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REZUMAT 

Lucrarea prezintă un experiment privind caracteristicile producţiei de şofrănel. 
 

ABSTRACT 

The paper presents an experiment aiming to determine the characteristics of safflower production  
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INTRODUCERE 

Şofrănelul face parte din grupa plantelor oleaginoase 
din care se obţine un ulei de foarte bună calitate folosit cu 
precădere în alimentaţia umană, singur sau în amestecuri 
cu alte uleiuri vegetale cărora le măreşte stabilitatea, 
durabilitatea în păstrare, dar şi calitatea, datorită conţinutului 
ridicat în acid linoleic (peste 75%) [V. Tabără, 2005]. 

MATERIAL ŞI METODĂ DE CERCETARE 

Materialul folosit în experienţă a fost format din linii 
noi de şofrănel, obţinute prin selecţie individuală dintr-o 
populaţie de Timişoara, conservată în câmpul didactic al 
disciplinei Fitotehnie. Aceste linii au fost LT 5, LT 6, LT 
9, LT 10, LT 27, LT 33, LT 36, LT 40 talie joasă, LT 
41,LT 100, LT 40 talie înaltă. Ele au fost comparate cu 
populaţia Timişoara luată ca martor.  

Pe lângă capacitatea de producţie şi conţinutul de ulei, 
s-au făcut măsurători privind: lungimea tulpinii; ramifi-
caţii totale; ramificaţii principale; ramificaţii secundare; 
numărul calatidiilor; diametrul calatidiilor; numărul ache-
nelor pe plantă; greutatea achenelor pe plantă. 

Metoda de amplasare în câmp a fost cea a parcelelor 
subdivizate cu trei repetiţii. 

REZULTATE OBŢINUTE  

Producţia de achene la şofrănel, în condiţiile anului 

2005, este prezentată în tabelul 1 şi în figura 1. 

Analiza rezultatelor evidenţiază faptul că la linia LT-36  

s-a obţinut cea mai mare producţie –  2238 kg/ha, ceea ce  

înseamnă un spor de  513 kg/ha faţă de producţia martorului 

– populaţia de Timiş; la linia LT-10 s-a înregistrat cea mai 

mică producţie, cu o diferenţă de 110 kg/ha faţă de producţia 

realizată de populaţia de Timiş.  

Nici sporurile şi nici diferenţele de producţie nu sunt 

asigurate statistic, aflându-se în limita erorilor experimentale. 

Este de remarcat nivelul producţiilor destul de ridicat. 

În ceea ce priveşte rezultatele obţinute din epoca a II-a 

(semănată în 23.05.2005), se constată că producţia este 

puternic afectată, faţă de cea realizată prin semănatul mai 

timpuriu, în primul rând datorită unor condiţii de secetă 

care au urmat semănatului (tabelul 2). 

În aceste condiţii, s-a remarcat linia LT-40 caracterizată 

printr-o talie mai înaltă decât media de înălţime a celorlalte 

linii, la care s-a obţinut un spor de producţie, de 272 kg/ha 

faţă de populaţia De Timiş şi linia LT-9, cu un spor de 

producţie de 266 kg/ha faţă de producţia martorului.  

În ambele cazuri, creşterile de producţie sunt asigurate 

statistic ca distinct semnificative. 



CALITATE – MEDIU 

Buletinul AGIR nr. 1-2/2008 ● ianuarie-iunie 26 

Tabelul 1. Producţia de achene la şofrănel în epoca I, semănată în anul 2005  

la S.D.E.Timişoara 

Nr.crt. Liniile 
Recolta 

[kg/ ha] 
[%] 

Diferenţa 

[kg/ ha] 
Semnificaţia 

1. POP. TIM. 1725 100 -  

2. LT.5 1861 108 137  

3. LT.6 1987 115 262  

4. LT.9 1695 98 -29  

5. LT.10 1614 94 -110  

6. LT.27 1843 107 119  

7. LT.33 2142 124 418  

8. LT.36 2238 130 513  

9. LT.40tal. joasă 1998 116 273  

10. LT.41 2233 129 509  

11. LT.100 1965 114 241  

12. LT.40tal. înaltă 1975 115 251  

Notă: DL  5%= 539 kg/ha; DL 1% = 756 kg/ha; DL  0,1% =1068 kg/ha.  
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Fig. 1. Variaţia producţiei la epoca I semănat în anul 2005la şofrănel de la S.D.E.Timişoara. 

 
Tabelul 2. Sinteza producţiilor de seminţe la şofrănel  în epoca a II-a semănată  

în 23.05.2005 la S.D.E.Timişoara 

Nr.crt. Liniile 
Recolta 

[kg/ ha] 
[%] 

Diferenţa 

[kg/ ha] 
Semnificaţia 

1 POP.TIM. 189 100 -  

2 LT.5 288 152 99  

3 LT.6 319 169 130  

4 LT.9 455 241 266 ** 

5 LT.10 369 195 180 x 

6 LT.27 293 155 104  

7 LT.33 420 223 231 x 

8 LT.36 300 159 111  

9 LT.40 tal. joasă 404 214 215 x 

10 LT.41 389 206 200 x 

11 LT.100 402 213 213 x 

12 LT. 40tal. înalta 461 245 272 ** 

Notă: DL  5%= 170 kg/ha; DL 1% = 238 kg/ha; DL  0,1% =336 kg/ha.  
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Analiza rezultatelor obţinute în epoca a II-a de semănat 
scoate în evidenţă faptul că între liniile studiate există 
diferenţieri mai mari decât evidenţiază analiza realizată în 
prima epocă de semănat. 
În figura 2 sunt redate producţiile la cele  11 linii de 
şofrănel. Cele mai bune producţii se realizează la liniile 
LT 9 – 455 kg/ha, LT 40 talie înaltă – 461 kg/ha şi LT 33 
– 420 kg/ha. 

Şi în cazul semănatului întârziat, toate liniile au o 
capacitate de producţie superioară populaţiei de Timişoara, 
ceea ce atestă o capacitate mai bună a noilor linii de 
adaptare la condiţiile de mediu. 
Nivelul producţiilor obţinute prin semănat la data de 
23.05.2005 este redus datorită, în principal, factorilor de 
vegetaţie şi a reacţiei plantelor la aceştia, în condţiile 
ieşirii din epoca optimă de semănat.  
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Fig. 2. Variaţia producţiei la şofrănel prin semănatul la 23.05.2005, la S.D.E.Timişoara. 

 

Se evidenţiază şi nivelul extrem de scăzut al pro-
ducţiilor, obţinut prin întârzierea semănatului. La populaţia 
de Timişoara se obţin 189 kg/ha prin semănat în luna mai, 
faţă de 1725 kg/ha prin semănat în luna aprilie. La linia 
LT.33, prin semănat în luna aprilie se realizează o producţie 
de achene de 2142 kg/ha, iar prin semănat în luna mai, linia  
realizează o producţie de doar 420 kg/ha (de aproape şase 
ori mai mică). La linia LT.41, producţia  realizată prin 
semănat în luna mai este de 389 kg/ha, în timp ce, prin 
semănat în luna aprilie, producţia este de 2233 kg/ha. 

Rezultatele de producţie s-au completat cu producţiile 
de ulei (tabelul 3).  

 
Tabelul 3.  Producţia de ulei realizată la epoca I în anul 2005 la 

Timişoara 

Nr. 
crt. 

Liniile 
Recolta 
kg/ha 

% 
Diferenţa 

kg/ ha 
Semnificaţia 

1. 
POP. 
TIM. 

485 100 -  

2. LT.5 475 98 -10  

3. LT.6 507 104 22  
4. LT.9 515 106 30  

5. LT.10 685 141 200 x 

6. LT.27 527 109 42  

7. LT.33 600 124 115  
8. LT.36 591 122 106  

9. LT.40 tal.j 594 123 109  

10. LT.41 618 127 133  

11. LT.100 623 129 138  
12. LT.40 460 95 -25  

Notă: DL  5%= 185 kg/ha; DL 1% = 
252 kg/ha; DL  0,1% =339 kg/ha.  

 

Analiza producţiilor de ulei arată că acestea variază 
între 460 kg/ha, la linia LT 40 talie înaltă, şi 685 kg/ha, la 
linia LT 10. 

În  figura 3 se prezintă conţinutul de ulei realizat la 
şofrănel în anul 2005, în epoca I de semănat (4.04.2005). Se 
remarcă faptul că toate liniile realizează o producţie de ulei 
superioară celei realizate opulaţia Timişoara. Din analiza 
rezultatelor se constată că există o variabilitate mare a conţi-
nutului de ulei în achenele celor 12 forme de şofrănel testate. 

Valorile conţinutului de ulei se încadrează între 
limitele 23,4%, la linia LT 6, şi 42,4%, la linia LT 10. Este 
de remarcat faptul că la linia LT 9  conţinutul de ulei este  
de 30,4%. Din totalul liniilor cercetate, cinci depăşesc 
conţinutul de ulei al populaţiei din care provin. Trebuie 
apreciate sub aspectul conţinutului de ulei şi liniile LT 40 
talie scurtă, cu un conţinut de ulei de 29,8% şi, LT 100, cu 
un conţinut de ulei de 31,7%, ambele superioare ca 
valoare a conţinutului de ulei populaţiei de Timişoara. 

Valori ale conţinutului în ulei sub cel ale populaţiei de 
Timişoara, folosită ca martor, se găsesc la liniile LT 5 - 
25,5%, LT 6 – 23,4%, LT 33 – 26,4%, LT 41 – 27,7% şi 
LT 40, cu 22,5% ulei. 

În tabelul 4 se prezintă producţiile de ulei realizate la 
şofrănel în epoca a II-a de semănat (23.05.2005). 
Producţiile de ulei sunt extrem de mici în comparaţie cu 
cele realizate prin semănatul la începutul lunii aprilie. 
Producţia de ulei variază între 498 kg/ha, la populaţia 
Timişoara, şi 144 kg/ha, la linia LT 10. Este de semnalat 
faptul că toate liniile noi de şofrănel testate asigură 
producţii de ulei superioare martorului. 

Conţinutul de ulei al liniilor de şofrănel semănate în a 
doua jumătate a lunii mai este prezentată în figura 4. 
Acestea variază între 21,3%, la linia LT 6, şi 38,3%. Faţă 
de conţinutul în ulei al achenelor obţinute din semănatul în 
luna aprilie, prin întârzierea semănatului în luna mai se 
reduce semnificativ şi conţinutul de ulei. Se constată 
valoarea deosebită a liniei LT 10, care, indiferent de 
momentul semănatului, are cel mai mare conţinut de ulei. 
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Fig. 3. Conţinutul de ulei. 

 
Tabelul 4. Producţia de ulei la şofrănel semănat în luna mai  în anul 2005  

Nr.crt. Linii 
Continut 

ulei 
[%] 

Diferenţa 
[kg/ ha] 

Semnificaţia 

1. POP. TIM. 49 100 -  

2. LT.5 82 167 33  

3. LT.6 68 139 19  

4. LT.9 134 273 84 xxx 

5. LT.10 144 294 94 xxx 

6. LT.27 77 157 28  

7. LT.33 110 224 61 xx 

8. LT.36 74 151 25  

9. LT.40  108 220 59 x 

10. LT.41 92 188 43 x 

11. LT.100 124 253 75 xxx 

12. LT. 40 tal.in. 114 233 65 xx 

Notă: Dl 5% - 38; Dl 1% - 52; Dl 0.1% - 69 

 

 

Fig. 4. Conţinutul de ulei la şofrănel, în condiţiile de la Timişoara, în anul 2005. 

 

CONCLUZII 

Rezultatele obţinute în cultura de şofrănel, în anul 
2005, ne permit să extragem următoarele concluzii: 

 momentul semănatului influenţează puternic pro-
ducţia de achene la şofrănel; 

 cele 11 linii posedă un potenţial de producţie 
remarcabil dacă sunt semănate în perioada optimă; 

 liniile luate în studiu după producţiile realizate şi 
conţinutul de ulei se diferenţiază puternic între ele. 
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