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INTRODUCERE

Plantele medicinale și aromatice au constituit una 
din preocupările importante ale omului de la începu-
tul existenței sale. În întreaga sa istorie și până în zilele 
noastre el s-a străduit să-și lărgească sfera cunoștințelor 
privind acțiunile lor binefăcătoare asupra sănătății și să 
le folosească în diverse scopuri.         

Poate că astăzi, mai mult ca oricând, nu avem timp 
să ne amintim ce ne pot oferi plantele medicinale. Cu 
toate acestea, ele și-au recăpătat locul cuvenit între re-
mediile curative ale lumii moderne. Graniţele dintre 
medicina populară și cea academică au devenit relative 
în ultimele decenii. Deși nu ne place să recunoaștem 
acest fapt, medicina universitară modernă a acceptat să 
preia din experienţa și propunerile medicinii populare. 
Sub aspect istoric, medicina academică și fitoterapia au 
ca origine aceeași știinţă a vindecării, legată de numele 
lui Hipocrate și Paracelsus. 

Efectul tămăduitor al plantelor a fost experimen-
tat și recunoscut încă din vechime. În toate epocile 
fitoterapia a avut adepţi și simpatizanţi remarcabili în 
rândul reprezentanţilor de seamă ai medicinii știinţifi-
ce. Această știinţă a fost transmisă oral sau în scris, iar 
de-a lungul vremii, cei ce posedau vaste cunoștinţe în 
domeniul respectiv și totodată un simţ al observaţiei, au 
ordonat datele și experienţele dobândite într-un sistem 
știinţific. Arta vindecării la popoarele antice a devenit 
știinţă sau cel puţin s-a încercat abordarea ei știinţifică, 
plantele fiind considerate cu precădere mijloace curati-
ve, remedii.

APORTUL GRĂDINII BOTANICE AL AȘM   
LA CERCETAREA PLANTELOR MEDICINA-
LE ȘI AROMATICE 

Cercetarea plantelor medicinale și aromatice 
din flora spontană a Republicii Moldova a început 
în anul înfiinţării Grădinii Botanice (1950). Primele 
investigații au urmărit acumularea genofondului de 
plante și a materialului de referinţă privind conţinutul 
principiilor active, esențiale ale uleiurilor volatile. 

În anii 1960 au fost iniţiate cercetări de in-
troducere și aclimatizare a unor specii din flo-
ra spontană și din diferite zone fizico-geografice.                                                                                                                               
O nouă etapă în introducerea și cercetarea plantelor 
aromatice și medicinale începe odată cu trecerea 
Grădinii Botanice pe un teren nou. În perioada 1970–
1990, a fost fondată o colecţie de circa 540 de specii, 
forme și soiuri ce ocupă o suprafaţă de 0,5 ha. Și-au 
adus aportul Б.И. Иванова, Шаворская Т.А., V. Flo-
rea, M. Bodrug, A. Teleuţă, C. Lupu, N. Ciocârlan,  
L. Chisnicean.

Cercetările de introducere a plantelor au fost efec-
tuate la nivel populaţional, ceea ce a permis evidenţie-
rea formelor cu caractere constante în genotip. Pe par-
cursul anilor au fost efectuate observaţii fenologice, 
cercetate particularităţile ontogenetice ale plantelor, 
evidenţiaţi factorii ce limitează adaptarea lor în con-
diţii noi, determinată cantitatea și calitatea uleiurilor 
volatile. 

În urma cercetărilor s-au identificat centrele gene-
tice de unde este posibil de introdus noi specii pentru 
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Moldova. Rezultatele investigaţiilor au condus spre 
următoarele realizări:

 ▪ Crearea colecţiilor de plante aromatice, medici-
nale, melifere și condimentare; 

 ▪ Evidenţierea și cercetarea a 163 de specii de plan-
te aromatice din flora spontană;

 ▪ Includerea unor specii în formula preparatului 
„Remediu pentru tratarea fructelor și strugurilor în 
timpul păstrării”; la  prepararea conservelor din legu-
me în calitate de aromatizanţi; în formula fitoprepa-
ratelor medicinale, oriblete „Cimpelsept”, „Unguent 
antimicrobian”, „Remediu cu acţiune antimicrobiană”, 
„Remediu antibacterian și antifungic”;

 ▪ Selectarea și implementarea speciilor de plan-
te pentru producerea vinurilor aromatizante „Букет 
Молдавии”, „Утренняя росса”, „Vin aromatizant din 
struguri”, rachiului „Житомирская юбилейная”, bă-
uturilor răcoritoare „Травинка”, „Бреанский Квас”, 
„Свежесть”, coctail „Десна”Б; 

 ▪ Crearea și expunerea grupelor  de plante utilizate 
în medicina populară, dispuse după tratarea afecţiuni-
lor aparatelor și sistemelor corpului omenesc, precum 
și obţinerea de extracte pentru elaborarea de fitopre-
parate.                        

 ▪ Tradiţional, grădinile botanice au în structura 
lor plante utile, printre care sunt plante medicinale și 
aromatice. Unele grădini botanice sunt destinate însă 
în exclusivitate colecţiilor de plante medicinale (Târgu 
Mureș, Krakow, Seattle, Wroclaw, Poznan etc.), acestea, 
de obicei, funcţionând pe lângă facultăţile de farma-
cie. Colecţiei de plante utile a Grădinii Botanice a AȘM 
îi revine un rol important atât în educaţia publicului 
larg, a celor dornici să cunoască aceste plante, cât și în 
procesul didactic, reprezentând astfel un instrument 
deosebit de util pentru elevi, o adevărată școală de for-
mare a studenţilor facultăţilor de biologie, farmacie 
etc. Aici ei își pot completa și consolida cunoștințele 
acumulate la cursurile de specialitate. Tot aici vin să-și 
îmbogățească cunoștințele, mai ales în domeniul plan-
telor toxice, studenții facultăților de agricultură. 

În prezent, expoziţia Grădinii Botanice a AȘM 
adăpostește circa 300 de reprezentanţi ai resurselor 
vegetale spontani și cultivaţi. Speciile erbacee în for-
mă de micropopulaţii sunt repartizate în parcele ega-
le ( 3×1,5 m), care se înscriu în relieful înclinat spre 
Est, în vecinătate cu expoziţia de plante decorative. Un 
deosebit component al aspectului peisager constituie 
relieful cald, înclinarea plană a terenului spre Sud-Est, 
peste care ziua întreagă se revarsă razele solare. Cer-
noziomul bogat, pe alocuri puţin nisipos, favorizează 
dezvoltarea normală a speciilor introduse.

 Parcurgând această expoziţie, vizitatorii pot cu-
noaște și identifica unele specii valoroase de plante 

utile care pot fi folosite în menţinerea sănătăţii, ali-
mentaţie, în industria celulozei, hârtiei, a textilelor, 
respectiv se grupează în plante medicinale, aromatice, 
condimentare, melifere, tinctoriale, toxice etc.

Interesul deosebit manifestat astăzi pe plan mon-
dial pentru medicina naturistă, în cadrul căreia fito-
terapia ocupă un rol prioritar, poate avea repercusi-
uni negative pentru conservarea unor specii vegetale 
din flora spontană. De aceea, prin introducerea în 
cultură a plantelor medicinale, cunoașterea tehnolo-
giilor de cultură adecvată, sperăm să contribuim la 
salvarea multor specii de plante medicinale și aroma-
tice. Satisfacerea cerinţelor mereu crescânde ale po-
pulaţiei privind materia primă medicinală vegetală 
poate fi posibilă numai după efectuarea cercetărilor 
știinţifice respective, urmate de fondarea de plantaţii 
industriale.

SPECII AUTOHTONE ȘI ALOHTONE,  
BUNE PENTRU IMPLEMENTARE

Cercetările efectuate anterior au permis a evidenţia 
unele specii preţioase pentru diverse ramuri ale eco-
nomiei naționale, cum ar fi Koellia virginiana Mac. L, 
Satureja montana, Perovskia atriplicifolia Benth., Ele-
utherococcus senticosus, Ginkgo biloba L. etc.  

Specia Perovskia atripicifolia, introdusă și cerce-
tată în Republica Moldova, este o plantă perenă, erba-
cee din familia Lamiaceae. Are o plasticitate ecologică 
mare, fără cerinţe deosebite faţă de factorii pedoclima-
terici. Rezultatele experimentale ale studiului efectuat 
au dovedit că specia Perovskia atripicifolia  dezvoltă  o 
tufă din 17-18 tulpini de culoare albicioasă și frunze 
lobate, adânc dinţate de culoare gri-argintat cu o lun-
gime de 5 cm și o lăţime de 2,5 cm. Tulpinile mature 
sunt lemnoase la bază, iar cele tinere sunt dinţate de 
culoare gri-argintat cu o lungime de 6 cm și o lăţime 
de 3,0 cm. 

Datorită mirosului caracteristic, în Anglia specia 
este numită „salvie rusească”. La sfârșitul lunii august 
planta înflorește, producând inflorescenţe cu flori tu-
bulare de culoare albastră sau liliachie. Inflorescenţele 
ating o lungime de 30 cm și rezistă până la trei luni. 
Planta formează o tufă, care în condiţiile noastre atin-
ge  80-90 cm înălţime.

 S-a determinat conținutul și calitatea uleiului vo-
latil izolat prin distilare cu vapori din părţile aeriene 
ale plantei Perovskia atriplicifolia Benth.  Dintre cei 
39 de compuși identificaţi, componentele majore au 
fost 1,8-cineol și limonen (40.13%), α-pinen (17,87%), 
δ-3-carenă (9,13%), β-pinen (6,59%), camfen (6,17%) 
și camfor (5,36%). Într-un alt studiu efectuat asupra 
speciei Perovskia atriplicifolia Benth. s-au comparat 
rezultatele obţinute prin metoda extracţiei în fluide 
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supercritice (SFE) cu cele obţinute în urma distilării 
cu vapori. 

A fost investigat efectul unor parametri, cum ar 
fi presiunea, temperatura, tipul de solvent și volumul 
solventului asupra randamentului de extracţie a uleiu-
lui esenţial. Rezultatele au arătat că o creștere a tempe-
raturii de la 35°C la 65°C (la o presiune constantă de 
100 atm) a redus drastic numărul de componente ex-
trase. De asemenea, numărul de constituenţi extrași și 
procentul de analiţi principali au crescut atunci când 
au fost folosite presiuni mai mici. Utilizarea diferitor 
solvenţi (metanol, etanol, diclormetan, hexan ș.a.) 
pentru extragerea uleiului esenţial la presiune scăzută 
(100 atm) și o temperatură de 35° C a arătat că hexanul 
a fost mai selectiv decât ceilalţi solvenţi. 

Analiza fitochimică calitativă și cantitativă a plan-
telor de Perovshia atriplicifolia cultivate în colecţia 
Grădinii Botanice s-a efectuat pentru a determina 
compușii antioxidanți de tip polifenoli și flavonoide, 
în mod special pentru analiza uleiului volatil. Rezul-
tatele obţinute au evidenţiat capacitatea biosintetică 
a plantei pentru compușii menționați. Analiza a fost 
efectuată prin cromatografia pe strat subţire (CCS), 
cromatografie lichidă de înaltă performanță (HPLC) 
și prin analiza gaz cromatografică cuplată cu spectro-
scopia de masă (GC-MS) [3].

Koellia virginiana Mac. M., plantă perenă din fa-
milia Lamiaceae, este originară din America de Nord. 
În Grădina Botanică  a AȘM se cercetează calitățile ei 
de plantă aromatică și medicinală. În condiţiile noas-
tre, în primul an de vegetaţie dezvoltă o singură tul-
pină și nu atinge faza germinativă. Odată cu sosirea 
îngheţurilor de toamnă, organele aeriene pier. Plante-
le perene pornesc în vegetaţie în prima decadă a lunii 
martie. Din rizomi, la suprafaţa solului apar de la 30 
până la 60 de tulpini. O dezvoltare mai intensivă se 
atestă la începutul lunii mai până la sfârșitul lui iunie. 
Plantele înfloresc de la 20 iulie până la sfârșitul lunii 
august. Seminţele se coc în ultima decadă a lunii sep-
tembrie.

Plantele de K. virginiana sintetizează ulei vola-
til în toate  organele: în frunze 1,9-1,93% de la masa 
absolut uscată; în inflorescenţe 2,00-2,10; în tulpini se 
depistează urme. Conţinutul de ulei volatil variază și 
în funcţie de faza de dezvoltare a plantelor: la îmbobo-
cire 0,43-0,45, început de înflorire 0,87- 0,94, înflorire 
în masă 1,00-1,05, sfârșit de înflorire 1,50-1,52. Uleiul 
volatil are o aromă pronunţată și plăcută. A fost evalu-
at de către specialiștii parfumeri cu o notă superioară 
–  de 4,6 puncte din 5,0 posibile. Cercetările de labo-
rator au demonstrat că uleiul volatil din K.virginiana 
manifestă proprietăţi antimicrobiene și poate fi utilizat 
ca substanţă antimicrobiană și antimicotică în produ-

cerea preparatelor pentru tratarea micozelor și a altor 
boli provocate de unele microorganisme grampozitive 
și gramnegative  [7].

Eleutherococcus senticosus aparţine familiei Ara-
liaceae. În stare spontană crește în Japonia, Coreea, 
Nord-Estul Chinei, precum și în ţinuturile Primorie 
și Habarovsk. În Grădina Botanică a fost introdus 
acum 20 ani. Specia se prezintă sub forma de arbuști 
cu o înălţime de 2,5 – 3,0 m. Înflorește în iulie până în 
luna august. Fructele se coc în septembrie. Plantele se 
înmulţesc prin seminţe, care necesită a fi stratificate.  
Mai avantajoasă este înmulţirea pe cale vegetativă – 
ca butași porţiuni de rizomi și rădăcini. Rizomii și 
rădăcinile sunt cunoscute ca plantă medicinală care 
conţine glicozide sterolice numite eleuterozide, izo-
cumarine, flavonoide, ulei volatil, carotenoide, pre-
cum și alcoloidul  aralina [1]. Rizomii și rădăcinile 
se recoltează toamna în a doua jumătate a lunii sep-
tembrie, scuturându-se de pământ; se porţionează 
în bucăţi de 1-2 cm și se stabilizează prin încălzire 
la temperatura de 80oC timp de o oră, după care se 
usucă la aer. Produsul uscat are o aromă plăcută și un 
gust picant, ușor astringent. Extractul hidroalcoolic 
de Eleutherococcus senticosus este folosit ca tonifiant, 
energizant, crescând capacitatea de concentrare, dar 
și acuitatea vizuală, este ușor hipoglicemiant și favo-
rizează funcţia glandelor sexuale. Este considerat a fi, 
alături de ginseng, un produs vegetal cu calităţi adap-
togene deosebite.                            

Valeriana officinalis, numită și odolean, este o 
specie perenă foarte răspândită în Euroasia. În flora 
spontană a ţării noastre crește prin tufărișuri, prin 
păduri, pe marginea apelor. În prima parte a vegeta-
ţiei formează rozeta de frunze, apoi o tulpină erectă, 
neramificată, înaltă de până la 1,5m. În sol formează 
un rizom vertical, scurt, galben-brun pe care se văd 
cicatricele locului de prindere a frunzelor. Se utilizea-
ză rizomul și rădăcinile. Atât rizomul, cât și rădăcinile 
au ulei volatil al cărui conţinut diferă foarte mult în 
funcţie de sol, de varietate, de condiţiile pedoclimati-
ce (0,0-2,5%). Acesta conţine izovalerianat  de bornil, 
camfen, pinen, borneol, alcoloizi, rezine, tanin, sescvi-
terpene [4].

Rizomii și rădăcinile se recoltează toamna în pri-
mul an de vegetaţie, indiferent cum a fost obţinută 
cultura. Dislocarea se face cu cazmaua pentru supra-
feţe mici sau cu plugul fără cormană pentru scoaterea 
rădăcinoaselor. După recoltare urmează scuturarea 
de pământ, îndepărtarea resturilor vegetale și spălatul 
care se execută cu jeturi puternice de apă, rădăcinile 
fiind așezate în coșuri pe grătare special amenajate. 
Apoi rădăcinile sunt zvântate și puse la uscat. Usca-
rea naturală este indicată dar necesită suprafeţe mari, 
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iar uscatul care se efectuează toamna durează foarte 
mult. Substanţa biologic activă din  plantele de Valeri-
ana officinalis  are efecte inhibatoare pentru ţesuturile 
nervoase și musculare. De asemenea, reglează palpita-
ţiile inimii, aduce un somn liniștitor și în special are 
o acţiune calmantă asupra întregului sistem nervos, 
afirmându-se ca unul din cele mai bune sedative. În 
afara medicamentelor produse în industria chimică, 
rizomii și rădăcinile de odolean se pot utiliza sub di-
ferite forme.

Ginkgo biloba L., specie originară din China, se 
studiază în Grădina Botanică a AȘM ca plantă orna-
mentală și medicinală. Cea mai mare populaţie de 
ginkgo în stare naturală se află în rezervaţia „Tian 
Shan” din provincia Zhejiang a Chinei. 

Ginkgo este cel mai bătrân arbore de pe planeta 
noastră dar și cel mai rezistent. Posedă cel mai incre-
dibil și eficient sistem de imunitate, care l-a făcut să 
reziste și supraviețuiască tuturor schimbărilor cu-
tremurătoare care au avut loc pe Terra. Este o specie 
rustică, nepretenţioasă la condiţiile de sol. Are o re-
zistenţă naturală la boli și la atacul dăunătorilor ani-
mali. De aceea ar putea fi lesne cultivat ca arbore or-
namental în parcuri sau ca arbore de aliniament de-a 
lungul străzilor. Speciile femele, în zonele temperate 
și subtropicale, ca de altfel și în Moldova, produc o 
abundenţă de seminţe urât mirositoare. Mai mult de-
cât atât, uleiurile care provin din învelișul extern al 
seminţei pot provoca dermatite la oamenii, care ma-
nevrează aceste seminţe, le decărnosează pentru a le 
semăna. Poate și aceasta este o cauză a slabei răspân-
diri a plantei prin parcuri și grădini. Polenizarea are 
loc în lunile martie și aprilie iar maturarea și colec-
tarea seminţelor în septembrie-noiembrie. Disemina-
rea naturală a fost puţin studiată. Se presupune că pot 
contribui la împrăștierea seminţelor de ginkgo păsă-
rile și în special ciorile.

Ginkgo biloba L. este una dintre cele mai cercetate 
specii pentru menţinerea sănătoasă a circulaţiei peri-
ferice și a fluxului sanguin spre membrele inferioare. 
De asemenea, are un rol esenţial pentru circulaţia ce-
rebrală. Un flux sanguin cu glucoză sporit spre creier 
îi crește acestuia rezistenţa și activitatea. Frunzele de 
ginkgo conţin principii active deosebit de eficace: fla-
vonoide, flavone, leucoantociani etc. care stimulează 
circulaţia arterială și venoasă, îndeosebi spre și din-
spre creier. O circulaţie îmbunătăţită care transportă 
oxigen și substanţe nutritive în tot corpul poate avea 
un rol major în revigorarea auzului, în caz de tinnitus 
cronic.

Ginkgo biloba este o specie vegetală gimnospermi-
că miraculoasă prin istoria, arealul, biologia și impor-
tanţa sa. Pe lângă importanţa știinţifică, ornamentală 

și cea de arbore forestier, are o valoare medicinală și 
farmaceutică deosebită mai ales prin principiile active 
pe care le conţin frunzele [5]. 

Satureja montana L., răspândită în zonele mun-
toase ale bazinului Mediteranean, se cultivă ca plan-
tă medicinală, aromatică și decorativă în multe ţări 
din Europa Occidentală. Herba și uleiul volatil ce se 
conţine în ea au efect expectorant, coleretic, diuretic, 
antihelmintic și antiseptic. Ceaiul cu plante de cim-
bru de munte calmează spasmele căilor respiratorii, 
utilizându-se  în tratarea tusei convulsive, bronșitei și 
răgușelii.     

Cimbrul de munte, este un semiarbust peren din 
familia Lamiaceae cu înălţimea de 50-60 cm și un di-
ametru de 70-80 cm. Plantele de cimbru înfloresc din 
iulie și până la mijlocul lunii septembrie. Seminţele se 
coc în septembrie-octombrie. În condiţiile Grădinii 
Botanice nu întotdeauna formează seminţe viabile. 
Substanţa biologic activă este uleiul volatil, care are 
o culoare oranj-deschisă. Componenţii de bază sunt: 
carvacrol, timol, linalol, terpineol, borneol. Prezenţa 
carvacrolului și timolului îi conferă înalte proprietăţi 
antiseptice [6].

Pyrethrum cinerariaefolium, specie din familia  
Asteraceae, numită și piretru, este originară din regiu-
nile sudice al munţilor Balcani. Actualmente, se culti-
vă în multe ţări din Europa, dar mai cu seamă în Asia 
Centrală și în Africa de Est. În ţara noastră, această 
specie poate fi cultivată pe terenuri fertile și bogate 
în calciu. În condiţiile Grădinii Botanice se cultivă ca 
plantă perenă, dezvoltând în sol un rizom brun, scurt, 
lemnos din care pornesc rădăcini adventive. În primul 
an formează o rozetă de frunze, iar în al doilea apare 
tulpina înaltă de 30-70 cm, cu numeroase ramificaţii, 
fiecare terminându-se cu o inflorescenţă. Piretrul prin 
conţinutul florilor sale este un puternic insecticid, fi-
ind toxic pentru insecte și cu totul neotrăvitor pentru 
om [2].

Echinacea purpurea (L.) Moench, o plantă origi-
nară din America de Nord din familia Asteraceae, în 
Grădina Botanică se cercetează grație proprietăților 
imunostimulente, antivirale, cicatrizante, antiinfla-
matoare și ca plantă decorativă. Vechii indieni de pe 
continentul american o întrebuințau pentru cicatri-
zarea rănilor, sub formă de cataplasmă și intern, la 
tratarea tuturor bolilor. Ca materie primă, se folosesc 
părțile aeriene, recoltate în perioada înfloritului, pre-
cum și rădăcina, recoltată începând cu anul al treilea 
de vegetație sau la desființarea culturii.  

Echinacea este o specie perenă, erbacee, cu aspect 
de tufă. Rădăcinile sunt subțiri, firoase, de culoare bru-
nă; tulpina plantelor atinge înălțimea de 80-140 cm;  
frunzele sunt lung pețiolate, pubescente; florile de 
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culoare roz-violacee sunt ligulate (specifice fam. As-
teraceae) și se formează începând cu anul II de vege-
taţie; fructul este o achenă muchiată, de culoare alb-
gălbuie, cu dimensiunea de 2-4 cm. Echinacea rezistă 
la condițiile pedoclimatice autohtone și poate fi cul-
tivată pe suprafețe extinse. Planta necesită un teren 
expus la soare cu solul afânat și umed. Crește bine pe 
soluri ușoare, nisipoase, bine drenate. Se înmulțește 
prin semințe. Pe lângă proprietățile medicinale este 
și o plantă meliferă caracterizată printr-un potențial 
sporit nectaro-melifer pe parcursul lunilor de vară. 
Echinacea este în topul listei plantelor de perspectivă 
pentru tratarea prostatei [9].

Calendula officinalis L., este o specie originară 
din regiunile mediteranene și vestul Asiei, de unde s-a 
răspândit în toată Europa ca plantă medicinală și or-
namentală. Dispune în părţile noastre de condiții pe-
doclimatice favorabile. În cadrul Grădinii Botanice a 
AȘM este cultivată și cercetată ca plantă medicinală. 
Este o specie anuală, cu rădăcină pivotantă. Tulpina 
este erectă, înaltă de 40-80 cm, bogat ramificată. Frun-
zele sunt sesile, alterne, cu marginea întreagă. Florile, 
câte 20-60 pe tufă, se grupează în inflorescenţe termi-
nale-antodii. Se utilizează în medicină atât florile cu 
receptacol cât și florile ligulate, care au aceeași culoare 
galben-portocalie. Ambele au un miros slab aromat și 
gust amărui sărat. Florile conţin saponizide triterpeni-
ce, flavonoizi, ulei volatil, substanţe minerale și amare, 
gumirezine, mucilagii, substanţe proteice [4]. Florile 
de gălbenele au o acţiune cicatrizantă, antiinflamatoa-
re, bactericidă și antitricomonazică. Aplicată extern, 
dă rezultate excelente în tratamentul plăgilor, arsurilor 
și ulceraţiilor pielii. Sub formă de ceai se recomandă 
în tratamentul ulcerului, precum și drept calmant al 
durerilor menstruale. Intern se utilizează sub formă de 
infuzie. De asemenea, se utilizează sub formă de băi, 
cataplasme, tincturi [4].

Symphytum officinale, numită tătăneasa, răs-
pândită în toată Europa, Rusia, Caucaz din familia  
Boranginaceae, frecvent întâlnită în flora spontană pe 
marginea apelor, prin șanţuri, în zona de șes, este o 
plantă erbacee perenă având în sol un rizom scurt și 
gros, ramificat, pe care se formează rădăcini fuzifor-
me, cărnoase. Tulpina este erectă. Frunzele sunt al-
terne, se prelungesc pe tulpină, au nervaţie reticulară. 
Frunzele sunt oval-lanceolate, au peţiol aripat. Florile 
se grupează în cime terminale scorpioide. Înflorește 
din luna mai până în august.

Se recoltează rizomul și rădăcinile. Acestea au in-
teriorul de culoare albă și conţin alantoină, mucilagii, 
substanţe glicozidice. Partea subterană se recoltează 
primăvara din martie și până în mai sau toamna din 
septembrie până la venirea îngheţului. Compoziţia 

complexă și în special prezenţa alantoinei conferă 
produsului proprietăţi antiinflamatoare, hemostatice, 
antidiareice, emoliente, expectorante, cicatrizante și 
antimicotice. Se recomandă în tratamentul afecţiuni-
lor respiratorii, tuse și bronșite, plăgilor, ulcerului sto-
macal și diareii [9].

Cephalophora aromatica, o specie puţin studia-
tă, prezintă interes pentru introducerea ei în cultură 
datorită prezenţei uleiului volatil cu o aromă specifică 
de fragi. Aceasta este solicitată în industria alimenta-
ră și se utilizează la aromatizarea vinurilor, băuturilor 
nealcoolice și produselor de cofetărie. Uleiul volatil se 
prezintă ca un lichid de culoare  galbenă deschisă. Se 
consideră că Cephalophora aromatica este o plantă er-
bacee anuală, care se seamănă primăvara.

După cum au arătate studiile în condiţiile Gră-
dinii Botanice, dacă este semănată în prima decadă a 
lunii martie, răsare în aprilie. La sfârșitul lunii mai  și 
începutul lui iunie, planta formează rozetă, în a doua 
jumătate a lunii iunie se ramifică și formează inflores-
cenţe. Înflorește în prima decadă a lunii august când 
poate fi recoltată ca materie primă pentru producerea 
uleiului volatil sau pentru producerea extractelor de 
principii active, care pot fi utilizate în cosmetică, pre-
cum și ca substanţe aromatizante [6]. Cercetările au 
arătat că producţia de materie primă și ulei volatil în 
anul al II-lea și al III-lea de vegetaţie nu se micșorea-
ză în comparaţie cu primul an. Poate fi cultivată deci 
ca  plantă multianuală cu condiţia unei îngrijiri cores-
punzătoare.

CONCLUZII  

Astăzi, mai mult ca oricând, grădinile botanice 
din toată lumea au datoria de a conserva diversitatea 
biologică a speciilor de plante din diferite habitate ale 
planetei, atât din punct de vedere taxonomic, cât și din 
cel al mediului. Protejarea acestei diversități biologi-
ce înseamnă salvarea a mii de specii de la dispariție 
și astfel se oferă posibilitatea de a descoperi structuri 
chimice noi ale compușilor biologic activi și potențiale 
medicamente noi.

Plantele medicinale și aromatice, datorită numă-
rului de specii din flora spontană și al celor introdu-
se și cultivate, precum și prin diversitatea principiilor 
active, reprezintă o bogăţie naturală a ţării noastre. Pe 
măsura cunoașterii utilizării diverselor plante medici-
nale și aromatice, în cazul speciilor valoroase, dar rare, 
din flora spontană, luarea în cultură are ca scop și pro-
tejarea florei naturale care, exploatată iraţional, poate 
duce la dispariţia acesteia și la perturbarea echilibrului 
ecologic. 

În mileniul al treilea, produsele naturale sunt de-
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parte de a fi o sursă epuizată de remedii. Acestea conti-
nuă să furnizeze compuși cu masă moleculară mică, cu 
proprietăți biologice importante, care pot fi exploatate 
în scopuri farmaceutice. În acest context menționăm 
în mod special că, în urmă cu 15 ani, niciuna dintre 
cele mai mari 250 de companii farmaceutice ale lumii 
nu planificau programe de cercetare a plantelor medi-
cinale, în timp ce astăzi mai mult de 50 la sută dintre 
acestea investesc în astfel de cercetări.
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