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Cultivarea şi procesarea plantelor aromatice şi medicinale pentru menţinerea şi fortificarea sănătăţii sunt în continuă dezvoltare,

extindere în ţara noastră. Genetica și ameliorarea, crearea de soiuri și hibrizi noi este un proces continuu. Fiecare soi nou omologat,

brevetat este mai performant de cât cele precedente. Cu toate acestea sunt necesare cercetări de creare a materialului iniţial de ameliorare

cu caractere, însuşiri noi pentru elaborarea de soiuri, hibrizi mai performanţi, mai profitabili. În ultimii ani piaţa externă solicită din ce

în ce mai multe produse naturiste pentru industria farmaceutică, parfumerică, cosmetică, etc. Se solicită soiuri ale unor specii noi care

până în prezent nu erau cultivate în Moldova. Laboratorul Plante Aromatice şi Medicinale, efectuează cercetări privind crearea şi

evaluarea genotipurilor noi de plante aromatice şi medicinale, elaborarea de soiuri şi hibrizi adaptaţi la condiţiile Republicii Moldova,

performanţi nu numai din punct de vedere al productivităţii, dar şi a calităţii materiei prime, uleiului esenţial, concretului, datorită

concentraţiei sporite a principiilor active şi corelaţiei inedite ale componenţilor. În cadrul laboratorului au fost creaţi peste 4000 hibrizi de

diferite specii, printre care Salvia sclarea, Salvia officinalis, Lavandula angustifolia, Calendula officinalis, Anethum graveolens, Silybum

marianum, etc. Colectivul laboratorului a creat, omologat și menține 36 soiuri de PAM, 18 din ele sunt brevetate, unele soiuri sunt

solicitate atât pe piaţa internă, cât şi peste hotarele ţării. O importanţă indiscutabilă o au lucrările de menţinere şi reproducere a surselor

de germoplasmă, a soiurilor, liniilor, hibrizilor deja create; extinderea numărului de specii şi provenienţe incluse în procesul de ameliorare

a plantelor medicinale, acestea fiind şi sursă de noi produse utilizate pentru menţinere şi fortificarea sănătăţii. În colecția de plante

aromatice și medicinale se menţin, reproduc şi evaluează 83 taxoni de plante perene şi 34 de specii anuale: Achillea, Alium, Agastache,

Ammi, Althea, Amaranthus, Anethum, Apium, Arcticum, Armoracia, Artemisia, Asparagus, Asclepias, Berginia,Calendula, Carum,

Carthamus, Cassia, Coriandrum, Chelidonium, Cephalophora, Centaurea, Cichorium, Coreopsis, Cucurbita, Cynara, Datura, Digitalis,

Dioscorea, Dracocephalum, Echinops, Echinacea, Foeniculum, Galium, Galega, Gheum, Gypsophila, Grindelia, Glycyrrhiza, Glaucium,

Hyssopus, Hypericum, Iris, Inula, Linum, Lychnis, Lavandula, Levisticum, Majorana, Malva, Matricaria, Melissa, Mentha, Monarda, Nepeta,

Nigella, Passiflora, Pimpinella, Petroselinum, Papaver, Plantago, Peganum, Phyretrum, Phitolaca, Potentilla, Poligonum, Physalis, Rosa,

Rosmarinus, Ricinus, Rhodiola, Rubia, Rumex, Ruta, Origanum, Oenothera, Salvia, Sanguisorba, Satureja, Sesamum, Silybum, Sinapis,

Solidago, Symphytum, Syringa, Tagetes, Tanacetum, Trigonella,Thymus, Veronica, Vinca.



COLECȚIA DE PLANTE AROMATICE ȘI MEDICINALE, IGFPP  

120 taxoni



Mentha L., soi Usigen

43 soiuri și proveniențe de Mentha

Soiul poate fi utilizat pentru

producerea uleiului esențial

precum și sub formă de frunze

uscate farmaceutice.

Conținut de ulei esențial în

frunze (4,884%).

Producția de materie primă – 9,6

t/ha; frunze farmaceutice uscate

1,49 t/ha; ulei esențial 68,2 kg/ha

în anul I de vegetație, 92,7 kg/ha

în anul II de vegetație.

Conținutul de mentol liber în

uleiul esențial constituie 50-55%,

a mentolului total – 58-63%.

COLECȚIA DE Mentha L., IGFPP 



ACȚIUNEA FARMACOLOGICĂ A ULEIURILOR ESENȚIALE

Antiinflamator
Analgetic

Antifungic

Antiseptică

Somnifer

Compoziția complexă a uleiurilor esențiale le conferă proprietăți biologice importante. Care sunt baza utilizării pe

larg în diferite industrii: farmaceutică, parfumerică sau cosmetică. Acțiunea farmacologică a uleiurilor esențiale

se datorează prezenței în compoziția lor a substanțelor care le conferă acțiunea antiseptică, antiinflamatoare,

antibiotică, antioxidantă, antitusivă, antivirotică, carminativă și expectorantă etc.

Antioxidant

Antimicrobian

Antidepresant

Uleiuri esențiale



Calendula officinalis L. 

Soi DIANA

Calendula officinalis L.

soi Nataly

Producţia inlorescenţe uscate, 9,9 q/ha Producţia inlorescenţe uscate, 9,8 q/ha

.

Cercetările efectuate la Calendula officinalis L. s-au finalizat cu crearea a 2 soiuri care garantează

producţie de inflorescenţe uscată: Nataly - 9,9 şi şi Diana -9,8 q/ha. Soiurile se caracterizează prin

antodii involte cu diametru de peste 7cm. Numărul mare de flori ligulate oferă şi o calitate

excelentă: concentraţia medie de flavone, exprimate în rutin este de 0,624g/% la soiul Diana şi de

0,873g/% la soiul Nataly.



Silybum marianum, soi ARGINTIU

Cercetările cu scopul de ameliorare a specie Silybum marianum

(armurariu) s-au datorat importanţei acestei specii în fitoterapie.

Fructul la armurariu conţine derivaţi fenolici (silimarină, silibină) şi

alţi flavonoizi, precum şi acid fumaric, mucilagii, etc. Sunt utilizate

fructele de armurariu, precum şi preparatele farmaceutice din acestea

în tratamentul afecţiunilor pancreasului, ficatului, a hepatitei, cirozei

etc., având o acţiune hepatoprotectoare şi hepatoregeneratoare.

Evaluat în CCC acest soi s-a dovedit a fi cel mai timpuriu – perioada de

vegetaţie 112 zile. Asigură o productivitate de 1000 kg seminţe per ha.



Randamentul: 3,0 t/ha herba proConţinut ulei

esential: 1,543% (s.u.)

aspătă sau 0,85 t frunze uscate.

Salvia officinalis L.,

soi MIRACOL

Producţia ulei esential la o singură recoltare: 18,0kg/ha

Producţia materie primă proaspătă: 11 t/ha

Conţinutul de carvon în uleiul esenţial – 39,0 

%.

Randamentul de ulei esenţial : 80,0 kg/ha

Soiurile sunt rezistente la secetă, ger, iernare

Anethum graveolens, 

soi AMBASADOR



Coriandrum sativum L.,

soi AROMAT

Producţia ulei esential, 16,1 kg/ha

Producţia medie de seminţe – 1,3 t/ha.

Autori: GONCEARIUC Maria,  BALMUS Zinaida, BOTNARENCO Pantelimon,

COTELEA Ludmila, MASCOVTEVA Svetlana, BUTNARAS Violeta.



Carum carvi L., 
soi MOLDCARVI

Producţia ulei esential, 39,9 kg/ha

Producţia medie de fructe – 0,9 t/ha. 

Conţinutul în ulei esenţial – 5,158 % (s.u.). 



Pimpinella anisum L., 

soi AROMA DALBA

În fructe se conţine

ulei esenţial în proporţie de : 7.702% (s.u.)
Producţia ulei esential, 11.0 kg/ha

Producţia de fructe 258 kg/ha

Componenţii majori în uleiul esenţial:

trans-anetol, 89.0 %
aceto iso-eugenol, 4.59% 

γ-himachalene, 3.02%. 

Autori: GONCEARIUC Maria,  BALMUS Zinaida, COTELEA Ludmila, 

BOTNARENCO Pantelimon, BUTNARAS Violeta, MASCOVTEVA 

Svetlana.



Melissa officinalis, soi  LĂMÂIŢA , întregistrat în UE, România

Melissa officinalis L.,

soi LĂMÂIȚĂ



PANACEA, soi de Origanum vulgare L. ssp vulgare L.

Însuşiri fiziologice: Prezintă rezistenţă la iernare foarte bună

Rezistenţă înaltă la secetă; Rezistență foarte înaltă la boli.

Însuşiri de calitate:
Conţinut de ulei esenţial în materia primă:

0,107% umiditatea st.; 0,267% s.u.;

Componenți majori în uleiul esențial:Germacren D, 31.13%; 

β-cariofilen, 15,785%; α-farnezen – 11,41%.

Capacitate de producție:

Producția herba proaspătă, umid. st., 7,8 t/ha;

Producția herba uscată, umid. 13%, 1,51 t/ha;

Producția ulei esențial – 8,35 kg/ha;

Randament – 1,1 kg/t.

Cerere pentru brevet depuse: AGEPI și CSTSP:



Origanum vulgare L. ssp. hirtum Ietsw.,

soi SAVOARE 
Soi 

Însuşiri de calitate: Materia primă: conţinut de  ulei 

esenţial: 1,555 % umiditatea st.; 3,887 %s.u.;

Uleiul esențial, CG-SM componenți majori:

Carvacrol - 82,87%; β-cariofilen – 15,79;

γ- terpinen - 2,89%;

Capacitate de producție:

Producția herba umid. 60%: 8,9 t/ha;

Producția herba farmaceutică, umid. 13%, 1,88 t/ha;

Producția ulei esențial – 138 kg/ha;

Randament – 15,5 kg UE/t materie primă.

Cerere pentru brevet depuse: AGEPI și CSTSP.



Utilizarea levănticăi în medicină, farmacologie, fitoterapie, parfumerie

se datorează uleiului esenţial, componenţilor acestuia separat din

inflorescenţe. Ca şi alte uleiuri esenţiale, cel de lavandă este un

antiinflamator, antimicrobian şi antifungic excelent. Rezultatele unui

studiu aprofundat a demonstrat că uleiul de lavandă este o opţiune

viabilă de tratament pentru disfuncţii neurologice, cum ar fi accidentul

vascular cerebral, efectul datorându-se proprietăţilor sale antioxidante.

Atât uleiul esenţial, cât şi inflorescenţele se folosesc în tratarea

migrenelor, cefaleelor, afecţiunilor cardiace cu substrat nervos prin

reglarea stărilor de excitaţie a unor receptori interni; în distonii neuro-

vegetative, insomnii, afecţiuni renale, boli reumatice, dischinezii biliare,

stări gripale, răceli. Cercetările arată că acesta serveşte ca tratament

natural şi pentru boala Alzheimer. Extern, uleiul esenţial de levănţică se

utilizează în tratarea arsurilor, degerăturilor, erupţiilor cutanate

alergice.

Lavandula angustifolia Mill



Hibrizi policross F1

heterotici, evaluaţi, 

1456

Număr inflorescenţe per plantă,

1095-1760, 

Conţinut ulei esenţial,

4.320-6.075%(s.u.),

Diversitatea hibrizilor F1
de levănţică



Diversitatea fenotipică a soiurilor

Svetlana Favoare Vis Magic 10

Aroma UnicaMoldoveanca 4Alba 7 

de Lavandula angustifolia Miil.



Productivitatea  soiurilor-clone de lavandă în CCC, 2020.

Soiuri-clone

Producţia 

materie prima, 

t/ha

Conţinut UE,% Producţia

uleiesenţial, 

kg/ha

Randament 

ulei esenţial, 

kg/tm.p. s.u.

Fr.5S 8-24-tardiv 4.4 1.978 5.623 87.1 19.8

Cr.13S-6-7-semitimpuriu 3.7 1.329 3.696 49.2 13.3

Cr.13S-6-3semitimpuriu 3.2 1.152 2.786 36.8 11.5

VM-18V-semitimpuriu 2.9 1.506 3.979 43.7 15.1

Fr.8-5-15V-timpuriu 3.4 1.728 4.991 58.7 17.7

VisMagic 10,mt.semitimpuriu 2.6 1.373 3.686 35.7 13.7

Alba 7,mt.,tardiv 4.0 2.096 5.778 83.8 20.9

Moldoveanca - 4,mt.,timpuriu 3.3 1.772 5.107 58.4 17.3

AromaUnica,mt., semitardiv 2.8 1.340 3.694 37.5 13.4
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Salvia sclarea L.

Linii consangvinizate, 2020

Linie consangvinizată timpurie de Salvia sclarea utilizată în 

hibridări M-69 655 S9

Linie consangvinizată timpurie de Salvia sclarea utilizată în hibridări  

(S.scl. Turcmen/N) S7



Linie consangvinizată de S.sclarea L.

M-69 756-82 S11

Linie consangvinizată de 

S.sclarea L. x Cr.p. 99 S11



Hibrizi de 

S. sclarea în 

diferite faze de 

dezvoltare, 2020





Productivitatea soiurilor de Salvia sclarea în CCC, 2020, anul I-îi ţi al II-lea de vegetaţie
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Conținut ulei esențial,% (s.u.) I an. Conținut ulei esențial,% (s.u.) II an.

1. Ambra Plus; 2. Balsam; 3. Ambriela; 4. Parfum Perfect; 5. Dacia 99; 6. Basarabia;

7. Cr. p. 99 S14; 8.Nataly Clary. Randament, a.I-îi: 2,9-4,1; a.II-lea: 3,1-4,4 kg/t materie primă



MULȚUMESC PENTRU  ATENȚIE


