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UNELE DATE PRIVIND BIOLOGIA ÎNFLORITULUI LA MACUL

DE GRĂDINĂ

(PAPAVER SOMNIFERUM L.)

HEINZ HELTMANN, F. SILVA

S-a studiat spectrul fenologic, maturarea organelor de reproducere,

modul de polenizare, dinamica înfloritului şi frecvenţa vizitării florilor

de Papaver somniferum L. în două zone cu condiţii ecologice variate

(zona forestieră umedă, zona de silvostepă a Cîmpiei Române) stabi-

lindu-se diferenţe caracteristice în parcurgerea perioadei active de ve-

getaţie şi în procentul de autogamie în funcţie de temperatură şi umi-

ditate.

Utilizarea mixtă a macului de grădină (Papaver somniferum L.) —

pentru seminţe şi ulei din seminţe pe de o parte şi morfină din cojile
rezultate de 1a treierat pe de alta — s-a dovedit în practica agricolă a

ultimilor ani deosebit de rentabilă şi în România (3) (4) (9). Creierea de

soiuri cu o asemenea utilizare mixtă, direcţie în care au fost obţinute
unele rezultate (4) (6) (9) (10), presupune elucidarea, ca o fază prelimi-
nară, a aspectelor de biologie florală.

Cercetările de faţă au fost întreprinse între 1964—1968 în două zone

ecologice diferite, care au relevat, în unele investigaţii anterioare (2) (16)

(17), că sînt de perspectivă pentru cultura macului cu utitlizare mixtă :

— Moara Domnească — Ilfov, în zona de silvostepă a Cîmpiei Ro-

mâne ; (media precipitaţiilor atmosferice 577 mm).
— Măgurele — Braşov, în zona forestieră umedă a Curburii Carpatice

(media precipitaţiilor atmosferice în anii de experimentare 674 mm).

Caracteristicile biologice ale materialului luat în studiu sînt urmă-

toarele :

— înălţimea medie a plantelor 1a maturitatea tehnică : 101 cm 1a

M. Domnească şi 106 cm 1a Măgurele (1a nivelul capsulei centrale).
— Numărul mediu de capsule pe plantă : 3,9 respectiv 4,3.
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— Dimensiunile capsulei centrale : 4,7/3,0 respectiv 5,1/2,9 cm.

— Numărul mediu al radiaţiilor placentare > 14 respectiv < 14

— Greutatea a 100 capsule : 7.550 g respectiv 8020 g.

— Cantitatea medie de sămînţă pe capsulă : 3,4 respectiv 3,7 g.

— Cantitatea medie de sămînţă pe plantă : 13,1 respectiv 15,5 g.

— Ulei gras o/o 45,5 respectiv 47,2.
—

Morfină °/o : 0,47 respectiv 0,45.

Toate observaţiile fenologice şi măsurătorile biometrice au fost luate

în parcele tipice de studiu, de 50—60 plante.

Fig. 1. Poziţia semierectă a bobocului de mac

Spectrul fenologic al macului a diferit caracteristic pe zone

sub influenţa — în primul rînd — a temperaturii. De la răsărit la coacerea

fructelor, plantele parcurg 92—96 zile în Cîmpia Română, la o sumă a

temperaturilor active de 2223° C şi 128—136 zile în zona depresionară
umedă de la Braşov, unde suma temperaturilor active în perioada res-

pectivă a fost doar de 2078°C.

Maturarea organelor de reproducere. Bobocii florali,,

erecţi la început, cresc cu repeziciune în grosime şi greutate şi se înclină

lateral, într-o poziţie nutantă. Cu 2—3 zile înainte de înflorit, bobocul

recapătă poziţia semierectă (Fig. 1) şi în cele din urmă erectă, mai favo-

rabilă pentru procesele de maturare, cît şi de fecundare. Diferitele faze

de dezvoltare ale florilor sînt redate în Fig .2.

Dezvoltarea părţilor florale are loc în mod succesiv. Mai întîi, se

dezvoltă cele două sépale care cresc repede, se îngroaşe mult şi se încarcă

2U substanţe de rezervă, folosite ulterior de celelalte părţi ale florii pentru
dezvoltarea lor. Cu 4—5 zile înaintea deschiderii florii, petalele încep
за se dezvolte mai repede şi ajung astfel să se împăturească în boboc.

Tot înainte de înflorit, anterele lungi de cea 4 mm şi turtite dorso-ventral,

ie deschid în bobocul erect, punînd în libertate prin fante laterale can-
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tilăţi foarte mari de polen lipicios, tipic speciilor alogame. Acest polen

se usucă însă repede, ele îndată ce este vehiculat de insecte şi datorită

uşurinţii sale, este antrenat de curenţi, produşi prin zborul insectelor. In

felul acesta, de-asupra florii de mac pluteşte polen propriu, cît şi străin,

adus de insecte.

Pistilul mare, cu stigmatul sesil, disciform-stelat, ajunge la maturitate

cu trei zile înainte de înflorit. Odată cu aceasta, maturarea organelor de

reproducere ia sfîrşit şi pendunculul floral începe să se îndrepte.

Principalele faze de dezvoltare ale florilor de macFig. 2.

Modul de polenizare. Floarea de mac este homogamă sau

uşor protogină. La noi, specia este considerată ca alogamă (4) (6) (9) (13),

pe cînd în alte ţări predomină părerea că macul este preponderent auto-

gam (1) (7) (12), deşi nu se exclude nici un anumit grad de alogamie (8).

J. SCHULLERUS (15) opinează că P. somniferum este mai degrabă ane-

mofil decît entomofil şi acceptă totodată autogamia preliminară.

Din observaţiile noastre, reiese că în boboc, cu I—21 —2 zile înainte de

înflorit, are loc autopolenizarea parţială, incipientă, completată ulteiior

cu polen străin, vehiculat de insecte (himenoptere şi diptere). Polenizarea

succesivă a bobocilor castraţi şi izolaţi în stadiu nutant avansat, cu apro-

ximativ trei zile înainte deschiderii florii, a arătat că stigmatul este deja

receptiv în acest stadiu, chiar dacă în capsulă se formează un număr foarte

redus de seminţe (sub 140). Mai mult chiar, stigmatul rămîne receptiv,

sub izolator, pînă la 7 zile. Cantitatea de seminţe formată scade însă pro-

gresiv de la 3,7 g (în cazul cînd polenizarea s-a efectuat cu polen matur,

după o zi de la castrare) la 0,2 g (la polenizarea făcută după o săptămînă).

Tot în cadrul acestor lucrări, spre a preciza cînd polenul este apt

pentru fecundare, s-a recoltat polen din boboci nutanţi, semierecţi, erecţi
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şi din flori deschise. Polenul colectat a fost trecut 24 ore la termostat, la

22°C, pe substrat cu gelatină-agar şi zaharoză.

Polenul provenit din bobocii nutanţi nu a germinat de loc. Tuburile

polinice încep să se dezvolte de-abia la polenul colectat din bobocii semie-

recţi. Autopolenizarea parţială se datorează însă cvasi-exclusiv polenului
bobocilor erecţi. (Tab. 1). Ea poate fi deci prevenită, cînd castrarea se

efectuează în stadiu nutant.

Tabelul 1

GERMINAŢIA (%) A POLENULUI DE P. SOMNIFERUM L.

De la exemplarele cu flori izolate, la Moara Domnească s-a obţinut

o cantitate de sămînţă în capsula centrală reprezentînd de-abia 21 o/o din

cantitatea formată la exemplarele polenizate liber, iar la Braşov — 13%.

Variază de asemenea caracteristic şi calitatea materialului rezultat prin
aceste două moduri de înmulţire (Tab. 2).

Tabelul 2

PRODUCŢIA DE SAMÎNŢA PE CAPSULA CENTRALA ŞI CALITATEA

ACESTEIA LA PAPAVER SOMNIFERUM L.

Analiza datelor tabelului 2 arată că macul —
cel puţin în condiţiile

din ţara noastră — este o specie preponderent alogamă. în zonele cu

umiditate mai scăzută, cum este aceea de la Moara Domnească, cantitatea

de seminţe fertile formate prin autopolenizare este însă cu aproximativ
BVo mai mare decît în zona umedă de la Braşov, autogamia manifestînd

prin urmare o accentuare în traversa-ecologică studiată.

Tot din tabelul 2 se poate desprinde concluzia generală că în efec-

tuarea unor lucrări de ameliorare prin consangvinizare ori în vederea

uniformizării materialului biologic heterogen, posibilitatea obţinerii de

seminţe fertile prin autopolenizare forţată nu trebuie neglijată.

Polen colectat de la :

Substratul boboci

nutanţi

boboci

semierecţi

boboci

erecţi

flori

deschise

Gelatină-agar 3% 1 4 25

Zaharoză 3% 3 15 30

Polenizare liberă Autopolenizare forţată

Cîmpul exp.
Săm. în

caps, centr.

(g)

Energia

germ.

Fac.

germ.

Săm. în

caps, centr.

(g)

Energia

germ.

Fac.

germ.

loara 3,394 99,5 100 0,714 90 93

'omnească

lăgurele 3,688 98 100 0,499 86 92
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Dinamica înfloritului. Diferenţele caracteristice consta-

tate în parcurgerea perioadei active de vegetaţie, în funcţie de zona

ecologică, se păstrează şi în cazul particular al duratei înfloritului. înflo-

ritul tulpinilor centrale cuprinde în Cîmpia Română, 1a o temperatură

medie zilnică în perioada respectivă de 20,9°C, 7,3 zile, plina anteza fiind

consemnată între zilele 5—6. în zona umedă din împrejurimile Braşo-

vului, 1a o medie zilnică a temperaturii în intervalul fazial studiat de

16,7°C, înfloritul se eşalonează pe 17,7 zile, plina anteza amplasîndu-se

1a jumătatea fazei, între zilele B—98 —9 (Fig. 3).

Aprecierea dinamicii înfloritului după numărul de flori în stadiu de

butoni, ori flori deschise (exprimate procentual) reiese din figura 3 ală-

turată. Sînt de remarcat comprimarea ritmului de deschidere a florilor 1a

Moara Domnească, comparativ cu mersul înfloritului 1a Măgurele — şi

mai ales, parcurgerea într-un interval scurt de numai două zile, a celei

de a doua jumătăţi a fazei. în continuare se poate deduce că şi durata

stadiilor buton floral — floare deschisă este mai scurtă într-un climat mai

uscat. întra-adevăr, ea a fost de 3,0 zile 1a Moara Domnească şi 4,5 zile

1a Măgurele (socotită din momentul recăpătării poziţiei semierecte a buto-

nului şi pînă 1a căderea petalelor). Durata medie de vîrstă a unei flori

a fost de 1,0 — respectiv 1,5 zile.

Frecvenţa vizitării florilor şi insectele poieni-
zat oare. Florile de mac, lipsite de glande nectarifere, sînt vizitate

pentru polenul pe care îl conţin. Din constatările noastre, a reieşit că 1a

florile castrate în stadiu de boboc erect şi care se deschid de regulă
în ziua următoare, frecventarea de către insecte este cvasi — nulă, ca

o consecinţă a lipsei polenului.

Florile se deschid dimineaţa devreme, prin căderea sepalelor şi
îndreptarea petalelor împăturite în boboc. R. KUGLER (11) relevă că

frecvenţa vizitării florilor este determinată în mod deosebit de ritmici-

tatea diurnă a eliberării polenului. Polenul este pus în libertate în primele
ore ale dimineţii, cînd şi frecvenţa vizitării este maximă.

Insectele care vizitează florile de mac aparţin 1a un număr relativ

restrîns de specii (5) (7) (15). Insectele ar fi, după cum susţine J. SCHUL-

LERÜS (i5), mai degrabă dăunătoare, fie pentru că recoltează în mod

brutal polenul, fie pentru că unele din ele vătamă ovarele ori stigmatul.

Atît 1a Moara Domnească, cît şi 1a Braşov, au putut fi identificate

numeroase specii de insecte care frecventează intens florile de mac, mai

ales între orele 7—9 dimineaţa. Dintre himenoptere — spre deosebire

de afirmaţia lui K. DORN (5) — au fost observate în număr mare albi-

nele (Apis mellifica), mai rar Andraena sp., Bombiis sp. (Fig. 4). Dintre

diptère ,apar mai des Syrphus corollae şi Calliprobola speciosa, iar dintre

coleoptere — Meligethes aeneus, Cetonia aurata şi izolat Agriotes testi-

culatus. Numărul Sirfidelor care vizitează floarea este adeseori dublu

faţă de cel al albinelor. Meligethes aeneus apare şi el în număr mare —

pînă 1a 60 exemplare într-o floare.

Pe timp însorit, între orele 7—13, numărul global al insectelor care

au vizitat cîmpurile de Papaver somniferum de 1a Moara Domnească
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şi Măgurele, a fost determinat prin observaţii efectuate cîte 10 minute la

începutul fiecărei ore. Rezultatele acestor determinări sînt trecute în

tabelul 3.

Fig. 4. Floare de mac vizitată de albine

Tabelul 3

FRECVENŢA VIZITĂRII FLORILOR DE P. SOMNIFERUM DE CĂTRE INSECTE

Zborul insectelor încetează practic spre orele 11, cînd anterele sînt

golite de polen, îşi schimbă culoarea în bruniu şi se apleacă pe petale,
în florile de mac rămîne doar Meligethes, care continuă să adune polenul
rămas de pe staminele căzute.

Concluzii

1. Durata înfloritului la Papaver somniferum este influenţată carac-

teristic de temperatura medie zilnică.

2. în zonele cu umiditate mai scăzută, autogamia creşte semnificativ.

Numărul insectelor la orele

Cîmpul

experimental 7 8 9 10 11 12 13

Moara

Domnească

Măgurele

27

34

_J

22

19

18 14

17 13

3

3

I

2

1

1
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BIOLOGISCHE ANGABEN ÜBER AUFBLÜHEN DES GARTEN-

MOHNS (PAPAVER SOMNIFERUM L.)

Zusammenfassung

Es wurde das phänologische Spektrum von Papaver somniferum

L. u. zw. : Reifen der Fortpflanzungsorgane, die Bestäubung, die

Dynamik des Aufblühens und die Frequenz des Insektenbesuches, in

zwei Zonen mit verschiedenen oekologischen Lebensbedingungen (feuchte

Waldzone und Silvosteppe der Donauniederung) studiert. Es wurden

nämlich die charakteristischen Unterschiede der aktiven Wachstums-

periode und der Prozentsatz von Autogamie, unter Berücksichtigung von

Temperatur und Feuchtigkeitsgrad, festgestellt.


