platbande, singură sau în 
amestec cu alte specii. Se pretează şi la cultivarea în jardiniere şi ghivece mari.  

 
Petunia hybrida grandiflora - Petunia 

Soiul: SORINA 
Plantă anuală, cu portul pitic şi talia de 20 – 25 cm. Lăstarii sunt lungi, florile au 

cupa mare, simplă, de culoare mov, franjurată pe margine, având un număr mare de 
flori deschise simultan pe plantă. Înfloreşte toată vara, până la venirea brumelor. 

Direcţia de producţie: plantă pentru spaţii verzi, dar şi pentru ghivece, 
jardiniere, cu tendinţă de plantă pendulă, iar dacă se tunde după înflorirea maximă, 
poate avea 2 – 3 valuri de înflorire abundentă.  

 
Portulaca grandiflora flore plenno - Portulac, Floarea de piatră 

Soiul: POETA 
 Plantă anuală, cu portul pitic târâtor, având talia de 10 – 15 cm şi diametrul tufei 

de 25 cm. Florile sunt mari, divers colorate, peste 50% involte, având un număr mare de 
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flori deschise simultan pe plantă, cu tendinţă de a rămâne deschise şi după amiază (10 – 
15%). Înfloreşte după 40 – 50 zile de la semănat. 

Direcţia de producţie: pentru stâncării, borduri, ronduri, platbande, singură sau 
în amestec cu alte specii. 

 
Rudbekia speciosa L. – Rujii galbeni 

Soiul: RECORD 
Plantă perenă, cu talia de 80 - 90 cm, portul semierect cu ramificare de la bază, 

iar la înflorire capătă aspectul de tufă înaltă, globuloasă. Florile sunt grupate în capitule 
mari, cu diametrul de 10 – 12 cm, având florile ligulate lungi, de culoare galben şi la 
bază teracot, iar cele tubulare grupate într-un disc brun foarte închis. Înfloreşte timpuriu, 
din iunie până toamna târziu. 

Direcţia de producţie: Se pretează foarte bine pentru flori tăiate, să se cultive la 
ghivece, jardiniere, singură, dar mai ales combinată cu alte specii. De asemenea, se 
recomandă pentru platbande, grupuri izolate sau printre arbori, în parcuri şi grădini.  

Este o specie puţin pretenţioasă şi foarte decorativă. 
 

Salvia splendens L. - Jaleşul, Salvia 
Soiul: CARMEN 

Plantă anuală, cu portul pitic, tufa compactă şi talia de 30 – 35 cm. Florile sunt de 
culoare roşu carmin, florile fiind dispuse în inflorescenţe tip candelabru. Înfloreşte după 
45 – 60 zile de la semănat, decorând din luna iunie până toamna târziu. 

Direcţia de producţie: pentru borduri, ronduri, platbande, singură sau în 
amestec cu alte specii. 

 
Tagetes erecta L. - Crăiţă, Vâzdoagă 

Soiul: FOCUL 
Plantă anuală cu creştere viguroasă, cu portul înalt, ajungând la 1,2 – 1,4 m 

înălţime. Florile sunt grupate în inflorescenţe mari globuloase, de culoare portocaliu ca 
focul, cu pedunculul floral lung. Înfloreşte după 45 – 60 zile de la semănat; 

Direcţia de producţie: este o plantă cu multiple întrebuinţări, fiind cultivată 
pentru flori tăiate, borduri, ronduri, platbande, singură sau în amestec cu alte specii ; de 
asemenea, este culinară, medicinală, insecticid, repelent pentru anumiţi dăunători, 
extrăgându-se şi coloranţi naturali. 

 
 

Tagetes patula L.. var.  nana – Crăiţă, Vâzdoagă 
Soiul: DELIA 

 
Plantă anuală, cu portul pitic, tufa compactă, cu talia de 25 – 35 cm. Florile sunt 

de culoarea portocaliu închis, grupate în inflorescenţe involte, având un număr mare de 
flori deschise simultan pe plantă. Înfloreşte după 45 – 60 zile de la semănat, practic, 
decorează toată vara până toamna la venirea brumei.   
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Direcţia de producţie: Plantă cu multiple întrebuinţări : cultivată pentru borduri, 
ronduri, platbande, singură sau în amestec cu alte specii în parcuri şi grădini; de 
asemenea, este culinară, medicinală, insecticid, repelent pentru anumiţi dăunători şi se 
pot extrage anumiţi coloranţi naturali. 

 
Tagetes patula L. var. nana - Crăiţă, Vâzdoagă 

Soiul: FLACĂRA 
Plantă anuală, cu portul pitic, tufa compactă, cu talia de 20 – 30 cm. Florile sunt 

de culoarea galben , sub frunze portocaliu luminos, grupate în inflorescenţe involte tip 
pompon, având un număr mare de flori deschise simultan pe plantă. Înfloreşte după 45 
– 60 zile de la semănat, practic, decorează toată vara până toamna la venirea brumei.   

Direcţia de producţie: Plantă cu multiple întrebuinţări : cultivată pentru borduri, 
ronduri, platbande, singură sau în amestec cu alte specii în parcuri şi grădini; de 
asemenea, este culinară, medicinală, insecticid, repelent pentru anumiţi dăunători şi se 
pot extrage anumiţi coloranţi naturali. 

Este o specie puţin pretenţioasă şi foarte decorativă. 

CONCLUZII 
1) Introducerea de noi soiuri floricole anuale şi perene pretabile a fi cultivate în 

amenajările peisagiste, grădinile individuale, balcoane, terase, precum şi în ghivece, 
containere etc. 

2) Crearea de noi soiuri floricole de câmp pentru flori tăiate în vederea realizării 
unui conveer, cultivate cu consumuri energetice reduse; 

3) Obţinerea unei cantităţi suficiente de material de înmulţire de calitate, care să 
menţină autenticitatea şi puritatea biologică a cultivarelor, care să permită eliminarea 
importurilor de seminţe şi material săditor; 

4) Selecţia şi ameliorarea unor biotipuri valoroase, din populaţiile locale, cu efect 
decorativ deosebit şi rezistente la atacul principalilor agenţi patogeni şi dăunători. 
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