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Cuvânt înainte 

 
 Ultimele două decenii au fost marcate de schimbări profunde 
în toate sectoarele vieţii socio-economice din România.  De pildă, în 
domeniul alimentar, pe fondul restrângerii unor activităţi agricole şi 
acoperirea unei ponderi exagerate din consumul intern prin alimente 
din import, am asistat la sporirea cantităţilor de produse alimentare 
pe piaţă şi la diversificarea sortimentelor. Aceste fenomene au 
condus la creşterea consumului de produse agroalimentare şi la di-
versificarea alimentaţiei oamenilor, în paralel cu sporirea  exigenţelor 
consumatorilor faţă de calitatea alimentelor şi intensificarea com-
petiţiei pentru produse alimentare de calitate.   
 Aceleaşi tendinţe s-au manifestat şi în domeniul condi-
mentelor şi aromelor, cu utilizare alimentară sau terapeutică. De la 
sare, piper, dafin, boia, coriandru, muştar ş.a., în prezent comerţul 
oferă consumatorilor o gamă extraordinar de variată de condimente 
sau amestecuri condimentare care contribuie, la rândul lor, la 
îmbunătăţirea alimentaţiei şi la diversificarea acesteia. În domeniul 
aromelor procesul a evoluat în mod asemănător; ne referim la 
calitatea şi varietatea produselor cosmetice, de parfumerie, sau cu 
valoare terapeutică, prezente în diferitele unităţi de comerţ. 
 În mod firesc, clienţii acestor produse sunt interesaţi ca 
materiile prime să provină de la culturi agricole sau din zone de 
vegetaţie naturală cu grad redus de poluare, să fie sănătoase, să nu 
conţină substanţe dăunătoare organismului uman (reziduuri de 
îngrăşăminte sau pesticide de sinteză; metale grele; unele reziduuri 
industriale, cu potenţiale efecte toxice sau alergice), pentru a 
beneficia de calităţile conferite de principiile active care dau valoarea 
aromatică, terapeutică sau condimentară a acestor produse. 
 Astfel poate fi fundamentat interesul manifestat de populaţie, 
în general, pentru obţinerea unor materii prime vegetale în sistem 
ecologic, fie că sunt produse pe terenuri agricole care au parcurs 
procesul de conversie şi sunt certificate ecologic, fie că provin din 
zone cu vegetaţie naturală, de asemenea, certificate ecologic. 

Autorii 
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1. CORIANDRUL 

Coriandrum sativum L., fam. Apiaceae (Umbelliferae) 
 

1.1. Importanţă 
 
Coriandrul a fost utilizat în scop aromatic şi medicinal din 

cele mai vechi timpuri. Numele plantei vine de la cuvântul grecesc 
„koris”, care înseamnă ploşniţă, plantele şi seminţele nemature având 
un miros intens de ploşniţă. Nativ din Orientul Mijlociu, coriandrul 
era cultivat şi în grădinile suspendate ale reginei Semiramis din 
Babilon, una din cele şapte minuni ale lumii antice. În antichitate, el 
era folosit ca plantă condimentară, terapeutică şi în parfumerie.  

Egiptenii îl numeau „iarba fericirii” şi îi atribuiau proprietăţi 
afrodisiace. Grecii şi romanii îşi aromatizau vinurile cu coriandru şi 
îl foloseau ca plantă terapeutică. Romanii sunt cei care au adus 
coriandrul în vestul imperiului, în provinciile Britania şi Francia. 
Indienii îl foloseau în arta culinară, dar îi cunoşteau şi valoarea 
medicinală, utilizându-l în tratarea constipaţiei, a guturaiului şi a 
insomniei.  

În secolul al XVII-lea, coriandrul a fost unul dintre 
ingredientele apei de toaletă preparată la Paris de călugăriţele din 
Ordinul Carmelitelor. Tot în Evul Mediu, el şi-a găsit utilizarea în 
prepararea unor băuturi digestive, devenite celebre: lichiorurile 
Benedictin şi Chartreuse. 

Coriandrul este cultivat pentru fructe. Fructele conţin ulei 
volatil (0,4-1%) compus din diverse substanţe aromate, principalul 
component al uleiului volatil fiind coriandrolul. Din uleiul volatil de 
coriandru pot fi separate esenţe de parfum cu miros de lăcrămioare 
(linalool), trandafir (geraniol), violete (metilina şi ionina), lămâie 
(citralul). Pe lângă aceste substanţe, fructele de coriandru mai conţin 
12-26% proteină şi 4-7% săruri minerale. Fructele şi substanţele 
extrase din acestea au utilizări în industria alimentară (mezeluri, 
lichioruri), dar şi pentru aromatizarea şi corectarea gustului unor 
medicamente. Intră în componenţa ceaiului contra colicilor la copii, a 
ceaiului gastric nr. 2 şi a ceaiului tonic aperitiv.  
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De asemenea, prezintă acţiune bactericidă şi fungicidă bună 
şi, de aceea, în cadrul sistemului de agricultură ecologică este utilizat 
sub formă de ulei volatil ca fungicid vegetal pentru combaterea unor 
boli, printre care pătarea brună a frunzelor (Cladosporium fulvum). 
Are efect repelent faţă de rozătoare, datorită mirosului neplăcut de 
ploşniţă al plantelor. 

Este utilizat şi în industria săpunurilor. După extragerea 
uleiurilor, turtele pot fi folosite ca furaj pentru animale, iar tulpinile 
ca şi combustibil.  

Un alt merit deosebit al coriandrului îl constituie faptul că 
este o foarte bună plantă meliferă. 

 
1.2. Cerinţe faţă de climă şi sol 
 
Cele mai favorabile condiţii de cultură se regăsesc în zonele 

de sud şi de sud-est ale ţării. În zona de sud, unde temperaturile 
minime nu scad iarna sub –16oC, poate fi cultivat ca plantă de 
toamnă, dar mai frecvent este semănat în primăvară foarte devreme, 
în prima urgenţă.  

Coriandrul este pretenţios faţă de sol. Preferă solurile cu 
textură mijlocie, bogate în humus, dar reuşeşte bine şi pe soluri brune 
de pădure, cu textură mijlocie şi pH = 6–6,5.  

Zilele însorite determină sporuri de producţie şi conţinuturi 
ridicate în ulei volatil. 

Prin comparaţie, excesul de umiditate în sol şi în atmosferă, 
precum şi vânturile calde şi uscate, sunt nefavorabile creşterii şi 
dezvoltării coriandrului. 

 
1.3. Particularităţi biologice 
 
Condriandrul (figura 1) este o plantă erbacee, anuală, care 

poate apărea spontan în sudul Europei. În România ocupă la ora 
actuală cea mai mare suprafaţă cultivată în sistem ecologic. Formele 
cultivate aparţin unei singure specii, Coriandrum sativum, ce provine 
din Bazinul Mediteranean. Perioada de vegetaţie este de 90–120 zile. 
Tulpina este erectă, înaltă de 20-90 cm, ramificată spre vârf. Frunzele 
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sunt alterne, cele de la bază lung peţiolate, iar cele de la mijloc şi 
până în vârful tulpinii sunt sesile. Florile sunt mici, albe, grupate în 
umbele cu flori numeroase. Polenizarea este alogamă, entomofilă. 
Fructele sunt diachene sferice, de 2-5 mm, la maturitate de culoare 
brună sau galbenă-brună. 

 

 
 

Figura 1. Cultură ecologică de coriandru 

(Câmpul experimental Moara Domnească, 2008) 

 
În carpela fructului se găseşte o singură sămânţă. Masa a 

1000 de seminţe (MMB) este de 7-10 g. Coriandrul înfloreşte în 
lunile iunie-iulie şi poate ajunge la maturitate în luna august. La 
recoltare, fructele degajă un miros plăcut de condiment, datorat 
prezenţei uleiului volatil. 

 
1.4. Tehnologia ecologică de cultivare  
 
Amplasarea culturii. Se recomandă cultivarea coriandrului 

după plante ce lasă solul curat de buruieni, fără resturi vegetale şi cu 
o cantitate mare de elemente nutritive în sol, aşa cum sunt 
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leguminoasele pentru boabe sau unele plante prăşitoare care au fost 
fertilizate cu gunoi de grajd. Poate fi cultivat cu rezultate foarte bune 
şi după cereale păioase, cu condiţia să fie încorporate foarte bine 
resturile vegetale (paiele), pentru a asigura astfel un plus de materie 
organică în sol. 

Coriandrul nu va fi cultivat după alte plante din fam. 
Apiaceae  (de exemplu, anason, fenicul, chimen) sau în monocultură, 
şi va reveni pe acelaşi teren numai după 4-5 ani, pentru a evita astfel 
apariţia de buruieni, boli şi dăunători specifici. 

În ultimele decenii, unii agricultori din sudul României au 
practicat, cu bune rezultate, rotaţia grâu de toamnă-coriandru. 

Administrarea îngrăşămintelor. Coriandrul este mare 
consumator de azot şi mai puţin de fosfor şi potasiu. În exces, 
îngrăşămintele cu azot favorizează atacul bolilor criptogamice, care 
scad mult calitatea fructelor. Dozele de îngrăşăminte aplicate trebuie 
să fie moderate. O cultură de coriandru are nevoie de un aport în 
elemente nutritive de 50-70 kg N/ha, 40-50 kg P2O5/ha şi 30-35 kg 
K2O/ha. Pot fi utilizate atât compostul cât şi mraniţa, pe suprafeţe 
mai mici, dar şi gunoiul de grajd bine fermentat (15-20 t/ha), pe 
suprafeţe mai mari. Îngrăşămintele cu fosfor sau potasiu, de tipul 
fosfaţilor naturali şi al sulfatului de potasiu, se recomandă a fi 
administrate toamna, sub arătură. 

Lucrările solului. Imediat după recoltarea plantei pre-
mergătoare este recomandată mărunţirea resturilor vegetale printr-o 
lucrare de dezmiriştit realizată cu grapa cu discuri, şi apoi arătura 
propriu-zisă. Prin lucrările solului, trebuie realizate mărunţirea şi 
nivelarea foarte bună a terenului, pentru a conserva rezerva de apă 
din sol şi pentru a asigura efectuarea în condiţii bune a semănatului şi 
a recoltării mecanizate, fără pierderi. Arătura trebuie efectuată la 20-
22 cm adâncime, să fie de calitate şi să asigure încorporarea 
resturilor vegetale. La desprimăvărare este necesară o lucrare de 
grăpat, pentru mobilizarea solului compactat peste iarnă. Pregătirea 
patului germinativ trebuie realizată cu un combinator, pe adâncimea 
de semănat. Va fi evitat un exces de lucrări înainte de semănat din 
dorinţa de a pregăti foarte bine patul germinativ, deoarece există 
pericolul de a pulveriza solul şi a favoriza formarea crustei. 
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Sămânţa şi semănatul. Soiurile recomandate pentru semănat 
sunt „Omagiu” şi „Sandra”. Sămânţa trebuie să fie produsă în loturi 
semincere cultivate în sistem ecologic, trebuie să fie certificată  de un 
organism de inspecţie şi certificare ca provenind din astfel de loturi 
semincere. De asemenea, sămânţa trebuie să fie sănătoasă, cu 
puritatea fizică de minimum 94% şi germinaţia de minimum 65%.  

Coriandrul este semănat, de regulă, primăvara în prima 
urgenţă, respectiv în luna martie, când evoluţia vremii permite 
intrarea pe teren. Se seamănă cu semănători universale (de tip  SUP-
21, SUP-29), la distanţa între rânduri de 25 cm sau chiar 50 cm, pe 
terenurile îmburuienate, care necesită praşile repetate. Datorită 
seminţelor mici, adâncimea de semănat recomandată este de 3-4 cm.  

Densitatea plantelor în lan trebuie să fie la răsărire de circa 
200-300 plante/m2, ce se poate realiza cu norme de semănat de       
12-20 kg/ha. 

Lucrările de îngrijire. După răsărirea plantelor se 
recomandă efectuarea de praşile şi pliviri de câte ori este nevoie, 
pentru a se menţine solul curat de buruieni.  

Controlul bolilor (bacterioza, cercosporioza şi putregaiul 
rădăcinilor), se realizează preventiv prin intermediul lucrărilor 
fitotehnice  (respectarea rotaţiei, distrugerea resturilor vegetale) sau 
curativ cu ajutorul tratamentelor pe bază de preparate minerale, de 
genul: hidroxidului de cupru (Champion 50 WP, Funguran OH 50 
WP) sau oxiclorurii de cupru (Turdacupral 50 PU), în concentraţii de 
0,4-0,5%. 

Pentru controlul viespei seminţelor de coriandru (Systole 
coriandri) se recomandă combaterea biologică cu ajutorul 
prădătorilor entomofagi, aşa cum este viespea Trichogramma spp. 

Pentru asigurarea polenizării sunt recomandate două colonii 
de albine pe hectar, amplasate la marginea lanului, la începutul 
înfloritului. 

Recoltarea. Recoltarea se realizează cu combinele de tip 
universal (pentru cereale), atunci când 60-70% din fructe au ajuns la 
maturitate.  

La treierat, se recomandă reglarea cu atenţie a combinei 
pentru a fi evitată spargerea fructelor. În anumite situaţii, este 
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posibilă şi recoltarea în două etape, mai întâi tăierea plantelor 
urmată, la interval de câteva zile, de treierat. 

După recoltare, produsul destinat consumului va fi 
condiţionat la selector, pentru eliminarea impurităţilor. Condiţiile 
tehnice de recepţie prevăd ca produsul să fie format numai din fructe 
întregi.  

Impurităţile admise în recoltă sunt următoarele: maximum 
3% fructe înnegrite; maximum 7% fructe jumătăţi (mericarpii); 
maximum 2% corpuri străine organice; maximum 1% corpuri străine 
minerale. Umiditatea maximă admisă este de 12%, iar concentraţia 
minimă în ulei volatil trebuie să fie de 0,3%.  

Pot fi obţinute în sistem ecologic producţii de 1200-1400 kg 
fructe/ha.  
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2. CHIMENUL  

Carum carvi  L., fam. Apiaceae (Umbelliferae) 
 
2.1. Importanţă 
  
Chimenul sau chimionul este o plantă ierboasă, numită în 

popor şi secărică, ce creşte în mod natural prin fâneţele din regiunea 
muntoasă, dar care este şi cultivat.  

Se cultivă în special pentru fructe (Fructus carvi), bogate în 
ulei volatil, dar uneori şi pentru herba proaspătă. Prezintă 
întrebuinţări multiple atât în medicină, cât şi în alimentaţia omului. 
Cunoscut încă din Antichitate, chimenul este şi astăzi considerat ca 
fiind un bun carminativ de origine vegetală. Infuzia preparată dintr-o 
linguriţă şi jumătate de fructe la o ceaşcă cu apă are proprietăţi 
carminative, reglează funcţiile stomacului, combate inflamaţiile 
intestinale, calmează colicile, fluidifică secreţiile bronhice şi măreşte 
diureza. Dacă fructele de chimen sunt asociate în părţi egale cu fructe 
de fenicul şi de coriandru, atunci ceaiul rezultat are un excelent efect 
carminativ. 

În alimentaţie, fructele şi substanţele extrase din acestea sunt 
folosite la prepararea supelor, lichiorurilor, prăjiturilor, brânzeturilor 
şi pâinii. De asemenea, sunt utilizate la fabricarea săpunurilor şi a 
altor produse de parfumerie. Turtele pot fi utilizate drept furaj 
concentrat. Chimenul este şi o foarte bună plantă meliferă. 

Principiul activ cel mai important din chimen este uleiul 
eteric (3-7%) format din carvonă (până la 60%), limonen, carveol, 
dihidrocarvona. Mai conţine uleiuri grase, glucide, proteine, taninuri. 
Uleiul de chimen este activ contra unor specii de ciuperci din 
genurile Aspergillus şi Candida. Poate fi utilizat, în medicina 
veterinară, în diverse tratamente pentru indigestii şi supraîncărcări la 
vaci sau cai, în cadrul tratamentelor admise în sistemul de agricultură 
ecologic. Chimionul apare spontan în fâneţele naturale şi sporeşte 
calitatea fânului, întrucât este consumat cu mai multă plăcere de către 
animale, ajută digestia, stimulează secreţia de lapte. Pentru aceste 
însuşiri, chimionul poate fi introdus în anumite proporţii în fâneţe. 
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2.2. Cerinţe faţă de climă şi sol 
 
Chimenul este răspândit în toată Europa, în Iran şi Tibet. În 

ţara noastră este foarte comun în fâneţele umede, din zona colinară 
până în cea subalpină. Chimenul este cultivat, de obicei, în zonele 
mai umede şi răcoroase, pe luncile râurilor. În zonele de câmpie are 
tendinţa să degenereze, iar în condiţii de secetă şi arşiţă, producţiile 
sunt compromise. Fiind o plantă de origine mediteraneană preferă un 
sol afânat, cu un bun drenaj al apei, luminozitatea puternică şi o bună 
circulaţie a aerului. 

Chimenul este puţin pretenţios faţă de căldură, temperatura 
minimă de germinaţie fiind de 6-8°C. Umiditatea în exces, dar şi 
seceta şi, mai ales vânturile uscate influenţează negativ producţia. 

Este puţin pretenţios faţă de sol, reuşind bine pe orice tip de 
sol şi suportă valori ale pH de la 4,8 până la 7,8. 

Zonele favorabile de cultivare a chimionului sunt arealele 
deluroase din Moldova şi Transilvania. 

 
2.3. Particularităţi biologice 
 
Chimenul (figura 2) este o plantă bienală (în primul an 

formează o rozetă de frunze, iar în anul al doilea tulpina cu flori, 
fructe şi seminţe), iar uneori perenă. Planta este înaltă până la 100 
cm, cu tulpina brăzdată, ramificată şi acoperită cu frunze rare şi 
adânc divizate. Rădăcina chimenului este pivotantă, cărnoasă, slab 
ramificată, de culoare brună-deschis la exterior şi albă-murdar la 
interior. Florile sunt aşezate în umbele compuse, având petale 
inegale, albe–roz, care înfloresc din mai până în iulie. Polenizarea 
este alogamă, entomofilă. Fructul este o diachenă alungită, de 2-2,5 
mm lungime, iar masa a 1000 de seminţe (MMB) este de 2,5-3 g. 
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Figura 2. Plante de chimen  

 
 2.4. Tehnologia ecologică de cultivare 
 
Amplasarea culturii. Chimenul trebuie amplasat după 

culturi ce lasă terenul curat de buruieni şi bogat în substanţe 
nutritive. Bune premergătoare sunt prăşitoarele, leguminoasele 
pentru boabe şi cerealele de toamnă (grâul, secara, orzul, triticale). 

Chimenul nu suportă monocultura datorită răspândirii bolilor 
şi dăunătorilor; totodată, trebuie evitată cultivarea după alte plante 
din familia Apiaceae, ca de exemplu: anason, coriandru sau fenicul. 

Administrarea îngrăşămintelor. Chimenul valorifică bine 
elementele nutritive din sol, care aduc sporuri de producţie deosebite. 
Planta răspunde bine la aplicarea gunoiului de grajd bine fermentat, 
în cantităţi moderate de 10-12 t/ha, administrat toamna, înainte de 
arătură. Reacţionează bine la efectul remanent al gunoiului de grajd 
aplicat plantei premergătoare. De asemenea, pot fi folosite şi alte 
îngrăşăminte organice, cum sunt compostul sau mraniţa, pe suprafeţe 
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mai mici. Odată cu aplicarea gunoiului, poate fi administrată şi o 
suplimentare cu fosfat natural (cu un conţinut de 90 mg P2O5/kg), în 
doze de 100-150 kg/ha, precum şi cu sulfat de potasiu, care vine şi cu 
un aport de săruri de magneziu. Toate aceste produse trebuie să fie 
autorizate de organismele de inspecţie şi certificare. 

Dacă sunt administrate cantităţi prea mari de îngrăşăminte 
poate fi amplificat atacul de boli şi, de asemenea, scade rezistenţa la 
ger a plantelor pe timpul iernii. 

Momentul recomandat de aplicare a diverselor îngrăşăminte 
este primăvara devreme, inclusiv în anul al doilea de cultivare, 
pentru ca plantele să aibă condiţii bune de creştere şi dezvoltare a 
rădăcinilor şi a organelor aeriene, imediat la pornirea în vegetaţie. 

Lucrările solului. Lucrările de bază pentru înfiinţarea 
culturii de chimion depind de planta premergătoare şi, de faptul că, 
această cultură poate fi semănată în toamnă sau în primăvară cât mai 
devreme posibil.  

Atunci când chimenul va fi semănat în primăvară, după 
cereale sau chiar după culturi care părăsesc terenul în toamnă, 
sistemul de lucrări începe cu un dezmiriştit imediat după recoltarea 
plantei premergătoare, urmat de arătură, executată la 22-25 cm 
adâncime. 

Deoarece chimenul este cultivat, de obicei, în zone umede şi 
răcoroase, se recomandă ca arătura să rămână în ogor negru peste 
iarnă. În primăvară, cât de devreme posibil şi când vremea permite, 
terenul va fi mobilizat cu grapa cu discuri, apoi va fi pregătit patul 
germinativ în vederea semănatului, cu un combinator. În cazul în 
care solul este prea afânat şi există pericolul ca seminţele să fie 
semănate prea adânc, înainte de semănat se recomandă nivelarea şi 
tasarea terenului cu tăvălugul, iar apoi, eventual, se grăpează uşor. 

În situaţia în care chimenul va fi semănat toamna, se 
efectuează o lucrare de dezmiriştit, apoi arătura de bază, executată 
cât mai devreme posibil, care va fi grăpată imediat şi va fi menţinută 
afânată şi curată de buruieni, până la însămânţare. Pentru o cât mai 
bună mărunţire a patului germinativ, înainte de semănat terenul va fi 
lucrat o dată sau de două ori cu combinatorul. 
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Sămânţa şi semănatul. Sămânţa utilizată pentru înfiinţarea 
culturii trebuie să provină din loturi semincere cultivate în sistem 
ecologic, să fie certificată şi să fie sănătoasă. Populaţiile locale 
existente în cultură în România sunt „Mare de Roman” şi „De 
Ghimbav”. Datorită faptului că se pierde repede capacitatea 
germinativă, este necesar ca sămânţa să provină din recolta 
precedentă. 

Chimenul poate fi semănat atât în cultură pură (doar chimen), 
cât şi în cultură mixtă (cultură intercalată), alături de o specie 
agricolă protectoare, ca de exemplu: mac, mazăre, muştar, orz sau 
ovăz. 

Sămânţa poate fi tratată înainte de semănat pentru a se obţine 
o răsărire cât mai rapidă şi mai uniformă sau pentru combaterea 
agenţilor patogeni prezenţi pe învelişul seminţelor. Astfel, sămânţa 
poate fi dezinfectată fie prin tratament termic la 52°C, timp de 10-15 
minute, fie cu apă caldă (52-54°C), după care se trece printr-un 
curent de apă rece. Un alt tratament practicat în agricultura ecologică 
îl constituie înmuierea seminţelor în apă timp de 18 ore, după care 
acestea se ţin în grămezi la temperatura de 18-22°C timp de 4-5 zile, 
lopătându-se până când 5-7% din boabe au germinat. În continuare, 
seminţele sunt aşezate în strat subţire şi sunt lopătate pentru a se 
usca, ca apoi să fie semănate. 

Semănatul se efectuează primăvara, în prima urgenţă, cu 
semănători universale (de tip SUP-21, SUP-29), la care se montează 
limitatoare de adâncime şi distribuitoare pentru seminţe mici. De 
regulă, distanţa între rânduri este de 45-50 cm, iar adâncimea de 
semănat de 1,5-2,5 cm; dacă se înfiinţează o cultură mixtă, de obicei 
cu mac, adâncimea de semănat este mai mică. Distanţele între 
rânduri mai mici de 45 cm aduc sporuri de recoltă, dar îngreunează 
mult executarea mecanizată a lucrărilor de întreţinere, pentru ţinerea 
sub control a buruienilor. Cantitatea de sămânţă necesară la hectar 
este de 10-12 kg în cultură pură şi de 8 kg în cultură intercalată. Dacă 
se cultivă cu mac, cantitatea de sămânţă va fi de 8 kg/ha, la care se 
adaugă 1-2 kg din sămânţa de mac. Puritatea fizică a seminţei trebuie 
să fie minimum 94%, iar germinaţia minimum 75%.  

 



 20

Semănatul din toamnă dă rezultate bune atunci când plantele 
se pot dezvolta bine până la intrarea în iarnă. În aceste situaţii, 
perioada de semănat poate fi încadrată între 15-20 septembrie şi 1 
octombrie. În culturile înfiinţate din toamnă, plantele pot produce 
chiar din anul următor şi se evită, astfel, pierderea unui an de 
producţie. 

În practica curentă, chimenul este semănat primăvara foarte 
de timpuriu. În acest caz, trebuie să fie semănat cât mai devreme 
pentru ca plantele să poată folosi din plin umiditatea acumulată în sol 
pe timpul iernii. Producţia de fructe va fi obţinută în anul al doilea. 

Lucrările de îngrijire. Chimenul necesită o bună îngrijire 
atât în primul an cât şi în anul doi de cultură. În primul rând, prin 
lucrările de întreţinere va fi urmărită combaterea buruienilor şi 
menţinerea solului în stare afânată. Aceste cerinţe pot fi realizate prin 
praşile repetate între rânduri şi pliviri pe rând. 

Pot fi executate 2-4 praşile mecanice şi tot atâtea lucrări 
manuale de prăşit şi plivit pe rând. Prima praşilă va fi efectuată 
primăvara, cât mai devreme posibil, iar ultima toamna înainte de 
venirea timpului rece. Odată cu ultima praşilă, trebuie muşuroite 
rândurile de plante, cu scopul de a fi mai bine apărate de ger. În cazul 
în care plantele sunt prea dese pe rând, este necesar răritul acestora la 
distanţa de 10-15 cm. 

Atunci când este cultivat în cultură mixtă (intercalată) cu 
macul, după recoltarea macului vor fi îndepărtate resturile de tulpini 
de mac şi vor fi administrate îngrăşămintele cu fosfaţi naturali, care 
vor fi încorporate odată cu ultima praşilă mecanică. 

În anul al doilea, primăvara devreme terenul poate fi lucrat cu 
grapa cu colţi, de-a curmezişul rândurilor. Mai târziu se va prăşi 
mecanic sau manual între rânduri şi se va plivi pe rând. 

Controlul bolilor şi al dăunătorilor se realizează prin metode 
preventive care ţin de rotaţie, lucrările solului, dar şi prin tratamentul 
termic al seminţelor.  

Între bolile care provoacă pagube importante se numără 
putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) şi antracnoza 
(Colletotrichum spp.), care atacă mai ales când plantele sunt mai 
puţin viguroase şi au suferit datorită acţiunii nefavorabile a factorilor 
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de mediu. Contra acestor boli sunt recomandate preparate pe bază de 
Cu, precum oxiclorura de cupru (Turdacupral 50 PU), în concentraţie 
de 0,4-0,5%. 

Pentru combaterea făinării, poate fi utilizat sulf muiabil, în 
concentraţie de 0,4%. 

Recoltarea. Momentul cel mai potrivit pentru recoltarea 
chimenului este atunci când aproximativ 80% din fructe au ajuns la 
maturitate şi au o coloraţie brună. Dat fiind faptul că fructele de 
chimen se scutură destul de uşor, se recomandă ca recoltarea să aibă 
loc într-un timp cât mai scurt şi cu foarte multă atenţie.  

Recoltarea poate începe când 50-60% din fructele umbelei 
principale au devenit galbene-brune. Reglajele pentru treierat se 
referă la reducerea turaţiei la aparatul de treierat, deschiderea tobei, 
reducerea intensităţii vântului, montarea unor site corespunzătoare. 

Este bine ca recoltarea să se facă dimineaţa, cât mai devreme 
cu putinţă, după ce s-a evaporat roua, pentru a se evita pierderile prin 
scuturare. 

Condiţiile de recepţionare prevăd următoarele: maximum 1% 
resturi de codiţe sau alte părţi de plantă; maximum 2% fructe seci, 
sparte, înnegrite; maximum 1,5% corpuri străine organice;  
maximum 0,5% corpuri străine minerale; maximum 12% umiditate. 

Producţia de fructe variază între 1000 şi 1600 kg/ha. 
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3. ANASONUL  

Pimpinella anisum L., fam. Apiaceae (Umbelliferae) 
 

3.1. Importanţă 
 
Anasonul este originar din regiunea mediteraneană. A fost 

cultivat şi folosit în terapeutică încă din antichitate de către 
civilizaţiile din China, India, şi mai târziu de către arabi. În Europa a 
fost introdus în cultură de către romani. Era cultivat în jurul anului 
1300 în Spania, apoi s-a extins în toată Europa. În România, planta se 
găseşte numai cultivată.  

De la anason sunt folosite fructele - Fructus anisii vulgaris - 
ce conţin ulei volatil (1,5-6%) şi au acţiune stimulativă asupra poftei 
de mâncare. Uleiul volatil din fructele de anason excită secreţiile 
pancreatice şi biliare, ajutând astfel digestia. Ceaiul de anason se 
recomandă ca expectorant în bronşite. Calmează colicile intestinale şi 
stomacale la sugari şi copii, face să crească diureza şi are efect 
carminativ. Infuzia preparată din 10 g fructe la 100 ml apă ajută la 
eliminarea viermilor intestinali. Ceaiul se bea călduţ, de preferinţă 
înainte de masă. Fructele de anason intră în compoziţia ceaiului 
gastric. Totuşi, folosit în doze mari, produce stare de agitaţie, 
insomnie, excitaţii ale comportamentului psihomotor, urmată de 
convulsii şi stări depresive. Dacă este consumat un timp mai 
îndelungat, produce o iritare a mucoaselor digestive.  

Componentul de bază al uleiului volatil este anetolul, care 
este utilizat în parfumerie, în combinaţii cu miros floral. Uleiul 
volatil mai poate fi destinat pentru prepararea diverselor lichioruri 
sau a produselor de patiserie şi cofetărie. 

Uleiul gras (16-22% din masa fructelor) poate fi utilizat la 
fabricarea săpunului. Şroturile  conţinând 20% lipide pot reprezenta 
un furaj foarte bun pentru animale.  

Anasonul este şi o bună plantă meliferă, obţinându-se 50-100 kg  
miere la hectar. 
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3.2. Cerinţe faţă de climă şi sol 
 
Cele mai favorabile zone pentru cultura anasonului din ţara 

noastră sunt cele din sud, în judeţele Constanţa, Dolj, Timiş, 
Ialomiţa, Teleorman şi Olt. Preferă un climat călduros, dar este 
pretenţios şi faţă de umiditate. Temperatura minimă de germinaţie 
este de 3ºC. Este sensibil la temperaturi mai scăzute şi la seceta din 
fazele de germinat-răsărit, deoarece în aceste condiţii creşterea 
plantelor este încetinită şi cultura poate fi invadată de buruieni şi de 
boli. Excesul de umiditate, mai ales la înflorit, îngreunează foarte 
mult polenizarea, favorizează apariţia bolilor şi determină înnegrirea 
fructelor. 

Anasonul este pretenţios faţă de sol datorită sistemului 
radicular mai puţin dezvoltat. Preferă solurile luto-nisipoase, bogate 
în humus, afânate şi cu apa freatică la adâncime mai mică. 

 
3.3. Particularităţi biologice 
 
Anasonul (figura 3) este o plantă ierboasă, anuală. Perioada 

de vegetaţie este de 110-130 zile, în funcţie de condiţiile de cultivare 
şi de climat. 

Tulpina poate ajunge până la 50-75 cm înălţime, iar frunzele 
au aspect diferenţiat pe etaj, cele de la bază fiind alterne, peţiolate, 
iar cele superioare sectate, trilobate şi întregi. Florile sunt dispuse în 
umbele cu 7-15 flori, de culoare albă. Fructul este o diachenă cu 
lungimea de 3-5 mm, de culoare cenuşie-verzuie sau galbenă-
cenuşie, cu masa a 1000 de fructe (MMB) de 3-3,5 g. Perioada de 
înflorire durează 25-35 zile, în lunile iunie-iulie. Cea mai mare 
cantitate de ulei volatil se întâlneşte în fructele tinere. 
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Figura 3. Plante de anason la înflorire 

 
3.4. Tehnologia ecologică de cultivare 
 
Amplasarea culturii. Anasonul trebuie să fie cultivat după 

plante care lasă terenul fără resturi vegetale şi fără buruieni. Cele mai 
bune premergătoare pentru anason sunt leguminoasele pentru boabe, 
dar şi cerealele păioase, ca de exemplu: secară, triticale, grâu sau orz, 
bine întreţinute şi fertilizate. Anasonul nu trebuie cultivat după 
coriandru, deoarece se pot dezvolta boli şi dăunători comuni; de 
asemenea, monocultura este interzisă, fiind recomandat să revină pe 
acelaşi teren după 4-5 ani. 

Aplicarea îngrăşămintelor. Anasonul valorifică bine 
îngrăşămintele aplicate în doze moderate. Se recomandă ca 
îngrăşămintele organice de tipul gunoiului de grajd să fie aplicate la 
planta premergătoare, urmând ca anasonul să valorifice efectul 
remanent; astfel este evitată dezvoltarea unei mase vegetative prea 
bogate în detrimentrul producţiei de fructe. 
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Poate fi utilizat, de asemenea, gunoiul de grajd foarte bine 
mărunţit, aplicat direct culturii, în doze de 15-20 t/ha, dar şi 
îngrăşăminte verzi de tipul lupinului alb, solurile cu textură mai 
uşoară pretându-se bine unei astfel de recomandări. 

Lucrările solului. După premergătoarele care sunt recoltate 
mai devreme, trebuie efectuată o lucrare de dezmiriştit, pentru 
mărunţirea resturilor vegetale şi a buruienilor, urmată de arătură. 
Până în toamnă, arătura va fi întreţinută prin grăpări repetate, pentru 
distrugerea buruienilor care răsar şi a crustei. După premergătoarele 
târzii, arătura va fi executată la adâncimi de 22-25 cm şi va fi lăsată 
negrăpată peste iarnă. 

Primăvara se execută o lucrare cu o grapă cu discuri în 
agregat cu grapa cu colţi reglabili apoi, înainte de semănat, va fi 
pregătit patul germativ cu un combinator.  

Sămânţa şi semănatul. Sămânţa utilizată pentru înfiinţarea 
culturii trebuie să fie produsă în loturi semincere cultivate în sistem 
ecologic, să fie certificată, să fie sănătoasă şi să provină din cultura 
precedentă, deoarece facultatea germinativă se poate pierde uşor. 
Puritatea fizică minimă a seminţelor trebuie să fie de 90%, iar 
germinaţia de minimum 70%. Soiul recomandat în cultură este „De 
Crângu”. Sămânţa poate fi tratată înainte de semănat pentru a se 
obţine o răsărire cât mai rapidă şi mai uniformă. Un tratament 
recomandat îl constituie înmuierea seminţelor în apă la temperaturi 
de 16-18°C, după care acestea se ţin în grămezi la temperatura de 18-
20°C timp de 3 zile, lopătându-se periodic până când 5% din boabe 
au încolţit. În continuare, seminţele vor fi aşezate în strat subţire şi 
vor fi lăsate să se usuce, fiind apoi semănate.  

Semănatul se efectuează primăvara cât mai devreme, atunci 
când vremea permite; terenul trebuie să fie foarte bine pregătit, iar 
solul să aibă umiditate suficientă pentru ca răsărirea să fie cât mai 
uniformă.  

Se va semăna cu semănători universale (de tip SUP-21, SUP-
29), la care se montează limitatoare de adâncime şi distribuitoare 
pentru seminţe mici. Pentru o distribuţie cât mai bună a seminţelor în 
sol, se recomandă ca sămânţa să fie amestecată cu nisip fin sau 
cenuşă. Nu este recomandat amestecul cu seminţe ale altor plante de 
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cultură, deoarece anasonul poate fi stânjenit la răsărire, iar plantele 
nu se mai dezvoltă uniform. Cantitatea de sămânţă recomandată 
pentru un hectar este de 11-12 kg.  

Datorită faptului că în sistemul de agricultură ecologică sunt 
interzise erbicidele, iar combaterea buruienilor se va face doar prin 
praşile, este recomandat ca distanţa între rânduri să fie de 45-50 cm. 
Adâncimea de semănat va fi de 2-3 cm, iar densitatea plantelor 
realizată la răsărire trebuie să fie de 120-150 de plante/m². 

Lucrările de îngrijire. Datorită unui ritm de creştere mai 
scăzut în prima parte a perioadei de vegetaţie şi deoarece plăntuţele 
de anason sunt foarte sensibile la îmburuienare în primele faze de 
creştere, se recomandă ca prima praşilă să fie efectuată imediat ce se 
văd rândurile de plante.  

De asemenea, se recomandă plivitul buruienilor în zona 
rândului în primele faze de creştere şi apoi când plantele au 8-10 cm 
în înălţime.  

În mod frecvent, sunt necesare 3-4 praşile mecanice sau 
manuale, efectuate ori de câte ori este nevoie, în funcţie de evoluţia 
vremii şi de gradul de îmburuienare a culturii. 

Combaterea bolilor şi dăunătorilor se realizează prin măsuri 
preventive ce ţin de rotaţie, asolament, combaterea buruienilor. De 
asemenea, sunt recomandate tratamente în vegetaţie, cu zeamă 
bordeleză în concentraţie de 1% pentru combaterea manei, ruginii şi 
cercosporiozei, sau cu sulf muiabil în concentraţie de 0,4%, pentru 
combaterea atacului de făinare. Pentru prevenirea atacului omidei de 
câmp sau a omidei moliei chimionului, se recomandă măsuri 
preventive ce ţin de mijloace fitotehnice (de exemplu, asolamentul).  

Pentru o mai bună polenizare, se recomandă amplasarea în 
apropierea lanului a 2-3 stupi/ha, care asigură sporuri importante de 
producţie. 

Recoltarea. Având în vedere coacerea eşalonată a fructelor, 
recoltarea anasonului este dificil de realizat. Astfel, poate fi recoltat 
direct cu combina, atunci când 50-60% din fructe au ajuns la 
maturitate şi au căpătat culoarea maronie, iar tulpinile au început să 
se îngălbenească. Poate fi executată şi recoltarea în două faze, şi 
anume: mai întâi plantele sunt tăiate şi lăsate în brazde 3-4 zile până 
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când umiditatea fructelor ajunge la 13-15%, apoi este efectuat 
treieratul cu combina prevăzută cu ridicător de brazdă.  

Pentru a fi evitate pierderile de fructe şi spargerea acestora, 
este necesar ca la combină să fie operate unele reglaje, precum: 
mărirea distanţei între bătător şi contrabătător; reducerea turaţiei 
tobei şi a intensităţii vântului. 

Imediat după recoltare este recomandată condiţionarea şi 
eventual reducerea umidităţii, prin expunere la soare sau în magazii 
acoperite, precum şi cu ajutorul uscătoarelor artificiale la temperaturi 
de 30-40ºC. 

Condiţiile de recepţionare admit următoarele: maximum 12% 
umiditate; maximum 4% corpuri străine organice; maximum 1% 
corpuri străine minerale; maximum 0,5% impurităţi (resturi de 
codiţe, resturi de plantă); maximum 1,5% fructe seci, sfărâmate sau 
brune. 

Producţiile de fructe pot fi de 600-800 kg/ha. 
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4. FENICULUL   

Foeniculum vulgare Mill., fam. Apiaceae (Umbelliferae) 
 
4.1. Importanţă 
 
Feniculul, denumit şi molură sau anason dulce, este de 

origine din zona cuprinsă între Marea Mediterană şi India orientală. 
Valoarea sa terapeutică era cunoscută încă din antichitate. 

Denumirea de „foeniculum” vine de la latinescul  „foenum” care 
înseamnă fân, datorită aspectului pe care îl iau frunzele după 
veştejire (I. Todor, 1958). Există două varietăţi importante, şi anume: 
Foeniculum vulgare var. vulgare (Mill.) Thellung. şi Foeniculum 
vulgare var. dulce (Mill.) Thellung. 

Este cultivat pentru fructele sale care conţin ulei volatil (3-
6,5%). Componentul principal al uleiului volatil este anetolul, care 
conferă efectul terapeutic; acesta se găseşte în cantitate de până la 
85% în varietatea dulce şi 50-65% în varietatea vulgare (Viorica 
Cucu, 1982). Pe lângă uleiul volatil, fructele de fenicul mai conţin 
acizi graşi, circa 14% celuloză,  4-5% glucide, 5,8-7,8% cenuşă. 

Datorită componentelor uleiului volatil, fenicului prezintă 
acţiune antispastică şi carminativă, stimulează  secreţia lactică, 
fluidifică secreţiile bronhice şi are proprietăţi sedative. Este 
recomandat ca antispasmodic, carminativ şi expectorant în bronşite. 
Intră în compoziţia diverselor ceaiuri: ceaiul anticolitic, ceaiul contra 
colicilor nr. 2, ceaiul contra colicilor pentru copii, ceaiul gastric nr. 2, 
ceaiul pectoral. Prin depăşirea dozelor terapeutice survin aceleaşi 
efecte ca şi în cazul fructelor de anason. 

Fructele de fenicul sunt contraindicate în ulcerul gastric şi 
duodenal, în enterocolite cronice şi acute. 

După extragerea uleiului, turtele rămase pot constitui un 
foarte bun furaj pentru animale, deoarece sunt bogate în  proteine 
(10-20%).  
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4.2. Cerinţe faţă de climă şi sol 
 
Datorită zonei din care este originar, feniculul este pretenţios 

faţă de căldură şi lumină şi preferă arealele însorite. Cele mai 
favorabile zone de cultură din ţara noastră includ Dobrogea, Câmpia 
Olteniei, Câmpia Timişului şi Câmpia Crişurilor. 

Temperatura minimă de germinaţie este de 6-8°C, 
germinează în condiţii optime la circa 15ºC şi este sensibil la 
oscilaţiile de temperatură. Are pretenţii reduse faţă de umiditate, 
deoarece prezintă un sistem radicular bine dezvoltat şi un coeficient 
de transpiraţie mic. Seceta, dar şi ploile prelungite în fazele de 
înflorire şi fructificare pot afecta grav producţia. 

Feniculul trebuie să fie cultivat pe soluri fertile, bogate în 
elemente nutritive, cu apă freatică la adâncime mică. Cele mai 
potrivite soluri sunt cernoziomurile, precum şi solurile aluvionale, 
cele cu reacţie uşor alcalină şi care prezintă o textură nisipo-lutoasă. 
Trebuie evitate solurile pe care stagnează apa, solurile grele, reci sau 
acide.  

 
4.3. Particularităţi biologice 
 
Feniculul (figura 4) este o plantă ierboasă, cultivată ca plantă 

anuală, bienală sau perenă. Perioada de vegetaţie este de 150-170 de 
zile în anul I, iar pentru anii următori, de circa 150 zile. Dacă este 
semănat primăvara foarte devreme, poate fructifica chiar din primul 
an. Rădăcina este bine dezvoltată, pivotantă, groasă de 2-3 cm şi cu 
puţine ramificaţii laterale. Tulpina este înaltă (1-2 m), puternic 
ramificată, glabră şi fistuloasă. Frunzele sunt mari, sectate, cu 
segmente foarte subţiri, asemănătoare cu cele de mărar. Florile sunt 
grupate în umbele, iar culoarea florilor este galbenă-aurie. Planta 
înfloreşte în lunile iulie–august. Fructul este o diachenă, lungă de 4-
10 mm, cu miros aromat specific şi cu gust dulceag, dehiscentă la 
maturitate.  

Varietatea vulgare reprezintă feniculul peren, iar varietatea 
dulce este feniculul anual. Feniculul peren prezintă o rădăcină mai 
bine dezvoltată, ce îi conferă o mai bună rezistenţă la iernare; de 
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asemenea, prezintă o creştere vegetativă puternică şi are nevoie de 
spaţiu de nutriţie adecvat pentru a creşte şi a se dezvolta. 

În România sunt cultivate soiurile „Românesc” şi  „Hestia”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Plantă de fenicul (frunze, inflorescenţe, fructe, seminţe)  

 

 
4.4. Tehnologia ecologică de cultivare 
 
Amplasarea culturii. Cele mai bune premergătoare pentru 

fenicul sunt plantele care lasă terenul fără resturi vegetale, curat de 
buruieni şi bogat în elemente nutritive. Cele mai bune premergătoare 
sunt leguminoasele pentru boabe şi cerealele păioase (ca, de 
exemplu: grâul, secara, triticale sau orzul), bine întreţinute şi 
fertilizate. Feniculul nu suportă monocultura, deoarece pot apărea 
bolile şi dăunătorii specifici, astfel că este recomandat să revină pe 
acelaşi teren după 4-5 ani. 
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Administrarea îngrăşămintelor. Feniculul valorifică bine 
îngrăşămintele organice de tipul gunoiului de grajd, aplicat în doze 
de 20-22 t/ha la planta premergătoare sau direct culturii, foarte bine 
fermentat şi cât mai uniform împrăştiat. 

Sunt recomandaţi şi fosfaţii naturali aplicaţi, ca şi gunoiul de 
grajd, toamna sub arătură. 

Lucrările solului. După cereale păioase este necesar să se 
efectueze un dezmiriştit cu grapa cu discuri şi apoi arătura de bază, la 
adâncimi de 22-25 cm. Până în toamnă, terenul se întreţine prin 
grăpări repetate. După premergătoare târzii, arătura va fi lăsată 
nelucrată peste iarnă. Primăvara înainte de semănat, va fi efectuată o 
lucrare cu grapa cu discuri, pentru mobilizarea solului compactat 
peste iarnă, după care va fi pregătit patul germativ cu un combinator, 
chiar înainte de semănat. 

Sămânţa şi semănatul. Semănatul se efectuează primăvara 
cât mai devreme, atunci când evoluţia vremea permite. Terenul 
trebuie să fie foarte bine pregătit, fără resturi vegetale şi fără buruieni 
răsărite, iar solul să aibă umiditate suficientă pentru ca răsărirea să 
aibă loc cât mai repede şi mai uniform.  

Sămânţa utilizată pentru înfiinţarea culturii trebuie să fie pro-
dusă în loturi semincere cultivate în sistem ecologic, să fie certificată, să 
fie sănătoasă şi să provină din cultura precedentă, deoarece facultatea 
germinativă se poate pierde uşor. Puritatea fizică minimă a seminţelor 
trebuie să fie de 95%, iar germinaţia de minimum 60%.  

Se recomandă semănatul cu semănători universale (de tip 
SUP-21, SUP-29), la 50 cm între rânduri. Cantitatea de sămânţă 
utilizată pentru un hectar este de 8-10 kg, prin care se realizează o 
densitate de 35-40 plante/m². Adâncimea de semănat va fi de 3-4 cm.  

Lucrările de îngrijire. În fiecare an, pentru a fi ţinute sub 
control buruienile, sunt recomandate 2-3 praşile mecanice între 
rânduri. La începutul vegetaţiei, se poate face buchetarea plantelor la 
distanţe de 30-35 cm. După primul an de cultură, toamna, este 
recomandat ca plantele să fie protejate prin bilonare cu pământ, 
pentru a rezista gerurilor de peste iarnă. 

Din anul al doilea, datorită scuturării seminţelor, o parte 
dintre acestea germinează şi culturile devin mai dese; plantele tinere 
trebuie protejate în timpul lucrărilor de îngrijire.  
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Primăvara devreme se poate efectua o tăvălugire a plantelor, 
pentru a fi distruse resturile tulpinilor vechi. Până la înflorire se 
efectuează 3-4 lucrări de prăşit. 

Boala care produce an de an pagube importante la fenicul 
(chiar de peste 50%) este cercosporioza feniculului, produsă de 
ciuperca Cercospora depressa. Apariţia bolii poate fi prevenită prin 
metode culturale ce ţin de îndepărtarea şi distrugerea resturilor 
vegetale care sunt purtătoare ale bolii, precum şi prin utilizarea la 
semănat de sămânţă sănătoasă, liberă de agenţi patogeni.  

Dăunătorii care pot apărea în culturile de fenicul - omida de 
stepă şi  viespea coriandrului - nu provoacă pagube importante şi de 
aceea nu sunt necesare tratamente speciale. 

Recoltarea. Datorită coacerii eşalonate, la recoltare pot 
apărea pierderi importante. Recoltarea poate fi efectuată dintr-o 
singură trecere, cu combina pentru cereale. Se poate opta şi pentru 
recoltarea în două treceri, prima în care sunt tăiate plantele, iar a 
doua, după 2-3 zile, când se face treieratul plantelor cu combina 
prevăzută cu ridicător de brazde. Dacă se doreşte recoltarea întregii 
plante pentru obţinerea de ulei volatil, atunci se poate recolta cu 
combina pentru furaje, care taie, toacă şi încarcă plantele direct în 
cazanul mobil, destinat extragerii uleiului. 

Uscarea şi condiţionarea recoltei sunt obligatorii deoarece în 
masa vegetală recoltată, pe lângă fructele mature se întâlnesc şi unele 
nemature, cu umiditate ridicată şi care pot provoca încingerea şi 
deprecierea calităţii  producţiei. Temperatura de uscare trebuie să fie 
de maximum 35-40ºC.  

Condiţiile de recepţionare sunt următoarele: maximum 12% 
umiditate; minimum 3% conţinutul în ulei volatil; maximum 1,5% 
corpuri străine organice; maximum 0,5% corpuri străine minerale;  
maximum 1% codiţe sau alte părţi de plantă; maximum 0,5% fructe 
zdrobite, seci sau înnegrite. 

Producţiile pentru primul an pot fi de 500-800 kg fructe/ha, 
iar începând cu anul al doilea de cultură se poate ajunge la producţii 
de 1000-1800 kg/ha. Cantitatea de ulei volatil rezultat prin distilare 
este de 30-50 l/ha, în funcţie de condiţiile climatice şi de starea 
culturii (E. Păun, 1986). 
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5. MENTA  

Mentha piperita  L.; Mentha crispa L., fam. Lamiaceae 

(Labiatae) 
 
5.1. Importanţă 
  
Menta reprezintă una dintre cele mai vechi plante medicinale 

şi aromatice cunoscute. În lucrarea „Papyrus Ebers”, este menţionat 
faptul că menta era folosită cu 1550 de ani înaintea erei noastre, în 
Egipt (Solacolu şi Kollu, 1936).  

Unii autori, precum Margarita Panadero, menţionează că, în 
anul 1883, Japonia era principalul exportator de mentol din lume. 
Primele culturi de mentă au fost înfiinţate în Anglia, în regiunea 
Mitcham, în anul 1750; mai târziu menta s-a extins în cultură în 
Europa şi apoi în toată lumea. În România, primele culturi de mentă 
au fost înfiinţate la Braşov, cu stoloni aduşi din Anglia şi Italia; în 
1929, suprafaţa cultivată cu această plantă depăşea 240 de hectare, 
obţinându-se circa 7100 kg de ulei volatil la distilăria de la Bod (E. 
Păun, 1986).  

Materia prima poate fi reprezentată de frunze (Menthae 
folium) sau de planta întreagă (Menthae herba). Menta poate avea 
utilizări în industriile medico-farmaceutică, alimentară, cosmetică, 
intră în componenţa unor ceaiuri medicinale cu acţiune stomahică, 
carminativă, antivomitivă, coleretică sau cardiotonică. În frunzele 
uscate conţine 0,5-3,5% ulei volatil, iar herba proaspătă are un 
conţinut în ulei volatil cuprins între 0,15 şi 0,55%.  

Componentul principal al uleiului este mentolul pentru specia 
Mentha piperita (în proporţie de circa 75%) şi carvona pentru 
Mentha crispa (în jur de 45-60% în herba proaspătă).  

 
5.2. Cerinţe faţă de climă şi sol 
 
Menta prezintă plasticitate ecologică mare şi este răspândită 

pe toate continentele. În România, cele mai favorabile zone de 
cultură se întâlnesc în Depresiunea Bârsei, Văile Oltului şi 



 34

Mureşului, Câmpia Banatului şi în Câmpia Română, în condiţii de 
irigare. Pe suprafeţe mici este cultivată şi în grădini. 

Vegetaţia plantelor începe primăvara devreme, la temperaturi 
de 3-5ºC; stolonii de mentă rezistă în sol la temperaturi de până la     
–20ºC. Temperatura optimă în timpul verii este de 18-22ºC, iar suma 
temperaturilor pe întreaga perioadă de vegetaţie ajunge la 1500-
1600ºC.  

Menta este pretenţioasă faţă de umiditatea solului, apa fiind 
un factor limitativ al producţiei. Pe întreaga perioadă de vegetaţie, 
planta consumă circa 6000 m3 de apă.  

Menta este pretenţioasă şi faţă de lumină, factor care 
favorizează acumularea uleiului volatil în plantă. 

Menta se dezvoltă foarte bine pe soluri afânate, permeabile şi 
bine aprovizionate în elemente nutritive. Este recomandată cultivarea 
pe soluri aluvionale şi turboase, cu textură mijlocie spre uşoară şi cu 
apa freatică la mică adâncime. Totuşi, poate fi cultivată pe orice tip 
de sol, în condiţii de irigare. 

 

5.3. Particularităţi biologice 
  

Menta (figura 5) este o plantă ierboasă, anuală, cu partea 
aeriană foarte bine ramificată. Planta se caracterizează prin faptul că 
nu fructifică şi se înmulţeşte exclusiv pe cale vegativă, prin stoloni. 
La nodurile stolonilor se formează frunze mici, rădăcini adventive şi 
noi lăstari aerieni. Stolonii ramifică şi cresc în direcţie orizontală, 
ducând la autoextinderea tufei. Stolonii se formează în fiecare an, 
începând din perioada înfloritului şi asigură refacerea părţii aeriene a 
plantei, în anul următor. De aceea, menta a fost considerată, în mod 
eronat, ca fiind o plantă perenă. 

Tulpinile sunt erecte. Frunzele sunt mari, dispuse opus, scurt 
pedunculate, oval-lanceolate, cu marginea puternic dinţată, ascuţite 
la vârf şi de culoare verde–închis. 

Florile sunt grupate în cime spiciforme, aşezate în vârful 
ramificaţiilor, iar corola este roză-violacee. Înfloreşte din luna iunie 
până în septembrie.  

Pe toate organele aeriene se găsesc glande oleifere, densitatea 
acestora fiind mai scăzută pe partea dorsală a frunzelor. 
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Figura 5. Plantă de mentă la înflorire 

 

 
Mentha crispa (menta „creaţă”) este un hibrid obţinut din 

două specii de mentă, apărută probabil spontan; la această specie, 
partea aeriană este puternic ramificată şi frunzele sunt gofrate. 

 
5.4. Tehnologia ecologică de cultivare 
 
Amplasarea culturii. Se recomandă ca menta să fie cultivată 

ca plantă anuală şi să intre în cadrul asolamentului. Dacă menta este 
menţinută în cultură pe acelaşi teren mai mulţi ani, creşte exagerat de 
mult densitatea tulpinilor, în dauna producţiei de frunze şi de ulei 
volatil, solul se compactează, se îmburuienează, se înmulţesc 
dăunătorii şi bolile, ca de exemplu rugina (Puccinia menthae), care 
poate compromite recolta. De asemenea, în anii următori se formează 
stoloni scurţi, în cantitate mai mică, ce nu pot fi valorificaţi. 
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Există şi posibilitatea menţinerii mentei 2 ani pe acelaşi teren. 
În acest caz, se recomandă ca, în anul al doilea, la începutul 
vegetaţiei să fie lucrată plantaţia cu un cultivator, pentru afânarea 
solului şi combaterea buruienilor. Cele mai bune premergătoare 
pentru mentă sunt leguminoasele pentru boabe, borceagurile şi 
cerealele păioase. Nu se recomandă să fie cultivată mentă după 
lucernă, trifoi sau graminee perene care lăstăresc şi necesită, deci, 
lucrări suplimentare de întreţinere (E. Păun, 1986). La rândul ei, 
menta este bună premergătoare pentru unele prăşitoare sau plante de 
nutreţ, care, prin tehnologie, permit distrugerea plantelor de mentă 
care regenerează din părţile subterane. 

Administrarea îngrăşămintelor. Menta este o plantă care 
valorifică bine îngrăşămintele organice, deoarece sistemul radicular 
nu este foarte bine dezvoltat, iar ritmul de creştere a plantelor este 
foarte rapid. Este recomandată folosirea gunoiului de grajd, foarte 
bine fermentat şi aplicat cât mai uniform, care contribuie la 
îmbunătăţirea stării de fertilitate a solului, favorizează dezvoltarea 
masei vegetative şi creşterea conţinutului în ulei volatil.  Pot fi 
aplicate 25-40 t/ha gunoi de grajd, toamna sub arătură, înainte de 
înfiinţarea plantaţiei. Mai pot fi folosite mraniţă sau compost, 
administrate pe rigole, odată cu plantatul stolonilor. 

Lucrările solului. După cereale păioase sau leguminoase 
pentru boabe care sunt recoltate devreme va fi executat un 
dezmiriştit, după care se va ara adânc, la 25-30 de cm, cu plugul în 
agregat cu o grapă. Până în toamnă vor fi efectuate grăpări repetate, 
prin care este conservată umiditatea şi sunt distruse buruienile. 

După premergătoare târzii va fi executat un dezmiriştit, apoi 
arătura adâncă; până la plantarea stolonilor terenul va fi întreţinut 
prin treceri cu grapa cu discuri, pentru mărunţirea bulgarilor şi 
distrugerea buruienilor.  

Pentru plantare, solul va fi foarte bine mărunţit şi nivelat cu 
grapa cu discuri în agregat cu o grapă reglabilă şi bară nivelatoare. În 
cazul în care, din anumite motive, plantarea nu a fost realizată 
toamna, atunci pregătirea terenului trebuie efectuată primăvara foarte 
devreme, atunci când condiţiile climatice permit acest lucru, prin 1-2 
lucrări cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colţi. 
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Înfiinţarea culturii. Menta se înmulţeşte prin stoloni sau prin 
înrădăcinarea butaşilor tulpinali porniţi din nodurile stolonilor. 
Materialul de înmulţire trebuie să provină de la culturi ecologice de 
mentă care sunt desfiinţate. Recoltarea stolonilor pentru înfiinţarea 
noii culturi trebuie realizată în ritmul plantărilor. Datorită 
înrădăcinării superficiale, stolonii pot fi scoşi cu o furcă pe suprafeţe 
mici, sau printr-o lucrare efectuată fie cu plugul fără cormană, fie cu 
o lamă dislocator sau cu maşina de scos cartofi, pe suprafeţe mai 
mari.  

De la loturile speciale pot fi obţinute circa 6-8 t stoloni/ha, iar 
cantitatea de stoloni recoltată de pe un hectar poate constitui material 
de înmulţire pentru până la 6 hectare. În cazul în care stolonii trebuie 
păstraţi peste iarnă, aceasta se poate realiza în silozuri special 
amenajate, prevăzute cu instalaţii de aerisire, iar stolonii vor fi udaţi 
permanent pentru a nu se deshidrata.  

Plantarea este recomandat să fie efectuată toamna, deoarece 
astfel se realizează o mai bună înrădăcinare şi se obţine o densitate 
corespunzătoare a plantelor în câmp. În acest fel, lăstarii pornesc în 
vegetaţie mai devreme, în primăvară, au o dezvoltare mai rapidă şi 
rezultă producţii mai bune şi de calitate superioară.  

Înainte de plantare, trebuie aleşi stoloni viguroşi, turgescenţi, 
care sunt fasonaţi cu foarfeci de vie, la 12-15 cm lungime şi la care 
se înlătură porţiunile brunificate. Plantarea stolonilor poate fi 
efectuată fie manual, fie semimecanizat. Plantarea manuală solicită o 
cantitate mare de forţă de muncă, în medie 15-17 muncitori pentru un 
hectar. Distanţele dintre rânduri recomandate sunt de 70 cm la specia 
Mentha piperita, iar pentru Mentha crispa de 60-65 cm. Deschiderea 
rigolelor se va efectua în ritmul plantării pentru a nu se evapora apa 
din sol. Stolonii se înşiră pe fundul brazdei, petrecându-se câţiva cm 
şi imediat sunt acoperiţi cu pământ, manual cu sapa sau printr-o nouă 
trecere cu rariţa pe intervalul dintre rânduri, urmat de un tăvălugit 
sau grapat superficial pentru a se evita uscarea solului. Norma de 
stoloni este de 1400 kg/ha.  

La plantarea semimecanizată sunt necesari doar 3 muncitori 
pentru înfiinţarea unui hectar de cultură. Pentru plantarea semi-
mecanizată, sunt deschise rigole cu rariţa, la adâncimea de 15 cm; pe 
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bara cultivatorului sunt montate cutiile cu stoloni şi scaune pentru 
muncitori.  

În cultură există soiurile „Columna”, „Cordial” şi „Cristal”, 
la Mentha piperita, respectiv „Mencris” şi „Record”, la Mentha 
crispa. 

Lucrările de îngrijire. După plantarea din toamnă nu mai 
sunt necesare alte lucrări. În primăvară, vor fi executate lucrări de 
prăşit între rânduri şi de plivit pe rând, pentru a ţine sub control 
buruienile. În anumite situaţii, se recomandă un grăpat perpendicular 
pe direcţia rândurilor, cu grapa cu colţi reglabili, obligatoriu cu colţii 
îndreptaţi înapoi, astfel încât să nu fie scoşi stolonii din pământ. 
Praşilele vor fi efectuate până în faza de ramificare a plantelor; mai 
târziu, igiena culturală va fi realizată prin lucrări repetate de plivit.  

În condiţii de insuficienţă a apei, este necesară irigarea. Sunt  
recomandate norme cuprinse între 300 şi 350 m3/ha pentru prima 
parte a vegetaţiei şi apoi, pe la începutul perioadei de înflorire,  
norme de 500-600 m3 apă/ha. Întotdeauna, după recoltare menta 
trebuie să fie irigată. Cele mai bune metode de irigare sunt irigarea 
pe brazde şi irigarea prin picurare. Irigarea prin aspersiune nu este 
recomandată deoarece există pericolul favorizării atacului de rugină 
(Puccinia menthae), care poate compromite recolta.  

Controlul bolilor (rugină, antracnoză), se realizează prin 
măsuri preventive care se referă la: plantarea în toamnă a stolonilor 
sănătoşi, curăţaţi bine de resturi vegetale; fertilizarea raţională cu 
îngrăşăminte organice; distrugerea mentei sălbatice mai ales pentru 
zonele în care apa poate bălti şi solul este umed; revenirea culturii de 
mentă pe acelaşi teren după 5-6 ani. 

Cei mai frecvenţi dăunători din culturile de mentă sunt 
păianjenul mentei, păduchele frunzelor sau puricele mentei, care nu 
provoacă pagube importante şi, de aceea, pot fi  controlaţi prin 
metodele preventive  menţionate şi în cazul bolilor. 

Recoltarea. În situaţia în care materia primă va fi folosită 
pentru extragerea uleiului volatil, atunci recoltarea va fi efectuată 
când 50% din inflorescenţe sunt deschise; dacă se doreşte ca materia 
primă să intre în componenţa unor ceaiuri, ca material uscat, atunci 
recoltarea va fi efectuată când 30-40% din plante au înflorit. 
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Recoltarea masei vegetative aeriene se efectuează prin cosit cu o 
cositoare mecanică. Se recomandă să se recolteze în ritmul distilării, 
pentru a nu se produce pierderi de ulei volatil. 

Metoda de recoltare pentru suprafeţe mici poate fi cea 
manuală, cu coasa sau cu secera, cu care se taie lăstarii (herba). Pot fi 
utilizate pentru tăiere şi cositoarea mecanică sau vindroverul, care 
lasă masa vegetală tăiată în brazde, de unde, cu ajutorul maşinii de 
încărcat furaje, aceasta este încărcată în mijloacele de transport. 

Recoltarea frunzelor poate începe atunci când frunzele au 
lungimi de 5-6 cm şi se realizează în mai multe etape. Se poate 
recolta frunză cu frunză şi se obţine, astfel, un material vegetal de cea 
mai bună calitate, care este  aşezat în coşuri şi este transportat la 
locurile de uscare; această lucrare poate dura 14-15 zile. Nu se va 
recolta prea devreme, în faza de butonizare, deoarece uleiul volatil 
este în cantitate scăzută şi de calitate slabă. 

Se mai poate recolta şi prin strunjire, prin trecerea mâinii de-a 
lungul lăstarilor şi detaşarea frunzelor, dar materialul vegetal este 
parţial distrus, zdrobit şi apar pierderi de ulei volatil.  

Trebuie să se recolteze în miezul zilei, între orele 10 şi 14, pe 
timp însorit şi călduros, fără vânt, rouă sau ceaţă, iar frunzele trebuie 
să fie zvântate pentru a avea conţinutul maxim în ulei volatil. 

Uscarea materialului vegetal se va efectua natural la umbră, 
în şoproane, poduri, pe o perioadă de 5-6 zile. Frunzele şi herba pot 
fi uscate şi artificial, la temperaturi de maximum 35ºC.  

Condiţiile de recepţionare prevăd următoarele: maximum 
14% umiditate; maximum 3-5 frunze brunificate pe fiecare tulpină; 
maximum 1,5% corpuri străine organice; maximum 0,5% corpuri 
străine minerale; minimum 1% conţinutul în ulei volatil. 

Producţiile pot fi de 10-20 t/ha herba proaspătă, respectiv  
2,5-3 t/ha herba uscată sau 1-1,3 t/ha frunze uscate. 

Distilarea. Obţinerea pe cale industrială a uleiului volatil de 
mentă se realizează prin distilarea masei vegetative proaspete sau 
uscate, cu ajutorul vaporilor de apă. Cele mai bune rezultate se obţin 
prin distilarea mentei lăsată să se ofilească în brazde, timp de 24-48 
de ore (E. Păun, 1988). Din totalul uleiului volatil prezent în 
materialul vegetal supus distilării, 75% se obţine în prima oră de 
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distilare, iar după circa 2 ore de distilare, este extrasă întreaga 
cantitate de ulei volatil. În timpul procesului de distilare trebuie să fie 
menţinuţi următorii parametrii: temperatura apei care intră în 
refrigerent trebuie să fie de maximum 15-20oC; temperatura 
distilatului format din apă şi ulei volatil, la ieşirea din refrigerent, 
trebuie să fie de 35-40oC, ceea ce va permite o decantare rapidă a 
uleiului volatil. Uleiul extras şi decantat, pentru eliminarea apei, va fi 
pus spre păstrare şi transportat în butoaie inoxidabile, care vor fi 
depozitate în încăperi răcoroase, ferite de foc (E. Păun, 1998). 
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6. SALVIA 

Salvia officinalis L., fam. Lamiaceae (Labiatae) 
 
6.1. Importanţă  
 
Salvia sau jaleşul reprezintă una dintre cele mai cunoscute şi 

mai utilizate plante medicinale, fiind considerat încă din antichitate 
„panaceu universal”, datorită calităţilor sale terapeutice deosebite 
(Viorica Cucu şi colab., 1982). 

Denumirea de salvie vine din latinescul „salvare” care 
înseamnă a vindeca. Materia primă – frunzele (Salviae folium) sau 
planta întreagă (Salviae herba) - conţin ulei volatil (0,38% în 
frunzele proaspete şi între 0,39 şi 2,35% în cele uscate). Uleiul 
volatil, ca şi celelalte componente (materii tanante cu gust amărui, 
flavone sau vitamine) au efect astringent, carminativ, antispastic, 
antisudorific, coleretic şi antidiareic (Viorica Cucu şi colab, 1982). 

Salvia poate fi utilizată în industria parfumurilor, drept 
condiment în diverse preparate culinare sau ca plantă meliferă. 
Frunzele sunt folosite în compoziţia ceaiului antiastmatic şi pentru 
gargară, precum şi în afecţiuni gingivale sau stomacale. 

 
6.2. Cerinţe faţă de climă şi sol 
 
Salvia are cerinţe ridicate faţă de temperatură. Cele mai 

favorabile zone de cultură se întâlnesc în sudul ţării sau în vest, în 
locuri ceva mai înalte, cu apă freatică situată la adâncimi mai mari de 
2 m. În privinţa solurilor, cele mai indicate sunt solurile bine 
structurate, cu textură mijlocie, fertile, bogate în calcar. Datorită 
faptului că prezintă un sistem radicular bine dezvoltat şi profund, 
poate fi cultivată pe terenurile în pantă pentru  prevenirea eroziunii 
solului, precum şi pentru fixarea nisipurilor. Nu este recomandată 
cultivarea pe soluri argiloase sau care prezintă exces de umiditate. 
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6.3. Particularităţi biologice  
 
În zonele de origine (zona de sud-est a Europei) creşte 

spontan, iar la noi în ţară, doar cultivată. Salvia (figura 6) este un 
subarbust peren, cu partea aeriană foarte bine ramificată şi care 
lignifică începând cu anul al doilea de vegetaţie.   

 

 
 

Figura 6. Cultura ecologică de salvie  

(Câmpul experimental Moara Domnească, 2007) 

 
Sistemul radicular este foarte bine dezvoltat, pivotant, iar 

tulpina este pubescentă şi poate ajunge la 100 cm înălţime. Frunzele 
sunt opuse, lanceolate sau ovate, fin zimţate pe margini şi pot ajunge 
la lungimi de 2-3 cm. Frunzele sunt pubescente, de culoare verde-
argintie sau albă-cenuşie, cu nervurile acoperite cu peri groşi. 

Inflorescenţele sunt de tip verticil, cu flori ce au corola de 
culoare albastră-violacee, rar roză sau albă. Înfloreşte în iunie-iulie, 
iar polenizarea este alogamă entomofilă. Fructele sunt nucule sferice, 
grupate câte patru, din care, la maturitate nu ajung decât  unul, până 
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la 3 fructe. Acestea au culoarea brună-închis sau negricioasă, iar 
masa a 1000 de fructe (MMB) este de 7-8 g. Planta prezintă un miros 
specific, datorită uleiului volatil, iar frunzele au un gust uşor amărui. 

 
6.4. Tehnologia ecologică de cultivare 
 
Amplasarea culturii. Salvia este plantă perenă şi, ca urmare, 

trebuie cultivată în afara asolamentului, putând fi menţinută în 
cultură chiar şi 10 ani. 

Cele mai bune premergătoare pentru salvie sunt 
leguminoasele pentru boabe, borceagurile, cerealele păioase sau alte 
culturi fertilizate cu gunoi de grajd. La rândul ei, salvia este bună 
premergătoare pentru plantele  prăşitoare sau pentru plantele de 
nutreţ. Se recomandă să revină pe acelaşi teren după 8-9 ani. 

Administrarea îngrăşămintelor. Se recomandă ca, la 
înfiinţarea culturii, să fie aplicat gunoi de grajd, în doze de 30-35 
t/ha, bine fermentat, care va fi încorporat sub arătura adâncă. Anual 
se poate fertiliza cu doze moderate de îngrăşăminte de tipul mraniţei 
sau compostului, în doze de 10 t/ha. Pot fi utilizaţi şi biofertilizanţi 
foliari, precum „Azotofertil” (produs de „Antibiotice” Iaşi), în doze 
de 10 litri/ha. 

Lucrările solului. După cereale păioase sau după 
leguminoase care se recoltează devreme se va executa un dezmiriştit, 
după care se va ara adânc la 25-30 de cm, cu plugul în agregat cu o 
grapă stelată. Arătura va fi lucrată până în toamnă, prin grăpări 
repetate. 

După premergătoare târzii se va discui, apoi va fi executată 
arătura adâncă. Dacă cultura urmează să fie înfiinţată în toamnă, 
atunci înainte de semănat solul va fi foarte bine mărunţit şi nivelat cu 
grapa cu discuri în agregat cu o grapă reglabilă şi bară nivelatoare. În 
cazul în care semănatul sau plantatul vor fi efectuate în primăvară, 
atunci, solul poate fi lăsat în brazdă crudă peste iarnă şi va fi pregătit 
înainte de înfiinţarea culturii, cu o grapă cu discuri şi apoi cu un 
combinator. 

Sămânţa şi semănatul (plantatul). Cultura de salvie poate fi 
înfiinţată prin semănat directă în câmp sau prin răsad, fie toamna, fie  
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primăvara. Sămânţa utilizată pentru înfiinţarea culturii trebuie să fie 
sănătoasă, să fie produsă pe loturi semincere cultivate în sistem 
ecologic, să fie certificată şi să provină din cultura precedentă, 
deoarece facultatea germinativă se poate pierde foarte uşor. Este 
recomandat în cultură soiul „De Răsmireşti”. Puritatea fizică a 
seminţelor trebuie să fie de minimum 85%, iar germinaţia de 
minimum 50%.  

Semănatul se va efectua cu semănători universale (de tip 
SUP-21, SUP-29), adaptate pentru seminţe mici şi cu limitatoare de 
adâncime ataşate la brăzdare. Norma de sămânţă trebuie să fie de 10-
12 kg/ha, iar adâncimea de semănat de 3-4 cm. Seminţele pot fi 
amestecate cu nisip, cenuşă, rumeguş sau seminţele unei plante 
indicator (salată) pentru o distribuire cât mai uniformă. Distanţa între 
rânduri recomandată este de 50-62,5 cm, iar densitatea optimă este 
de 9-10 plante/m2. Planta indicatoare răsare mai repede şi permite 
începerea lucrărilor de prăşit mai devreme. 

Răsadurile pot fi obţinute în straturi reci, în vară pentru 
plantările de toamnă sau în răsadniţe pentru plantarea din primăvară. 
Semănatul în straturile reci va fi efectuat în luna iulie, folosind 1,5-2 
kg de sămânţă, iar suprafaţa necesară pentru înfiinţarea unui hectar 
de cultură este de 150 m2. Pentru răsadniţele calde se va semăna în 
luna februarie, folosind aceeaşi tehnică ca şi în cazul straturilor reci. 
Pentru a fi grăbită încolţirea, este recomandată umectarea seminţelor 
timp de 24 de ore, în apă la 18-20oC (Fl. Crăciun şi colab., 1977). La 
plantare, răsadul trebuie să fie sănătos, cu rădăcini bine dezvoltate, 
cu 3-4 frunze. Plantarea poate fi efectuată semimecanizat sau 
manual, pe suprafeţe mai restrânse. 

Lucrările de îngrijire. În cazul culturilor înfiinţate prin 
semănare directă în câmp, după răsărit, atunci când sunt vizibile 
rândurile pot fi executate praşile şi pliviri pe rând, pentru distrugerea 
buruienilor. După răsărirea plantelor, trebuie executate pliviri pe rând 
pentru îndepărtarea plantelor indicatoare şi pentru distrugerea 
buruienilor. În cazul înfiinţării culturii prin răsaduri, printre lucrările 
de îngrijire este inclusă şi completarea golurilor, alături de praşile şi 
pliviri, ori de câte ori este necesar. 
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Începând cu anul al doilea de cultură, se recomandă tăierea 
lăstarilor care lignifică, pentru întinerirea culturii; lucrarea conduce 
la creşterea producţiei de frunze şi a dimensiunilor acestora (E. Păun, 
1988). 

Combaterea bolilor (rugină, făinare), se realizează prin 
măsuri preventive de igienă culturală şi prin stropiri în vegetaţie cu 
produse pe bază de cupru (zeamă bordeleză în concentraţie de 1%) 
sau sulf muiabil (în concentraţie de 0,4%).  

Recoltarea. Dacă pentru extragerea uleiului volatil va fi 
folosită herba, atunci aceasta trebuie să fie recoltată în faza de 
înflorire. Dacă uleiul volatil este extras din frunze şi lăstari, atunci 
recoltarea trebuie să se execute în faza de butonizare. Recoltarea 
frunzelor poate fi realizată manual, frunză cu frunză, sau prin tăiere 
cu cuţitul sau foarfeca. Lăstarii sunt tăiaţi cu secera, iar plantele 
întregi sunt recoltate cu maşina de recoltat furaje, cu masa de tăiere 
reglată la înălţimea de 15 cm de sol (E. Păun, 1988).  

Trebuie să se recolteze în miezul zilei, între orele 10 şi 14, pe 
timp însorit şi călduros, fără vânt, rouă sau ceaţă, iar frunzele trebuie 
să fie zvântate pentru a avea conţinutul maxim de ulei volatil. 

Uscarea materialului vegetal se va realiza la umbră, în 
şoproane, poduri sau prin uscare artificială, la temperaturi de 
maximum 35ºC. Randamentul de uscare este de 4:1. 

De la culturile semincere, frunzele nu sunt recoltate până la 
recoltarea seminţelor. Datorită coacerii eşalonate a seminţelor pot 
apărea pierderi prin scuturare; de aceea, momentul optim de recoltare 
a seminţelor este atunci când partea inferioară a florilor a început să 
se usuce. 

Condiţiile de recepţionare prevăd următoarele:  
- pentru frunze: maximum 3% frunze brunificate; maximum 

1% resturi de tulpini; maximum 1% corpuri străine organice; 
maximum 0,5% corpuri străine minerale; maximum 13% umiditate; 

- pentru herba: maximum 3% frunze brunificate; maximum 
1% resturi de tulpini; maximum 1% corpuri străine organice; 
maximum 0,5% corpuri străine minerale; cel mult 13% umiditate; nu 
sunt admise fructificaţii în produs. 
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Conţinutul în ulei volatil trebuie să fie de minimum 0,39% în 
lăstarii proaspeţi şi în frunze, iar pentru produsul uscat, conţinutul de 
ulei volatil trebuie să fie de minimum  0,8%. 

Producţia de frunze uscate, în anul I de cultură, poate fi de 
300-600 kg/ha, iar în anii următori de 600-1200 kg/ha. La herba 
uscată pot fi realizate producţii de 2000-3000 kg/ha.  

Distilarea. Obţinerea pe cale industrială a uleiului volatil este 
realizată prin distilarea plantelor întregi, imediat după recoltare, cu 
ajutorul cazanelor cu abur direct (E. Păun, 1988). Durata distilării 
este de circa o oră pentru plantele uscate sau în jur de două ore la 
materialul vegetal proaspăt. Uleiul extras şi decantat, pentru 
eliminarea apei, va fi pus spre păstrare şi transportat în butoaie 
inoxidabile, care vor fi depozitate în încăperi răcoroase, ferite de foc 
(E. Păun, 1998). 
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7. CIMBRUL DE CULTURĂ 

Thymus vulgaria L., fam. Lamiaceae (Labiatae) 
 

7.1. Importanţă 
 
Cimbrul de cultură (lămâioară) este o specie aromatică, 

cunoscută şi utilizată în scop terapeutic de mult timp; primele 
descrieri despre această plantă au apărut în România în 1923, în 
lucrarea „Botanica farmaceutică” de C. Grinţescu (E. Păun, 1988). 

Cimbrul de cultură este cultivat pentru partea aeriană (Thymi 
herba) prelucrată în formă verde sau uscată, pentru obţinerea uleiului 
volatil. Conţinutul în ulei volatil poate varia în funcţie de condiţiile 
de cultivare şi cele climatice, între 0,2 şi 0,9% în materialul proaspăt 
şi între 0,5 şi 2,65% în cel uscat. Pe lângă ulei volatil, cimbrul de 
cultură mai conţine şi flavonoizi, taninuri şi acizi organici, pentozani 
şi vitaminele C şi B1 (Viorica Cucu şi colab., 1982). 

Datorită acestui complex de compuşi, cimbrul poate fi utilizat 
în diverse afecţiuni ale aparatului respirator, precum sinuzite, 
bronşite, răguşeli, tuse convulsivă. Poate intra, de asemenea, şi în 
componenţa unor ceaiuri contra colicilor sau pectorale. Uleiul volatil 
mai poate fi utilizat drept dezinfectant în apă de gură, gargarisme sau 
pentru paste de dinţi. Cimbrul de cultură este folosit şi în cosmetică 
sub formă de loţiuni, iar herba uscată intră în componenţa diverselor 
preparate alimentare, de tipul conservelor sau ca şi condiment (L. 
Muntean, 1990). 

Această specie poate fi cultivată şi în scop ornamental şi este, 
de asemenea, o apreciată plantă meliferă. 

  
7.2. Cerinţe faţă de climă şi sol 
 
Cimbrul de cultură este o plantă pretenţioasă faţă de factorii 

climatici. Are cerinţe ridicate faţă de temperatură, fiind afectat în 
iernile cu temperaturi nu foarte scăzute, dar cu vânturi puternice şi 
fără zăpadă (E. Păun, 1988). Este o specie rezistentă la secetă, dar în 
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primele faze de vegetaţie are nevoie de o cantitate mai mare de apă 
pentru dezvoltarea cât mai uniformă. 

Cimbrul de cultură este o plantă iubitoare de lumină, aceasta 
fiind necesară pentru acumularea uleiului volatil. 

Reuşeşte pe toate tipurile de sol şi poate fi cultivat în zonele 
favorabile din sudul şi vestul ţării. Totuşi, cele mai bune recolte sunt 
obţinute pe solurile profunde, bine drenate, afânate, cu fertilitate 
bună şi care se încălzesc uşor. 

 
7.3. Particularităţi biologice 
  
Cimbrul de cultură (figura 7) este un subarbust, peren. 

Rădăcina este pivotantă, iar din anul al doilea de cultură ramifică 
foarte mult.  

 
 

Figura 7. Plante de cimbru de cultură la înflorire 

(Câmpul experimental Moara Domnească, 2007) 

 
Tulpina poate ajunge la înălţimi de 40 cm şi este lignificată la 

bază. Frunzele sunt dispuse opus, ovat-lanceolate, mici şi păroase pe 
partea dorsală. 

Inflorescenţele sunt spiciforme, laxe, cu flori ce au corola de 
culoare roşie-violacee. Înfloreşte din mai până în iulie. Fructele sunt 
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nucule, grupate câte patru într-un caliciu persistent, de culoare brună, 
iar masa a 1000 de seminţe (MMB) este de 0,20-0,25 g (V. Velican, 
1965).  

 
7.4. Tehnologia ecologică de cultivare 
 
Amplasarea culturii. Cimbrul de cultură este o plantă perenă 

şi trebuie cultivat în afara asolamentului. Nu este pretenţios faţă de 
planta premergătoare, reuşind după orice altă cultură. Cele mai bune 
premergătoare sunt leguminoasele pentru boabe, cerealele, 
borceagurile sau alte plante care lasă solul curat de buruieni şi fără 
resturi vegetale. Poate să revină pe acelaşi teren după 6-7 ani. 
Trebuie evitate terenurile îmburuienate cu buruieni perene. 

Administrarea îngrăşămintelor. Cimbrul de cultură 
răspunde foarte bine la aplicarea îngrăşămintelor organice de tipul 
gunoiului de grajd, plantele reacţionând prin creşterea producţiei de 
herba şi prin sporirea conţinutului în ulei volatil. Acesta va fi aplicat 
vara sau toamna, înainte de arat. Cantitatea de gunoi de grajd 
recomandată este de 20-30 t/ha. În următorii ani, poate fi aplicată şi o 
suplimentare cu fosfat natural (în doze de 40 kg P2O5 /ha), precum şi 
cu mraniţă sau compost. 

Lucrările solului. Sistemul de lucrări pentru înfiinţarea 
culturii depinde de perioada de recoltare a plantei premergătoare şi 
de faptul că, cimbrul de cultură se poate înmulţi atât pe cale 
generativă prin seminţe, cât şi pe cale vegetativă. După recoltarea 
plantei premergătoare este recomandat dezmiriştitul, urmat de arătura 
adâncă, executată la 22-25 cm. După arătură, terenul va fi mărunţit 
cu grapa cu discuri şi apoi se pregăteşte patul germinativ cu un 
combinator.  

Sămânţa şi semănatul. În cazul semănatului direct în câmp, 
dacă solul este afânat şi există pericolul ca seminţele să fie semănate 
prea în adâncime, atunci înainte de semănat, se recomandă nivelarea 
şi tasarea terenului cu tăvălugul, iar apoi, eventual, să se grăpeze 
uşor. Sămânţa utilizată pentru înfiinţarea culturii trebuie să fie 
sănătoasă, produsă în loturi semincere cultivate în sistem ecologic, să 
fie certificată şi să provină din cultura precedentă, deoarece 



 50

facultatea germinativă se poate pierde foarte uşor. Soiurile 
recomandate în cultură sunt „De Dolj” şi „Smarald”. Puritatea fizică 
minimă a seminţelor trebuie să fie de 75%, iar germinaţia de 
minimum 65%. Se poate semăna toamna târziu (în luna noiembrie) 
sau primăvara în prima urgenţă (în luna martie). Cantitatea de 
sămânţă utilizată pentru un hectar este de 3-4 kg, iar adâncimea de 
semănat va fi de 0,5-1 cm. Se seamănă cu semănători universale (de 
tip SUP-21, SUP-29), la distanţa între rânduri de 50 cm, necesară 
pentru executarea praşilelor şi a buchetării după răsărire. 

Dacă cultura este înfiinţată prin răsaduri, atunci acestea pot fi 
obţinute în straturi reci, în vară, pentru plantările de toamnă, sau în 
răsadniţe calde sau semicalde, pentru plantarea din primăvară. 
Semănatul în straturile reci va fi realizat în luna iulie, folosind 0,3-
0,6 kg de sămânţă, iar suprafaţa necesară pentru înfiinţarea unui 
hectar de cultură este de 60 m2. În răsadniţele calde se va semăna în 
luna februarie, folosind aceeaşi tehnică din straturile reci. Cu scopul 
de a fi grăbită încolţirea, este recomandată umectarea seminţelor 
timp de 24 de ore în apă, la temperatura de 18-20oC (Fl. Crăciun şi 
colab., 1977).  

Se plantează la 50 cm între rânduri, 20 cm între cuiburi pe 
rând şi 100.000 cuiburi la ha. Pentru un hectar sunt necesare circa 
200.000  fire de răsad, deoarece răsadurile vor fi plantate câte două la 
cuib; în acest scop, se udă la fiecare cuib şi se efectuează fasonarea 
răsadurilor şi mocirlirea rădăcinilor pentru o prindere mai rapidă şi 
sigură. După 6-7 zile de la plantat, va fi verificată prinderea 
răsadurilor şi vor fi completate golurile.  

La înmulţirea vegetativă, materialul provine din despărţirea 
tufelor de la plantaţiile vechi care sunt desfiinţate. Ramurile de la 
baza tufei care au format rădăcini pot fi folosite la plantare, existând 
posibilitatea de înrădăcinare a lăstarilor. În acest scop, în luna 
octombrie, tufa este tăiată la 8-10 cm deasupra solului şi este 
acoperită cu pământ. În anul următor, pe ramurile îmbătrânite se 
formează lăstari noi, bine înrădăcinaţi. În cursul primăverii, aceştia 
sunt muşuroiţi, iar toamna sunt scoşi şi desfăcuţi în mai mulţi puieţi, 
care sunt trecuţi în şcoala de fortificare un an. De la o tufă pot fi 
obţinuţi până la 200 puieţi (Fl. Crăciun şi colab., 1977). Plantarea în 
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locul definitiv se va efectua ca şi cea pentru răsadul obţinut prin 
sămânţă. Această metodă este destul de laborioasă şi necesită o 
cantitate mare de forţă de muncă, astfel că este mai puţin 
recomandată în practica obişnuită. 

Lucrările de îngrijire. Imediat după plantare este 
recomandată o praşilă, iar în timpul vegetaţiei sunt recomandate 
praşile şi pliviri repetate între plante pe rând, ori de câte ori este 
necesar, pentru combaterea buruienilor. După recoltare, se va 
interveni cu o lucrare de prăşit, iar în toamnă, trebuie efectuată 
muşuroirea plantelor pentru a rezista mai bine peste iarnă. 
Completarea golurilor se va face cu răsad păstrat special în acest 
scop, din răsadul iniţial folosit la plantare. 

Recoltarea. Se recomandă ca recoltarea să înceapă din faza 
de  butonizare până la deschiderea primelor flori, atunci când există 
conţinutul maxim în ulei volatil. În primul an, se va recolta o singură 
dată, dar în anii următori se poate recolta de 2-3 ori. 

Se recoltează manual cu secera, tăind lăstarii la 10-15 cm de 
la sol, cu atenţie pentru a nu se disloca tufa. Recoltarea trebuie 
efectuată pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua. Imediat după 
recoltare, produsul proaspăt va fi transportat la distilerii sau pentru 
condiţionare şi uscare. Uscarea la umbră se realizează în strat subţire, 
în încăperi bine aerisite, uscate şi curate. Uscarea artificială va fi 
efectuată la temperaturi de cel mult 35oC. Randamentul de uscare 
este de 4:1. 

Condiţiile de recepţionare pentru produsul uscat sunt 
următoarele: maximum 2% tulpini lignificate şi frunze brunificate; 
maximum 1% tulpini lipsite de frunze; maximum 2% corpuri străine 
organice şi minerale; maximum 13% umiditate; minimum 1% 
conţinutul în ulei volatil.  

Pentru produsul în stare proaspătă, se admit: maximum 1% 
tulpini lignificate şi frunze brunificate; maximum 1% tulpini lipsite 
de frunze; maximum 1% corpuri străine organice şi minerale; 
minimum 0,3% conţinutul în ulei volatil.  

Producţiile de herba uscată, în primul an sunt de circa    
500 kg/ha, iar în anul al doilea pot fi obţinute aproximativ 2000-
3000 kg/ha (E. Păun, 1988).  
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8. LAVANDA, LEVĂNŢICA  

Lavandula angustifolia Mill., sin.  L. officinalis Chaix., 

 sin. L. vera D.C., fam. Lamiaceae (Labiatae) 
 
8.1. Importanţă  
 
Lavanda (levănţica) este o plantă aromatică şi medicinală 

cunoscută din cele mai vechi timpuri. Romanii o foloseau pentru a-şi 
parfuma băile, iar originea cuvântului „lavandula” vine din latinescul 
„lavare” care înseamnă a spăla. Prima menţionare a speciei L. 
angustifolia a fost făcută de Hildegarde (1098-1179), în cartea 
„Materia Medica”, în care se regăseşte un capitol destinat acestei 
specii numit „Despre lavandă” (E. Păun, 1988). 

Poate fi cultivată ca plantă ornamentală şi aromatică, dar şi 
pentru valoarea ei ca plantă antierozională, amplasată pe pante 
abrupte, însorite, calcaroase.  

Lavanda este cultivată pentru inflorescenţele sale bogate în 
ulei volatil (0,7-1,4% în inflorescenţele proaspete), utilizat ca 
aromatizant puternic în parfumerie şi cosmetică, dar şi în cazul unor 
afecţiuni. Uleiul volatil prezintă acţiune carminativă, sedativă şi de 
calmare a sistemului nervos central. Florile folosite sub formă de 
ceaiuri sau alte preparate au acţiune antiseptică, cicatrizantă. Poate fi 
utilizată şi ca insectifug; aceasta alungă moliile şi parfumează hainele 
(L. Muntean, 1988). 

Lavanda este şi o foarte bună plantă meliferă.  
 
8.2. Cerinţe faţă de climă şi sol 
 
Lavanda are cerinţe ridicate faţă de căldură, necesitând la 

germinare temperaturi de 10-15oC. În perioada lunilor de iarnă, 
rezistă până la temperaturi de –15oC, în iernile fără zăpadă, şi până  
la –30oC, când plantele sunt acoperite cu zăpadă (L. Muntean, 1990). 
Plantele tinere suportă după răsărite temperaturi de –8oC (Evdochia 
Coiciu şi G. Racz, 1962). Faţă de umiditate, lavanda este mai puţin 
pretenţioasă, suportând bine seceta, datorită sistemului radicular 
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foarte bine dezvoltat. Lavanda este o plantă iubitoare de lumină, 
plantele crescute în locuri însorite formând tufe mari şi acumulând 
mai mult ulei volatil. 

Lavanda nu are cerinţe ridicate faţă de sol, reuşind bine pe soluri 
foarte diferite, chiar nisipoase, calcaroase sau stâncoase. Nu suportă 
solurile reci, cu exces de umiditate şi apa freatică la mică adâncime. 

Cele mai favorabile zone de cultură se întâlnesc în Câmpia 
Timişului, Dealurile Vestice, Câmpia Olteniei, Câmpia Burnasului, 
Câmpia Bărăganului, Podişul Dobrogei, Podişul Transilvaniei. 

 

 
 

Figura 8. Cultură ecologică de lavandă 
(Câmpul experimental Moara Domnească, 2008) 

 

8.3. Particularităţi biologice  
 

Lavanda (figura 8)) este o plantă perenă, un subarbust, cu 
rădăcină lignificată, ce se dezvoltă mult în profunzime (până la 2 m). 
Tulpina are numeroase ramificaţii, formând o tufă aproape 
globuloasă, înaltă de 30-70 cm. Frunzele sunt dispuse opus, păroase 
pe dos, întregi, cu vârful ascuţit şi marginea răsucită în sus. Din 
mugurii de pe tulpină pornesc lăstari pe care se formează florile. În 
primii ani, lăstarii au 25 cm lungime, iar pe măsură ce plantele 
îmbătrânesc, lăstarii sunt mai scurţi (10 cm). Lăstarii poartă în vârf 
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inflorescenţe spiciforme, cu flori de culoare albă-violetă, albastră sau 
mov-închis. Înmulţirea prin seminţe determină varietatea de culoare, 
deoarece se produce o segregare puternică. Varietatea culorilor 
reflectă neuniformitatea în ritmul de dezvoltare a plantelor şi 
diferenţe în producţia de ulei volatil. Din acest motiv, este 
recomandată înmulţirea vegetativă, deoarece aceasta permite 
obţinerea unui material mai uniform (Gh.V. Roman, 2002). Plantele 
înfloresc în iunie-iulie, iar polenizarea este alogamă entomofilă.  

Fructele sunt nucule brune, lucioase, grupate câte 4 la baza 
unui caliciu persistent. MMB este de circa 0,9-1 g.  

 
8.4. Tehnologia ecologică de cultivare 
 
Amplasarea culturii. Lavanda este o specie perenă, care 

poate fi cultivată pe acelaşi loc timp de 8-10 de ani.  
Pentru prelungirea duratei de exploatare sunt necesare tăieri 

de întinerire a tufelor, executate la 10-15 cm de la sol, în aşa fel încât 
să nu fie produs un dezechilibru în biologia plantei, între dezvoltarea 
părţii aeriene şi a celei subterane. Este recomandată amplasarea 
plantaţiilor pe sole protejate de vânturi, însorite, cu expoziţie sudică, 
cu sol profund şi permeabil (Gh.V. Roman, 2002). 

Vor fi evitate suprafeţele îmburuienate cu buruieni perene. 
Administrarea îngrăşămintelor. Lavanda este o plantă care 

valorifică bine îngrăşămintele organice. Se recomandă folosirea 
gunoiului de grajd, foarte bine fermentat şi aplicat cât mai uniform, 
care contribuie la dezvoltarea masei vegetative şi la creşterea 
conţinutului în ulei volatil. Pot fi aplicate 25-40 t/ha gunoi de grajd, 
toamna, sub arătură, înainte de înfiinţarea plantaţiilor. Mai pot fi 
aplicate mraniţă sau compost, la fiecare cuib, odată cu plantatul 
răsadurilor. 

Lucrările solului. Pentru înfiinţarea culturii de lavandă este 
recomandată o arătură adâncă, precedată eventual de o afânare adâncă 
la 50-70 cm (scarificare), apoi terenul trebuie foarte bine mărunţit, 
nivelat şi menţinut fără buruieni, prin discuiri şi grăpări repetate.  

Toamna, înainte de plantare, terenul va fi discuit adânc şi va 
fi pregătit superficial, cu un combinator. 
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Înfiinţarea plantaţiei. Lavanda se poate înmulţi prin 
sămânţă (semănat direct în câmp sau prin răsad) sau vegetativ (prin 
butaşi înrădăcinaţi sau prin despărţirea tufei). Atât sămânţa cât şi 
materialul vegetativ de înmulţire trebuie să provină din culturi 
certificate ecologic. 

Cea mai frecvent folosită metodă de înfiinţare a culturii este 
cea prin răsad, deoarece pot fi obţinute culturi încheiate, fără goluri, 
cu plante viguroase şi cu productivitate bună. Răsadurile pot fi 
produse în straturi reci, prin semănare în septembrie-octombrie sau 
primăvara, foarte devreme. Se recomandă ca straturile să fie de 1 m 
lăţime şi 8-10 m lungime, cu poteci de 50 cm între ele. Suprafaţa 
straturilor va fi cu 10 cm sub nivelul terenului şi trebuie să fie foarte 
bine nivelată cu grebla, apoi se trasează şănţuleţe la 10-15 cm între 
rânduri, în care se va semăna. Sămânţa utilizată trebuie să fie cu 
puritatea de minimum 70% şi germinaţia de minimum 50%. După 
semănat, rândurile vor fi acoperite cu mraniţă pentru a nu se forma 
crustă. Când plantele au 2-3 perechi de frunze formate se va efectua 
răritul, lăsând circa 5 cm distanţă între plante pe rând; plantele 
smulse la rărit pot fi replantate. Până în toamnă, suprafaţa stratului va 
fi plivită de buruieni, va fi udată, iar plăntuţele pot fi fasonate prin 
tăierea tijelor florale care se formează. 

Materialul de plantat va fi gata pentru înfiinţarea culturii la 
începutul lunii septembrie. În acest scop, materialul va fi scos din 
straturi, va fi  sortat şi stratificat în nisip sau sol umed, până la plantare. 
De pe un hectar de straturi pot fi obţinute 400.000 de răsaduri, iar pentru 
1 hectar sunt necesare 20.000 de răsaduri (Gh.V. Roman, 2002). 

Există posibilitatea înmulţirii lavandei prin butaşi înrădăcinaţi 
sau materialul poate proveni din despărţirea tufelor de la plantaţiile 
vechi care sunt desfiinţate. Ramurile de la baza tufei care au format 
rădăcini pot fi folosite la plantare, existând posibilitatea de înrădăcinare 
a lăstarilor. În acest scop în luna octombrie tufa va fi tăiată la 8-10 cm 
deasupra solului şi va fi acoperită cu pământ. În anul următor, pe 
ramurile îmbătrânite se formează lăstari noi, bine înrădăcinaţi. În cursul 
primăverii, aceştia vor fi muşuroiţi, iar toamna sunt scoşi şi desfăcuţi în 
mai mulţi puieţi care sunt trecuţi în şcoala de fortificare un an. De la o 
tufă pot fi obţinuţi până la 200 puieţi (Fl. Crăciun şi colab., 1977). 
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  Plantarea se efectuează fie manual, fie semimecanizat. Se 
folosesc răsaduri sănătoase, cu partea aeriană de 10-12 cm lungime. 
Lavanda se plantează la 100 cm între rânduri şi la 50 cm între cuiburi 
pe rînd. Dacă terenul este în pantă, atunci plantarea trebuie efectuată 
pe curbele de nivel. Înainte de plantare, terenul va fi marcat la 
distanţele de plantare recomandate, apoi se udă şi se administrează 
mraniţă la cuib. Răsadul se fasonează, prin tăierea vârfurilor 
lăstarilor şi rădăcinilor la 15 cm lungime, apoi se mocirleşte şi se 
plantează. Completarea golurilor se va face în primăvară, după 
pornirea în vegetaţie a plantelor şi poate fi repetată în toamnă, 
folosind răsaduri special păstrate din materialul iniţial. 

Lucrările de îngrijire. În culturile de lavandă sunt necesare 
lucrări de completare a golurilor şi combaterea buruienilor. Încă din 
primul an, vor fi executate lucrări de prăşit şi de plivit, pentru a fi 
ţinute sub control buruienile. În plantaţiile tinere sunt necesare 4-6 
praşile, iar la plantaţiile mai bătrâne, 2-3 praşile. În primul an, va fi 
acordată o atenţie deosebită distrugerii buruienilor perene de genul 
costreiului, pirului, volburei pentru a se simplifica lucrările în anii 
următori. 

Lavanda este considerată o specie rezistentă la boli şi 
dăunători, dar există unele boli, precum septorioza (Septoria 
lavandulae), ce pot ataca frunzele, care se usucă şi cad. Pentru 
combaterea acestor boli, este recomandată igiena culturală şi 
încorporarea în adâncime a resturilor vegetale, dar pot fi aplicate şi 
stropiri în vegetaţie cu zeamă bordeleză, în concentraţie de 1%.  

În anii umezi sau în zonele umede pot apărea dăunători, aşa 
cum este lăcusta verde de păşune (Tettygonia viridissima). Pentru 
prevenirea atacului, în plantaţiile de lavandă trebuie distruse foarte 
bine buruienile şi trebuie executate lucrări de afânare a solului după 
recoltare.  

Recoltarea. Se recomandă recoltarea la înflorire deplină 
(75% inforescenţe deschise), atunci când conţinutul în ulei volatil 
este maxim. Trebuie să se recolteze în miezul zilei, între orele 10 şi 
14, pe timp însorit şi călduros, fără vânt, rouă sau ceaţă, pentru a 
exista maximum de ulei volatil în inflorescenţe. 

 



 57

Recoltarea se efectuează manual cu secera; cu o mână se 
apucă mănunchiul de lăstari şi se taie lăstarii având grijă să nu se taie 
porţiuni cu frunze. După recoltare, lăstarii vor fi puşi în coşuri şi vor 
fi transportaţi imediat la distilare. 

Recoltarea se mai poate realiza şi cu maşini speciale, a căror 
productivitate este mare, reducând astfel consumul de muncă de la 20 
muncitori pentru 1 ha, la 0,5 ha/oră recoltare mecanizată. 

Pentru a fi obţinute inflorescenţe uscate, se recomandă ca 
uscarea să se efectueze la umbră, în şoproane sau poduri, întinse în 
straturi subţiri, pe rame, pe o perioadă de 5-6 zile, pentru a fi evitată 
brunificarea. Inflorescenţele pot fi uscate şi artificial, la temperaturi 
de maximum 35ºC. Randamentul de uscare este de 5-7:1. 

Condiţiile de recepţionare prevăd următoarele: 
- pentru produsul în stare proaspătă: maximum 2% resturi de 

tulpini florale, flori brunificate, fructificaţii; maximum 0,25% corpuri 
străine organice; maximum 0,5% corpuri străine minerale; minimum 
0,55% conţinutul în ulei volatil; 

- la produsul în stare uscată: maximum 5% resturi de tulpini 
forale, flori brunificate, fructificaţii; nu se admit corpuri străine 
organice; maximum 0,5% corpuri străine minerale; maximum 11% 
umiditate; minimum 1% conţinutul în ulei volatil. 

Producţia de inflorescenţe proaspete în primii 2-3 ani este de 
2-3 t/ha, iar în anii următori poate ajunge la 5-6 t/ha. Dintr-o tonă de 
inflorescenţe proaspete rezultă până la 10 kg ulei volatil (L. 
Muntean, 1999). 

Distilarea. Obţinerea pe cale industrială a uleiului volatil de 
lavandă se realizează prin distilarea în apă, în apă şi cu aburi, sau cu 
aburi, aceasta din urmă fiind metoda cea mai răspândită. 

Durata distilării va fi de circa 90 de minute, dar trebuie 
reţinut că, peste 90% din totalul cantităţii de ulei se distilă în primele 
60 de minute. În timpul procesului de distilare, trebuie să se 
urmărească ca temperatura aburului care intră în cazan să fie de 
maximum 150-160oC. Uleiul volatil extras şi decantat, pentru 
eliminarea apei, va fi pus spre păstrare şi transportat în butoaie 
inoxidabile, care vor fi depozitate în încăperi răcoroase, ferite de foc 
(E. Păun, 1998). 
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9. MUŞTARUL ALB  

Sinapis alba L., fam. Brassicaceae  (Cruciferae) 
 

9.1. Importanţă 
 
Semnalat de peste 3000 de ani, muştarul este unul din cele 

mai vechi condimente, acesta fiind utilizat sub formă de pulbere sau 
de boabe de vechile popoare asiatice şi de egipteni. Se pare că, 
iniţial, a fost cultivat în China, după care s-a răspândit în întreaga 
lume. Muştarul alb este mult folosit în alimentaţie, deoarece îşi 
păstrează gustul specific chiar şi după amestecarea cu apă. 

Frunzele de muştar alb pot fi consumate în salate, dar pot fi 
folosite şi ca furaj. Uleiul comestibil extras din seminţe nu râncezeşte 
uşor. În Asia, în vechime el suplimenta industria cu combustibil 
folosit la iluminat şi, de asemenea, dă arome diferitelor feluri de 
mâncare. Consumul muştarului este recomandat pentru sănătate. Este 
sărac în calorii şi colesterol, dar conţine proteine, calciu, magneziu şi 
potasiu. Ca ingredient pentru diferite sosuri, muştarul trebuie adăugat 
în sosuri cu puţin înainte de a fi gata, pentru că, dacă se încălzeşte 
prea mult, îşi pierde aroma. 

Boabele de muştar sunt folosite la conservarea unor legume 
(castraveţi, gogoşari), dar şi pentru a le da aromă. În combinaţie cu 
apa caldă, muştarul creşte tensiunea arterială şi duce la o mai bună 
circulaţie a sângelui. Acest lucru nu este recomandat celor care au 
probleme cu tensiunea ridicată.  

Pot fi făcute băi de muştar în cazuri de răceală şi tuse. Are 
efecte  benefice şi pentru tratarea migrenelor (prin aplicarea de pastă 
de muştar pe ceafă). Pe de altă parte, seminţele au acţiune laxativă 
(se recomandă 1 linguriţă de seminţe de 2-3 ori pe zi, cu apă). 

Turtele rezultate după extragerea uleiului pot fi utilizate în 
hrana animalelor. 

Principiul activ al seminţelor de muştar este sinalbina. 
Seminţele de muştar mai conţin în jur de 4-6% substanţe minerale, 
iar mucilagiile se găsesc, de asemenea, în cantitate mare, în jur de 
20%. Lipidele reprezintă 30% din compoziţia seminţelor şi sunt 
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formate, în principal, din acizii erucic, linoleic şi oleic. De asemenea, 
muştarul alb este o valoroasă plantă meliferă. 

 
9.2. Cerinţe faţă de climă şi sol 
 
Muştarul alb prezintă plasticitate ecologică mare, nefiind 

pretenţios faţă de temperatură, luminozitate sau tipul de sol. Datorită 
acestui aspect, poate fi cultivat în toate regiunile ţării. Zonele foarte 
favorabile de cultură sunt cele din Câmpia Crişurilor, Câmpia 
Timişului, iar ca zone favorabile sunt menţionate: Câmpia Olteniei, 
Câmpia Bărăganului şi Dobrogea.  

Perioada de vegetaţie este relativ scurtă, de 90-100 zile. 
Temperatura minimă de germinaţie este de 1-3ºC, iar plăntuţele 
tinere pot rezista la –5ºC, pe perioadă scurtă.  

Faţă de sol, muştarul are pretenţii reduse, dar dă producţii mai 
mari pe solurile cu textura mijlocie, fertile şi bine aprovizionate cu 
apă.  

 
9.3. Particularităţi biologice 
  
Muştarul alb (figura 9) este o specie anuală, erbacee. 

Rădăcina este pivotantă şi ramificată. Tulpina este erectă, înaltă de 
50-150 cm, ramificată şi pubescentă. Frunza prezintă 3-5 lobi de 
formă neregulată, cu margini sectate. Florile sunt grupate în raceme, 
de culoare galbenă, petalele fiind dispuse în cruce. Polenizarea este 
alogamă, entomofilă, iar perioada de înflorire este de circa 20-25  
zile. Fructele sunt silicve, dispuse aproximativ perpendicular pe 
ramuri. Seminţele sunt globuloase, de culoare albă-gălbuie spre 
galbenă-deschis. Masa a 1000 de seminţe (MMB) este de 4-7 g. 

În România există în cultură soiul „Galben de Craiova”.  
 
9.4. Tehnologia ecologică de cultivare 
 
Amplasarea culturii. Muştarul alb nu este pretenţios faţă de 

planta premergătoare. Cele mai bune rezultate se obţin atunci când 
este semănat după leguminoase pentru boabe sau după cereale 
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păioase, care lasă terenul curat, fără resturi vegetale sau buruieni şi 
bogat în elemente nutritive, îndeosebi azot. 

 

 
 

Figura 9.  Plante de muştar la înflorire 

(Câmpul experimental Moara Domnească, 2007) 

 
Nu suportă monocultura sau cultivarea după alte plante din 

familia Brassicaceae (Crucifereae). Se recomandă să revină pe 
acelaşi teren după 4-5 ani.  

Va fi evitată amplasarea muştarului pe terenurile 
îmburuienate cu crucifere sălbatice (Sinapis spp.), care sunt dificil de 
identificat şi de combătut în culturile de muştar şi impurifică recolta. 

Administrarea îngrăşămintelor. Muştarul este sensibil la 
îmburuienarea provenită din seminţele din gunoiul de grajd folosit ca 
îngrăşământ. De aceea, se recomandă administrarea gunoiului de 
grajd la planta premergătoare. Mai pot fi aplicate diverse alte 
îngrăşăminte organice, cum ar fi mraniţa sau compostul, foarte bine 
mărunţit şi fermentat, în doză de 10-15 t/ha. Pe terenurile unde au 
fost împrăştiate amendamente calcaroase, pentru corectarea reacţiei 
solului, este recomandată aplicarea îngăşămintelor cu oligoelemente, 
ca de exemplu bor, care aduce sporuri importante de producţie. 
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Lucrările solului. După recoltarea premergătoarelor timpurii 
este necesar să se efectueze un dezmiriştit cu o grapă cu discuri şi 
apoi urmează arătura, la adâncimi de 22-25 cm. Până în toamnă, 
arătura trebuie întreţinută prin lucrări repetate de grăpat. După 
premergătoare târzii, arătura va fi executată cât se poate de repede, 
încorporând bine resturile vegetale. 

Primăvara se va efectua o trecere cu grapa cu discuri, urmată 
de pregătirea patului germinativ cu combinatorul sau cu grapa cu 
discuri în agregat cu grapa cu colţi reglabili. 

Sămânţa şi semănatul. Sămânţa utilizată pentru înfiinţarea 
culturii trebuie să fie sănătoasă, să provină din loturi semincere 
cultivate în sistem ecologic, să fie certificată. Puritatea fizică minimă 
a seminţelor trebuie să fie de 95%, iar germinaţia de minimum 90%. 
Dacă muştarul alb va fi cultivat în rânduri rare (45-50 cm), cantitatea 
de sămânţă utilizată pentru un hectar este de 10-15 kg, pentru a 
realiza o densitate de 120-140 plante/m².  

Dacă terenurile nu sunt îmburuienate şi lucrările solului au 
fost făcute în condiţii foarte bune, atunci se poate semăna şi în 
rânduri dese (ca şi cerealele păioase), cu distanţe între rânduri de 
12,5 cm sau 25 cm.  În acest caz, densitatea va fi de 500-550 
plante/m². Se seamănă cu semănători universale (de tip SUP-21, 
SUP-29), la adâncimi de 2-3 cm. 

Lucrările de îngrijire. În culturile semănate în rânduri rare 
pot fi aplicate 3-4 praşile între rânduri şi tot atâtea pliviri între plante 
pe rând.  

Principalele boli care produc pagube importante asupra 
producţiei de muştar alb sunt: mana cruciferelor (Peronospora 
brassicae), albumeala cruciferelor (Albugo candida) şi făinarea 
(Erysiphe communis). Combaterea acestora poate fi realizată prin 
metode culturale, cum sunt: amplasarea pe terenuri favorabile; 
respectarea rotaţiei; folosirea seminţelor sănătoase; îndepărtarea 
cruciferelor sălbatice din jurul culturilor. Pentru mană şi albumeală 
se recomandă combaterea cu oxiclorură de cupru 0,5% (Turdacupral 
50 PU, Oxicid 50 PU), iar pentru combaterea făinării poate fi utilizat 
Sulf muiabil 80%, în concentraţie de 0,3-0,4%, administrat în 2-3 
stropiri. 
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Dăunătorii de genul puricilor de pământ, care iernează în sol 
(Phyllotreta atra şi Ph. nemorum) pot produce, în anumite situaţii, 
compromiterea recoltei, prin distrugerea în totalitate a frunzelor. Un 
alt dăunător important este gândacul lucios al cruciferelor 
(Melingethes adonidis), care atacă butonii florali şi poate distruge 
butonii florali, florile, polenul, anterele, pedunculii. Aceşti dăunători 
pot fi combătuţi prin lucrările solului, igienă culturală şi prin rotaţii 
corespunzătoare, precum şi prin îndepărtarea cruciferelor sălbatice 
din apropierea culturilor. 

Recoltarea. Operaţiunea de recoltare poate începe când 70% 
din plantele de muştar au ajuns la maturitate şi au culoarea galbenă, 
iar silicvele au culoarea galbenă-aurie. Recoltarea se poate efectua cu 
combina universală (combina pentru cereale), dintr-o singură trecere. 
Poate fi practicată şi recoltarea în două faze, mai întâi tăierea 
plantelor şi apoi treieratul cu combina.  

Condiţiile de recepţionare pentru muştarul alb prevăd 
următoarele: maximum 3% impurităţi (resturi de plantă, seminţe 
zdrobite); maximum 1% corpuri străine organice; maximum 1% 
corpuri străine minerale; maximum 2% umiditate. 

Producţiile pot fi de 1500-2000 kg seminţe/ha. 
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10. SCHINDUFUL  

Trigonella foenum-graecum L., fam. Fabaceae 
(Leguminosae) 

 
10.1. Importanţă 
 
Specie originară din regiunea mediteraneană şi din sudul 

Asiei, schiduful, numit şi fenicul grecesc, este o plantă erbacee 
anuală. Seminţele sunt folosite drept condiment, fie uscate, adăugate 
în amestecuri tradiţionale (curry), fie încolţite ca o verdeaţă picantă, 
în salate.  

O substanţă importantă prezentă în seminţele de schinduf este 
trigonellina, un alcaloid care are rol favorabil în scăderea 
conţinutului de zahăr şi al colesterolului din sânge („Geneva 
Foundation for Medical Education and Research”, 2006). Seminţele 
conţin în primul rând proteine, circa 25% şi aproximativ 5% lipide. 
De asemenea, sunt bogate în substanţe precum mucilagiile din grupa 
galactenelor (circa 30%) şi saponinele. Totodată, întreaga plantă 
prezintă proprietăţi afrodisiace. 

Seminţele pot fi aplicate sub formă de cataplasmă pe diferite 
plăgi, iar intern pot fi utilizate în stări de convalescenţă, în asociaţie 
cu uleiul de mentă (pentru mascarea mirosului); dau bune rezultate în 
reglarea poftei de mâncare şi a greutăţii corporale. 

 
10.2. Cerinţe faţă de climă şi sol 
 
Poate fi cultivat în toată ţara, dar de preferat în sudul ţării. 

Schinduful este cultivat puţin în România, dar este cerut pe piaţa 
externă. Reuşeşte bine pe toate tipurile de sol, dar trebuie amplasat 
cu prioritate pe soluri fertile, cu textură mijlocie şi afânate.  

 
10.3. Particularităţi biologice  
 
Schinduful (figura 10) este o plantă anuală, cu rădăcină 

pivotantă. Tulpina este înaltă de 30-120 cm, cilindrică şi fistuloasă şi 
prezintă ramuri erecte. Frunzele sunt alterne, trifoliate, cu un peţiol 
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lung de 0,5-1,5 cm, cu foliola mediană mărită. Foliolele sunt 
obovate, pe faţă glabre, pe dos păroase. Inflorescenţele sunt situate 
câte una sau două la subsoara frunzelor şi prezintă un peţiol lung de 
12 mm. Florile pot fi de culoare albă-gălbuie, liliachie sau albastră. 
Înfloreşte din iunie până în iulie. Fructul este o păstaie erectă, 
comprimată lateral, iar seminţele (2-15 într-o păstaie) sunt 
prismatice, de culoare brună-gălbuie. Planta prezintă un miros 
pătrunzător specific de condiment.  

 

 
 

Figura 10. Cultură ecologică de schinduf  

(Câmpul experimental Moara Domnească, 2008) 

 
10.4. Tehnologia ecologică de cultivare 
 

Amplasarea culturii. Plantele de schinduf nu sunt 
pretenţioase faţă de planta premergătoare, reuşind după orice cultură. 
Poate intra în sole cultivate cu leguminoase anuale pentru nutreţ. 

Schinduful nu trebuie cultivat după plante care sunt atacate de 
fuzarioză, deoarece această boală poate determina compromiterea 
culturii. 

Administrarea îngrăşămintelor. Schinduful nu este 
pretenţios faţă de fertilizare. Fiind o leguminoasă pentru boabe, are 
capacitatea de a fixa azotul atmosferic cu ajutorul bacteriilor 
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fixatoare de azot, prezente în nodozităţile de pe rădăcină. Planta este 
recunoscătoare la administrarea fosforului sub forma de fosfaţi 
naturali, încorporaţi toamna sub arătură. 

Lucrările solului. După recoltarea plantei premergătoare şi 
distrugerea resturilor vegetale, se va executa o arătură la 20-25 cm, 
care va fi întreţinută prin lucrări cu grapa cu discuri, urmată de o grapă 
cu colţi. Primăvara va fi pregătit patul germinativ cu combinatorul sau 
cu o grapă cu discuri în agregat cu grapa cu colţi, în funcţie de starea 
terenului (umiditate, mărunţire, nivelare, prezenţa bulgărilor). 

Sămânţa şi semănatul. Sămânţa utilizată pentru înfiinţarea 
culturii trebuie să fie sănătoasă, să provină din loturi semincere 
cultivate în sistem ecologic, să fie certificată şi să fie din cultura 
precedentă. Puritatea fizică a seminţelor trebuie să fie de minimum 
85%, iar germinaţia de minimum 75%. Semănatul se execută 
primăvara în prima urgenţă, cât pământul este încă reavăn. Se va 
semănă la o distanţă între rânduri de 50 cm, permiţând astfel să se 
realizeze prăşitul ori de câte ori este nevoie. Se va semăna cu 
semănători universale (de tip SUP-21, SUP-29), cu o cantitate de 
sămânţă de 20-25 kg/ha. Adâncimea de semănat va fi de 1-1,5 cm.  

Lucrările de îngrijire. După răsărirea plantelor se 
recomandă praşile între rânduri şi pliviri între plante pe rând, ori de 
câte ori este necesar, pentru combaterea buruienilor.  

În culturile de schinduf nu sunt semnalate alte boli, în afara 
fuzariozei, sau dăunători care să scadă producţia în mod semnificativ. 
Pentru fuzarioză sunt recomandate măsurile preventive, respectiv 
respectarea rotaţiei şi utilizarea unui material semincer sănătos. 

Recoltarea. Recoltarea poate începe înainte de maturitatea 
deplină, când păstăile s-au îngălbenit deoarece întârzierea poate duce 
la scuturarea seminţelor. Se poate cosi manual sau cu cositoarea 
pentru fân, plantele fiind lăsate să se usuce în brazde, după care se 
treieră cu combina prevăzută cu ridicător de brazde. Se poate recolta 
şi direct cu combina universală, la care se operează reglaje speciale 
pentru a nu fi fisurate sau sparte seminţele. 

Producţiile de seminţe obţinute pot fi de 700-1300 kg/ha, în 
funcţie de condiţiile tehnologice şi de cele climatice. 
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11. NEGRILICA  

Nigella sativa L., fam. Ranunculaceae 
 

11.1. Importanţă 
 

Negrilica sau cernuşca este o specie care se cultivă încă din 
antichitate pentru seminţele sale folosite drept condiment de către 
arabi, greci sau romani, sau pentru proprietăţile ei afrodiziace. 
Numele vine din latinescul „nigellus” care înseamnă negricios, cu 
referire expresă la aspectul seminţelor. 

Seminţele acestei plante sunt utilizate mai ales pentru 
aromatizarea diverselor sortimente de brânzeturi. Mai pot fi utilizate în 
panificaţie sau pentru conservarea unor legume. Uleiul volatil prezent 
în seminţe conţine nigelonă, precum şi lipide şi albumine. Datorită 
acestor compuşi, prezintă proprietăţi diuretice, antihistaminice în 
spasmele bronhiale. Alte utilizări terapeutice constau în folosirea 
seminţelor sub diverse forme farmaceutice (infuzie, decoct) ca 
diuretic, carminativ şi afrodisiac. Seminţele sale au un miros deosebit 
de aromat, specific, care poate fi utilizat în parfumerie. 

Negrilica este o bună plantă meliferă. 
 
11.2. Cerinţe faţă de climă şi sol 
 

Negrilica are cerinţe moderate faţă de temperatură, dar este o 
plantă iubitoare de lumină. Zonele favorabile pentru cultivare sunt 
cele din sudul ţării. 

Reuşeşte pe toate tipurile de sol, dar este de preferat să fie 
cultivată pe soluri cu textură mijlocie, fertile şi afânate. Poate fi 
întâlnită şi în grădini. Uneori apare şi spontan, ca buruiană, în zonele 
mai însorite. 

 
11.3. Particularităţi biologice  
 

Specia cultivată este Nigella sativa (figura 11), dar mai există 
şi alte specii, cu caracteristici asemănătoare, şi anume: Nigella 
damascena, cultivată mai mult ca plantă decorativă; Nigella arvensis, 
care apare ca buruiană. 
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Negrilica este o plantă anuală, ierboasă, cu rădăcină pivotantă 
şi subţire. Tulpina este ramificată, prezintă perişori, iar frunzele sunt 
alterne, lungi de 2-3 cm, sectate de 2-3 ori. Florile sunt solitare, 
situate în vârful ramificaţiilor, cu foliole albe, spre vârf având 
culoarea albăstruie. Înfloreşte în lunile mai-iunie. Fructul este o 
capsulă globuloasă, cu seminţe mici, de 2-4 mm lăţime, negre, glabre 
şi zbârcite. Masa a 1000 de seminţe (MMB) este de circa 2 g. 

 

 
 

Figura 11. Plantă de negrilică   
 

 

11.4. Tehnologia ecologică de cultivare 
 
Amplasarea culturii. Plantele de negrilică nu sunt 

pretenţioase faţă de planta premergătoare, reuşind după orice cultură. 
Nu se recomandă să revină pe acelaşi teren decât după 5 ani. De 
asemenea, nu trebuie cultivată după unele plante uleioase care 
sărăcesc solul în elemente nutritive, aşa cum este floarea-soarelui.  
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Administrarea îngrăşămintelor. Negrilica nu este 
pretenţioasă la aplicarea îngrăşămintelor deoarece are consumuri 
moderate de substanţe nutritive. Pot fi utilizate doze moderate de 
gunoi de grajd, de 10-15 t/ha, foarte bine mărunţit şi fermentat, 
aplicat toamna sub arătură. Odată cu aplicarea gunoiului, pot fi 
administraţi şi fosfaţi naturali, în doză de 30-40 kg P2O5/ha. 

Lucrările solului. După recoltarea plantei premergătoare şi 
distrugerea resturilor vegetale prin discuit, se va executa o arătură la 
20-25 cm adâncime, după care arătura va fi întreţinută prin lucrări cu 
grapa cu discuri, în agregat cu grapa cu colţi reglabili. Primăvara 
patul germinativ va fi pregătit cu combinatorul sau cu o grapă cu 
discuri în agregat cu grapa cu colţi, în funcţie de starea terenului. 

Sămânţa şi semănatul. Sămânţa utilizată pentru înfiinţarea 
culturii trebuie să fie sănătoasă, produsă în loturi semincere cultivate 
în sistem ecologic, să fie certificată şi să provină din cultura anului 
precedent, deoarece facultatea germinativă se poate pierde foarte 
uşor. Soiul recomandat este „De Brăila”. Puritatea fizică a seminţelor 
trebuie să fie de minimum 85%, iar germinaţia de minimum 75%.  

Cantitatea de sămânţă utilizată pentru un hectar este de circa 
10 kg, prin care poate fi realizată o densitate la răsărire de 140-150 
plante/m². Se va semăna cu semănători universale (de tip SUP-21, 
SUP- 29), la distanţa dintre rânduri de 50 cm (pentru executarea 
praşilelor şi a buchetării după răsărire), la adâncimea de 1-2 cm. 

Lucrările de îngrijire. După răsărirea plantelor sunt 
recomandate praşile între rânduri şi pliviri între plante pe rând, ori de 
câte ori este necesar, pentru combaterea buruienilor.  

În culturile de negrilică nu sunt semnalate boli sau dăunători 
care să scadă producţia în mod semnificativ. Pentru o polenizare mai 
bună pot fi amplasaţi 1-2 stupi/ha, în apropierea culturii.  

Recoltarea. Recoltarea poate începe când 60-70% din 
plantele aflate în lan au ajuns la maturitate, capsulele au culoare 
galbenă, iar seminţele au culoare neagră. Recoltarea va fi efectuată 
cu combina pentru cereale, cu reglări specifice la aparatul de treier, 
pentru a nu afecta integritatea seminţelor. 

Pe suprafeţe mici, se poate recolta şi manual, cu secera; după 
uscarea plantelor, se treieră la staţionar pentru separarea seminţelor.  
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