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1.GENERALITĂŢI 

1.1. Importanta cultivarii plantelor medicinale 

 

 

Plantele medicinale sunt o categorie de specii vegetale care acumulează în anumite 

părţi ale plantei diverse principii active utile în tratarea diferitelor afecţiuni.  

Plantele medicinale sub diverse forme, ―slujesc‖ sănătatea încă de la începuturile 

lumii. Pe masura ce industria chimica se dezvolta, o parte din remediile populare au 

primit o altă formă, au fost modernizate. De cele mai multe ori efectul folosirii plantelor 

medicinale este mai lent, necesitând un tratament mai îndelungat, dar este mai puţin 

―riscant‖ şi mai ieftin. Efectul plantelor medicinale este mai complex, acționând asupra 

mai multor organe sau sisteme concomitent. Plantele medicinale produc mai puţine şi 

mult mai reduse efecte secundare (Lăzurca, 1994).  

Numeroase studii ştiinţifice au demonstrat că medicamentele ―de sinteză‖, cu 

structuri  necunoscute organismului uman, pot declanşa reacţii de respingere, cu 

toxicitate şi cu urmări întârziate. Acestea au efecte rapide în cazul boli acute, dar 

efectele secundare produse au provocat manifestarea altor afecţiuni, unele chiar mai 

grave. Progresele realizate în fabricarea medicamentelor de sinteză au fost umbrite de 

multiplele efecte negative. Medicamentele care se prescriu, de fapt trateaza efectele si 

nu cauzele bolii. Aceasta permite mentinearea oamenilor bolnavi in continuare si 

beneficii de zeci de miliarde, pentru firmele de farmaceutice.  

Tot mai mulţi sunt cei care cunosc efectele dezastruoase ale medicamentelor de 

sinteză asupra sănătăţii şi renunţă la tratamentele alopate şi la medicina convenţională, 

apelând la tratamente naturiste cu plante medicinale, regimuri alimentare de purificare, 

programe de dezintoxicare a organismului de substanţele chimice. 

Farmacistul dr. Ovidiu Bojor susţine că cel puţin 50% din medicamente pot fi  

înlocuite cu produse din plante.  

―Orice medicament are efecte secundare, care pot fi tratate cu alte medicamente, 

care, la rândul lor nu se abţin de la efectele secundare şi... vezi în ce ai intrat? Oare mai 

poţi să-ţi dai seama, şi cât timp?‖  

Plantele, din punct de vedere biochimic  fiind organisme vii, conţin substanţe 

analoge sau compatibile cu ale corpului uman sau animal. În constrast, cele mai multe 

dintre medicamentele de sinteză actuale sunt substanţe inexistente în natură, cu efecte 

imprevizibile în organismele vii.  
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În trecut preparatele farmaceutice se numeau droguri (drug En = doctorie, 

medicament). În zilele noastre acest termen se foloseşte mai mult pentru stupefiante.  

Plantele medicinale se pot folosi ca atare, cu uşoare preparări, sau pot constitui 

materie primă în industria farmaceutică sau alimentară. Sub formă de preparate simple 

îşi pot face efectul în câteva zile şi nu mai necesită medicaţie în paralel pentru afecţiuni 

uşoare, însă, trebuie ştiut, că în cazul unor afecţiuni severe, plantele medicinale nu 

trebuie să suprime total medicamentele, ci să le completeze în ameliorarea simptomelor 

bolii.  

Prin cultura plantelor medicinale se pot valorifica unele terenuri mai puţin 

productive, asigură cultivatorilor însemnate venituri, pot fi valoroase plante 

ornamentale sau melifere, iar recolta de plante medicinale constituie un important 

material de export.  

Cultura plantelor medicinale este importantă şi prin faptul că acestea sunt, de regulă, 

culturi ecologice sau chiar biologice. Nu este permisă aplicarea la aceste culturi de 

pesticide care să polueze produsul finit care serveşte la vindecarea oamenilor.  

Îndelungata folosire a plantelor medicinale în medicină este un indiciu sigur al 

valorii şi utilităţii acestora şi în viitor. Se apreciază că pe plan mondial, se folosesc în 

prezent în fitoterapie aprox. 20.000 specii de plante medicinale şi aromatice, din care 

mai utilizate sunt aprox. 300 specii.  

Orientările actuale în medicină sunt tot mai mult indreptate spre utilizarea  

fitoterapiei, care reprezinta o posibilitate în terapeutica modernă, ca alternativă la 

chimioterapie sau alături de fizioterapie, electroterapie, igiena alimentaţiei etc.  

Medicina naturală se bazează în primul rând pe Fitoterapie şi colaborează cu alte 

specialităţi medicale înrudite, cum ar fi: Homeopatia (remedii de origine vegetală, mai 

ales plante toxice, administrate la început, în doze mai mici), Dietoterapia (care se 

bazează în primul rând pe produse vegetale) şi Aromaterapia (tratamentul pe bază de 

uleiuri esenţiale-volatile).  

Plantele medicinale şi preparatele făcute din acestea ocupă un loc important în viaţa 

sănătoasă a omului şi animalelor. Un mare număr de preparate provin din plante. 77 % 

din preparatele pentru boli cardiovasculare şi 74% din preparatele pentru boli digestive 

sunt obţinute din plante. Există peste 1700 de specii de plante medicinale din care mai 

mult de 50 sunt cultivate.  

Datorită aplicării principiilor de viaţă ecologică a oamenilor, o pondere mare în 

alimentaţie precum şi în medicină o au, plantele cultivate ecologic sau biologic (fără 

aplicarea unor pesticide). În ultimul timp, în industria farmaceutică şi cosmetică, se 

utilizează tot mai mult materie prima vegetala provenita din zone rustice, nepoluate, 

cum sunt umeroase şi în ţara noastră. Se ştie că marile companii farmaceutice sau 

cosmetice occidentale cumpără diverse produse vegetale, mai ales plante medicinale 
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recoltate din flora spontană, din ţările în care încă nu s-a aplicat o chimizare intensă a 

agriculturii.  

Pe de altă parte se urmăreşte ca exploatarea resursei vegetale spontane să nu se facă 

disproporţionat, afectand potenţialul de refacere a acestora, care să ducă in final la 

dispariţia acestor specii.  

Unele specii existente in flora spontană nu pot asigura necesarul pentru industria 

farmaceutică, cosmetică sau alimentară. Principiile active ale plantelor medicinale din 

flora spontană sunt foarte variate ca şi concentraţie şi calitate în funcţie de microzonă, 

de climat, etc., ceea ce face ca dozarea lor în fitoterapie să fie mai dificilă.  

Alteori concentraţia principiilor active la plantele din flora spontană este prea 

scăzută pentru a avea efect fitoterapeutic complet. Unele specii, originare de pe alte 

continente, cum ar fi Echinacea spp. sau Solanum laciniatum din America de Nord, 

trebuie luate în cultură în ţara noastră. Din aceste motive, la unele specii de plante 

medicinale se fac cercetări pentru introducerea lor în cultură. 

O afacere cu plante medicinale este la indemana oricui, iar conditiile pedo-

climaterice din tara noastra favorizeaza cultivarea plantelor medicinale si aromatice. 

Acestea pot fi plantate cu usurinta deoarece acestea nu necesita ingrijirea si munca pe 

care le implica alte soiuri de plante.  

Marele avantaj al cultivarii plantelor medicinale este ca acestea au un randament 

foarte ridicat, iar asta inseamna profit rapid. Pentru a incepe aceasta afacere este nevoie 

de un hectar de teren care trebuie pregatit conform cerintelor specifice fiecarei culturi in 

parte.  

Cu o investitie minima de 800-1.000 euro aceasta afacere poate fi demarata oricand, 

mai ales ca se pot obtine si fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana pentru 

achizitionarea de utilaje si echipamente noi, precum si pentru construirea unui sistem de 

irigatii.  

Investitia initiala presupune si cheltuielile de aprovizionare cu seminte ecologice 

necesare primei culturi. In functie de fiecare cultura in parte si de recoltele obtinute, 

inca din primii trei ani se obtine profit de aproximativ 6.000 de euro, insa doar dupa trei 

ani plantele pot fi valorificate ca fiind ecologice, iar profitul se tripleaza (in unele 

cazuri).  

 

 

 

 

 

http://www.plante-medicinale.afacerilacheie.ro/?cs=180709
http://afaceripetimpdecriza.rs.ro/?cs=180709
http://afaceripetimpdecriza.rs.ro/?cs=180709
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1.2. Clasificarea plantelor medicinale 

 

Plantele medicinale se pot clasifica în grupe după diverse criterii.  O posibila  

clasificare a acestora ar putea fi după: 

 organul utilizat în terapeutică. Din acest punct de vedere există 6 grupe 

de plante medicinale: 

1. Plante medicinale de la care se utilizează rădăcina, bulbii sau tuberii (Angelica 

archangelica, Valeriana officinalis, Iris germanica, Gentiana lutea ş.a.). 

2. Plante medicinale de la care se utilizează tulpina şi coaja (Rhamnus frangula, 

Querqus robur ş.a.). 

3. Plante medicinale de la care se utilizează herba (tulpina + frunzele): Mentha 

piperita, Melissa officinalis, Satureja hortensis ş.a.). 

4. Plante medicinale de la care se utilizează frunzele şi foliolele (Mentha piperita, 

Salvia officinalis, Plantago lanceolata, Digitalis sp., Atropa belladona ş.a.) 

5. Plante medicinale de la care se folosesc inflorescenţele, florile sau petalele 

(Lavandula angustifolia, Salvia sclarea, Althaea rosea, Calendula officinalis, 

Matricaria chamomilla etc.). 

6. Plante medicinale de la care se utilizează fructele şi seminţele (Carum carvi, 

Coriandrum sativum, Papaver sp., Hyosciamus niger, Sinapis sp., Ricinus communis 

etc.). 

7. Plante medicinale de la care se utilizează sucul celular şi seva (Aloe sp., Betula sp. 

etc.).  

 perioada de recoltare. Perioada optimă de recoltare se stabileşte pe baza 

dinamicii de acumulare a principiilor active şi anume în faza de acumulare 

maximă. Din acest punct de vedere se consideră următoarele grupe: 

1. Plante medicinale care se recoltează în perioada repausului vegetativ (Atropa 

belladona, Inula helenium ş.a.); din categoria speciilor bienale rădăcinile se 

recoltează în toamna anului I de vegetaţie (Angelica archangelica, Pimpinella 

anisum excepţie face specia Colchicum autumnale (la care rădăcinile tuberizate se 

recoltează vara când frunzele încep să se veştejească), şi Aconitum nepellus (la care 

tuberculii se recoltează în perioada înfloritului). Speciile aparţinând acestei grupe 

sunt considerate având în vedere utilizarea rădăcinii. 

2. Plante medicinale care se recoltează vara, în perioada de vegetaţie. Această grupă 

cuprinde specii anuale sau perene care se recoltează pentru flori, organele florale sau 

herba (Ocimum basilicum, Majorana hortensis, Tagetes patula, Calendula 
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officinalis etc.). 

 zonarea naturală (flora spontană) şi zonarea culturilor (specii 

cultivate). Această clasificare are în vedere cerinţele plantelor faţă de 

condiţiile ecologice şi sunt: 

1. Plante medicinale de apă şi locuri mlăştinoase - specii iubitoare de apă (Iris sp., 

Colchicum autumnale, Acorus calamus, Valeriana officinalis etc.). 

2. Plante medicinale de câmpie - specii adaptate condiţiilor de insolaţie ridicată ce 

caracterizează verile din sudul ţării (Foeniculum vulgare, Pimpinella anisum, 

Coriandrum sativum, Papaver bracteatum ş.a.). 

3. Plante medicinale de deal - specii adaptate condiţiilor ce caracterizează zonele 

subcarpatice cât şi zonele împădurite (Atropa belladona, Vinca minor, Crataegus 

monogyna, Geum urbanum - specii din flora spontană de deal; Papaver somniferum, 

Carum carvi, Valeriana officinalis - specii cultivate). 

4. Plante medicinale de munte - specii adaptate condiţiilor caracterizate prin altitudine, 

vânturi, temperaturi mai scăzute în toată perioada anului (Genţiana sp., Arnica .., 

Angelica archangelica etc.). 

 ciclul de vegetaţie şi parcurgerea fenofazelor. 

1. Plante medicinale anuale - specii care parcurg întregul ciclu de vegetaţie într-un 

singur an (Tagetes patula, Calendula officinalis, Papaver somniferum etc). 

2. Plante medicinale bienale - specii care îşi desfăşoară ciclul de vegetaţie pe parcursul 

a doi ani (Carum carvi, Salvia sclarea ş.a.). 

3. Plante medicinale vivace (perene) - speciile care au ciclul de viaţă multianual. 

Acestea pot fi: 

* Plante cu rădăcina transformată în rizomi sau stoloni (Iris germanica, Mentha 

piperita, Valeriana officinalis, Acorus calamus etc). 

* Plante cu rădăcina tuberizată (Aconitum sp.). 

* Plante cu tulpina transformată în bulbotuberi (Colchicum autumnale). 

* Plante cu rădăcina îngroşată având la baza coletului muguri dorminzi (Atropa 

belladona, Inula helenium, Taraxacum officinale, Rheum palmatum etc). 

* Plante semilemnoase având la baza ramurilor muguri dorminzi (Lavandula officinalis, 

Salvia officinalis, Urtica dioica etc). 

Plantele perene mai pot fi clasificate şi în funcţie de aspectul lor în: plante ierboase 

(Valeriana officinalis, Thymus vulgaris, Papaver bracteatum) şi plante lemnoase 

(Salvia officinalis, Lavandula angustifolia, Glycyrrhiza glabra). 

 caracterele botanice. Această clasificare urmăreşte criteriul strict legat de 

înşuşirile morfologice şi de tipul florii. Astfel plantele se clasifică şi se 

grupează pe ordine, genuri, familii şi specii. 

 conţinutul în principii active. 
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1. Plante medicinale ce conţin uleiuri volatile (uleiuri esențiale sau uleiuri eterice). 

Conceptul privind definirea uleiurilor volatile a evoluat mult. Pot fi definite ca fiind 

―compuşi aromatici volatili a căror compoziţie chimică este formată dintr-o mulţime 

de amestecuri de hidrocarburi aromatice, alifatice, aldehide, alcooli, acizi organici, 

esteri precum şi alţi compuşi similari hidrocarburilor şi care aparţin clasei 

terpenoidelor―. Au miros aromatic caracteristic și majoritatea sunt solubile în alcool 

etilic. Pata pe care o prezintă o picătură de ulei esențial pe o hârtie dispare rapid. 

Uleiurile volatile sunt utilizate în medicină ca stomahice, antispasmodice, 

carminative, expectorante, sedative, aromatice etc. 

2. Plante medicinale ce conţin alcaloizi (compuşi organici complecşi, caracterizaţi prin 

prezenţa azotului în molecula lor şi reacţie alcalină, cu formare de săruri). Au o 

acțiune puternică asupra organismului uman chiar în doze mici. Alcaloizii se 

formează, de regulă, în părţile subterane ale plantei, de unde migrează în celelalte 

organe în timpul perioadei de vegetaţie. la mac și rostopască, alcaloizii se găsesc în 

sucul lăptos. În funcţie de aminoacidul precursor, alcaloizii se clasifică în: 

- Alcaloizi derivaţi din glicolol;  

- Alcaloizi derivaţi din triptofan;  

- Alcaloizi derivaţi din fenilalanina;  

- Alcaloizi derivaţi de la lizină – ornitină;  

- Alcaloizi prin intermediul acetil - coenzimei A. 

Se întâlnesc mai frecvent la familiile: Ranunculaceae, Papaveraceae și Solanaceae. 

3. Plante medicinale ce conţin principii amare. Principiile amare sunt compuşi vegetali 

(cu structură glicozidică, alcaloidică etc.), ternari cu gust amar (chiar și la diluții 

mari) care determină mărirea secreţiei gastrice. Dozarea principiilor amare se face 

prin metoda organoleptică. Se întâlnesc mai ales la familiile Gentianaceae și 

Asteraceae. 

4. Plante medicinale care conţin glucide (hidraţi de carbon, heterozide sau glicozide) 

(Lemnul dulce). Glucidele sunt compuşi organici naturali rezultaţi direct în procesul 

de fotosinteză. Glucidele se împart în oze şi ozide. 

5. Plante medicinale care conţin flavonoide. Flavonoidele sunt pigmenţi galbeni 

identificaţi la specii din familia Compositae sub formă de flavone (Matricaria 

chamomilla, Achillea milefolium, Calendula officinalis) sau sub formă de flavonoli 

la specii din familia Leguminosae (Sophora japonica). 

6. Plante medicinale care conţin antocianozide. Antocianozidele sunt pigmenţi 

hidrosolubili aflaţi în sucul celular care conferă florilor, fructelor şi frunzelor 

toamna, culoarea roşie, violetă, albastră . 

7. Plante medicinale care conţin taninuri. Taninurile sunt compuşi naturali neazotaţi cu 

structură polifenolică. Plante care conţin antracenozide. Antracenozidele sunt 



Curs de cultivare a plantelor medicinale 

_____________________________________________________________________________ 

10 

 

compuşi naturali ai antracenului având proprietăţi purgative. Identificarea lor se 

realizează prin cromatografie în strat subţire.  

Din punct de vedere al fitofarmaciştilor cea mai bună clasificare ar fi: 

 importanţa terapeutică (în funcţie de principiile active predominante ca 

acţiune farmacodinamică): 

- plante utilizate în bolile aparatului cardiovascular, care conţin, de regulă, glicozide 

sau heterozide cardiotonice. Ex. Digitalis sp., Convalaria majalis ş.a.; 

- plante utilizate în bolile aparatului respirator care pot fi cu acţiune emolientă 

(Althaea sp., Plantago sp. ş.a.), cu acţiune expectorantă etc. 

- plante utilizate în afecţiunile aparatului digestiv ca Mentha sp., Melissa sp., 

Matricaria chamomilla, Carum carvi ş.a. 

- plante folosite în bolile aparatului urinar; 

- plante folosite în bolile sistemului nervos ca Valeriana officinalis, Vinca 

minor,Claviceps purpurea, Papaver sp. ş.a. 

- plante folosite în unele boli ale aparatului genital ca Claviceps purpurea,Calendula 

officinalis ş.a. 

- specii utilizate în tratamentul extern ca Hypericum perforatum, Calendula officinalis 

ş.a. (Crăciun şi col., 1976). 
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CAP. 2. TEHNOLOGIA CADRU DE CULTIVARE A PLANTELOR 

MEDICINALE SI AROMATICE 

 

Presupune următoarele etape:  

 Zonarea ecologică; 

 Rotaţia culturilor şi asolamentul; 

 Fertilizarea; 

 Lucrările solului; 

 Sămânţa şi semănatul sau plantatul materialului săditor; 

 Lucrările de îngrijire (combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor, irigarea); 

 Recoltarea, condiţionarea, producţia. 

 

2.1. Zonarea ecologică 

 

Sunt recomandate anumite areale de favorabilitate cultura plantelor medicinale şi 

aromatice. Astfel, există zone foarte favorabile unei anumite plante, zone favorabile, 

zone mai puţin favorabile sau zone nefavorabile.  

In funcţie de condiţiile climatice, există o zonă umedă şi răcoroasă şi o zonă uscată 

şi mai călduroasă. În cadrul acestor zone sunt cuprinse 24 de subzone, diferenţiate după 

tipul de sol şi microclimat  Prezentul proiect isi desfasoara activitatea de cultura/de 

teren  a plantelor medicinale si aromatice  in zona localitatii Borcea din judetul 

Calarasi, (Subzona I de favorabilitate). Subzona I cuprinde: Brăila, Buzău, Ialomiţa, 

Călăraşi, sudul judeţului Vrancea, nordul judeţului Ilfov. Subzona II cuprinde: 

Constanţa, sudul judeţului Tulcea, etc., ajungând în final la subzona XXIV cu zona de 

munte. 

2.2: Rotatia culturilor si asolamentul  

Rotaţia reprezintă succesiunea de cultivare a plantelor în timp, pe aceeaşi 

solă/suprafaţă de teren. Pe o anumită solă, plantele alternează, iar ordinea de rotire (de 

cultivare) a plantelor se face după anumite criterii, astfel încât fiecare cultură să 
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întâlnească în sol cele mai favorabile condiţii de creştere şi dezvoltare. Rotaţia culturilor 

se prezintă indicând prin numere ordinea în care se cultivă. Numărul total de culturi ne 

indică durata rotaţiei sau perioada rotaţiei. Durata rotaţiei poate fi de 2-6 ani. 

Asolamentul reprezintă una dintre cele mai importante măsuri agrofitotehnice pentru 

cresterea producţiei. De fapt, asolamentul reprezintă rotaţia culturilor în timp pe o 

anumită perioadă, dar şi în spaţiu, adică amplasamentul în care se va cultiva planta 

respectivă.  

În cadrul fermei poate exista un asolament special numai de plante medicinale şi 

aromatice sau un asolament mixt, care să cuprindă pe lângă aceste specii şi plante din 

cultura mare: cereale, leguminoase pentru boabe sau alte plante. Culturile agricole sunt 

alese în funcţie de anumite criterii care urmaresc, condiţiile din zonă, tipul de sol, clima. 

Alte criterii se referă la cerinţele plantelor medicinale, la disponibilul de forţă de muncă 

din zonă. De asemenea, se va ţine cont de existenţa unor dotări pentru condiţionarea 

recoltei sau echipamente pentru distilarea uleiurilor volatile, precum şi spaţii sau 

instalaţii pentru uscare, dar şi de bolile şi dăunătorii specifici fiecărei culturi în parte. 

Una dintre dificultăţile cu care se confruntă ferma de plante medicinale o constituie 

necesarul mare de forţă de muncă. Este de dorit ca sa existe un sistem de maşini 

agricole adecvat si să se cultive plante care au o tehnologie mecanizată integral, ca de 

exemplu: coriandru, muştar, chimen, anason sau fenicul. 

 

2.3. Fertilizarea 

Fertilitatea solului trebuie să fie menţinută şi ameliorată printr-un sistem de măsuri 

care să favorizeze activitatea biologică maximă a solului, precum şi conservarea 

resurselor acestuia. Astfel, fertilitatea şi sănătatea solului sunt menţinute prin practici 

biologice precum: rotaţia culturilor, lucrări manuale, prăşit, compostare şi mulcire.  

Prin folosirea îngrăşămintelor organice se măreşte şi se menţine procentul de materie 

organică a solului. De asemenea sporirea fertilitatii solului se poate realiza prin: 

cultivarea de plante leguminoase care fixează azotul atmosferic şi lasă terenul curat de 

buruieni, prin plante care pot constitui îngrăşăminte verzi sau alte plante cu înrădăcinare 

adâncă. Se pot crea  astfel condiţii optime pentru nutriţia plantelor, prin punerea la 

dispoziţia acestora a unor substaţe utilizate direct (azotul) sau de către 

microorganismele prezente în sol (bacterii, ciuperici), care descompun materia organică 

şi au efecte pozitive asupra sistemului radicular sau asupra fotositezei.  
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Însă în agricultura baza fertilizării o constituie îngrăşămintele organice naturale.  

Astfel, gunoiul de grajd este considerat un îngrăşământ complex şi poate fi constituit 

din amestec de bălegar şi materii vegetale. Acesta conţine azot (5 kg/t gunoi), fosfor 

(2,5 kg/t gunoi), potasiu (6 kg/gunoi) şi calciu (5 kg/t gunoi). Calitatea şi cantitea 

gunoiului depind de mai mulţi factori: specia şi vârsta animalelor de la care provine 

gunoiul, furajele folosite şi felul aşternutului din grajduri, metoda şi perioada de 

păstrare a gunoiului.  Acest tip de îngrăşământ se aplică de obicei toamna, încorporat 

fiind apoi prin arătură, având un efect complex asupra solului, influenţând însuşirile 

acestuia. Astfel, solurile care conţin argilă în cantitate mai mare devin mai permeabile, 

mai afânate, cele nisipoase devin mai structurate, mai legate, iar conţinutul în humus, 

component important al fertilităţii, creşte. De asemenea, este îmbunătăţită activitatea 

biologică a microorganismelor şi a microfaunei din sol. Transportul în câmp şi 

împrăştierea trebuiesc corelate cu lucrările solului, iar efectul gunoiului se poate 

constata şi la 2-3 ani de la aplicare. Dozele în care se aplică se încadrează între 10- 30 

de tone/ha, în funcţie de specia cultivată, condiţiile climatice şi fertilitatea naturală a 

terenului. 

Un alt tip de îngrăşământ organic mult utilizat este compostul. Acesta poate fi 

considerat un îngrăşământ rezultat al fermentării aerobe (în prezenţa oxigenului din 

aer), a unui amestec de deşeuri vegetale şi animale (frunze, coceni, paie, alte ierburi, 

mustul şi gunoiul de grajd), resturi menajere, nămoluri orăşeneşti sau zootehnice 

rezultate din epurarea apelor reziduale. În practica obişnuită, compostul se obţine prin 

aşezarea în straturi succesive a materiilor vegetale şi a gunoiului de grajd, pe un sol 

afânat la suprafaţă şi permeabil. Descompunerea acestor componente durează de la 

câteva săptămâni până la câteva luni, în funcţie de natura materiei organice şi de 

condiţiile climatice. De asemenea, este necesară udarea grămezii periodic şi acoperirea 

cu un strat de pământ sau de paie. Doza de aplicare va fi de 10-12 t/ha, datorită faptului 

că, este mai sărac în azot, dar mai bogat în elemente precum fosfor, potasiu şi calciu. 

Compostul trebuie aplicat prin împrăştiere pe teren şi poate fi încorporat în sol fie prin 

arătură, fie cu grapa cu discuri. 

Mraniţa, reprezintă un gunoi de grajd foarte bine descompus, fiind mai bogată în 

elemente nutritive decât acesta, iar cantităţile utilizate pentru diverse culturi sunt de 6-

10 t/ha. Se poate aplica direct pe sol, sau doar la plantatul răsadurilor, putând fi utilizată 

şi în vegetaţie, deoarece se descompune repede, punând la dispoziţia plantelor 

elementele nutritive necesare. Poate fi utilizată şi în răsadniţe pentru obţinerea de 

răsaduri pentru specii precum: menta, busuiocul, cimbrul de cultură. 
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Turba, este de asemenea un îngrăşământ organic recomandat (dar folosit mai rar) 

pentru a fi folosit pentru fertilizarea plantelor medicinale şi aromatice cultivate.Inainte 

de a fi utilizată, turba este extrasă din turbării, respectiv din zonele umede unde se 

formează, şi se păstrează în grămezi circa 6 luni, după care se utilizează drept 

îngrăşământ asemănător gunoiului de grajd. 

Îngrăşămintele verzi provin de la plante cultivate, ce se încorporează prin arătură în sol, 

în momentul în care ajung la maximum de cantitate de masă verde. Ele se descompun în 

sol şi reprezintă o sursă deosebită de elemente nutritive. Bine reprezentate de plante 

precum leguminoasele: lupinul, sulfina, măzărichea, trifoiul sau altele precum rapiţa 

şi muştarul, care lasă în sol o mare cantitate de azot şi alte elemente nutritive. 

Pe lângă îngrăşămintele organice naturale sunt acceptate şi îngrăşămintele de origine 

minerală  

Îngrăşăminte minerale cu azot de tipul azotatilor; 

Îngrăşăminte minerale cu fosfor: fosfat natural cu conţinut în cadmiu inferior sau 

egal cu 90 mg/kg de P2O5; fosfat aluminocalcic conţinut în cadmiu  inferior sau egal cu 

90 mg/kg de P2O5, (utilizare limitată pe solurile bazice (pH>7,5 

Îngrăşăminte minerale cu potasiu: sare brută de potasiu ,sulfat de potasiu care 

conţine sare de magneziu (derivat al sării brute de potasiu; 

Îngrăşăminte minerale cu calciu şi magneziu: carbonat de calciu de origine 

naturală (calcar, piatră de var, roci calcice, cretă, cretă fosfatată), soluţie de clorură de 

calciu, carbonat de calciu şi magneziu de origine naturală (cretă magnezică, roci calcice 

şi magnezice măcinate), sulfat de calciu (ghips) 

Alte îngrăşăminte minerale: sulf elementar, clorură de sodiu numai sare din mină, 

pudră de roci, produse reziduale de la fabricarea zahărului, drojdii de la distilare exclus 

distilatele amoniacale, oligoelemente (bor, cupru, fier, magneziu molibden, zinc). 

 

2.4. Lucrările solului  

Cuprind operaţiunile ce se execută cu diferite maşini şi utilaje asupra solului şi Se 

fac cu scopul de a afâna, mărunţi, nivela solul, de a încorpora îngrăşămintele şi 

amendamentele şi de a combate prin metode preventive buruienile, bolile şi dăunătorii 

din culturile de plante medicinale şi aromatice. 
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Un alt avantaj important este si acela ca, prin lucrarile solului, semănatul sau 

plantatul se face în condiţii optime, iar plantele vor avea condiţii bune de creştere şi 

dezvoltare şi se va obţine în final o recoltă bună,  de calitate superioară. 

În cadrul unei tehnologii de cultură, lucrările solului reprezintă o verigă importantă 

şi de aceea este necesar să fie efectuate în cele mai bune condiţii. Astfel, trebuie să se 

cunoască unele particularităţi ale terenului, tipul de sol, prezenţa buruienilor problemă, 

unele caracteristici ale speciei cultivate pentru punerea la punct a metodelor de lucru, a 

utilajelor necesare şi a indicilor de execuţie. Pe terenurile în pantă, lucrările se vor 

efectua de-a curmezişul pantei pentru a nu apărea erodarea odată cu apa a stratului fertil 

de sol. De asemenea, resturile vegetale, trebuiesc mărunţite foarte bine înainte de 

aratură cu o grapă cu discuri, pentru nu îngreuna efectuarea arăturii şi a celorlate lucrări. 

Lucrările solului trebuie să fie efectuate pe cât posibil în intervalul de umiditate optim, 

pentru a avea un minim de consumuri energetice. 

În funcţie de specia cultivată, se execută mai multe lucrări ale solului. Numărul de 

lucrări şi ordinea de executare a acestora reprezintă sistemul de lucrări ale solului. 

Lucrările solului trebuie să cuprindă obligatoriu un dezmiriştit, imediat după recoltarea 

plantei premergătoare, executat cu grapa cu discuri, pentru mărunţirea resturilor 

vegetale şi a buruienilor. 

Arătura, este una dintre cele mai importante lucrari ale solului si se efectueaza de 

obicei la 15-20 cm adâncime, iar pentru unele specii trebuie executată mai adânc la 20-

30 cm. Arătura de bază se efectuează vara/toamna, este obligatorie, iar cele din timpul 

anului, necesare pentru infiinţarea unor culturi succesive, pot fi înlocuite cu trecerea cu 

cultivatorul sau cu plugul fără cormană pentru a mobiliza solul pe o adâncime de 18-22 

cm. Atunci când solul este prea uscat după recoltarea plantei premergătoare, în toamnă, 

se poate înlocui arătura cu lucrări cu grapa cu discuri grea. Întreţinerea arăturii şi 

nivelarea terenului se pot executa, imediat după arătură sau primăvara concomitent cu 

pregătirea patului germinativ. 

Pregătirea patului germinativ, se realizează chiar înainte de semănat, pentru a nu 

crea condiţii de pierdere a apei din sol. Acestă lucrare se poate face cu un combinator, 

pentru mărunţirea terenului foarte bine, mai ales pentru speciile care au seminţe foarte 

mici (muştar alb, măghiran, salvie,), precum şi cu o grapă cu discuri în agregat cu o 

grapă cu colţi reglabili. În practica curentă este recomandat combinatorul. 
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Tăvălugitul, se poate executa atunci când terenul este prea afânat, înainte de 

semănat sau atunci când seminţele speciei cultivate sunt prea mici şi trebuie să se creeze 

condiţii optime de umiditate pentru germinaţie. 

 

2.5. Sămânţa şi semănatul/plantatul materialului săditor 

Materialul de înmulţire trebuie să provină din culturi semincere sau răsaduri care să 

nu provină din organisme modificate genetic sau orice produse derivate din astfel de 

organisme. Aceste seminţe sau materialul săditor, trebuie să corespundă unor standarde 

sub aspectul germinaţiei, purităţii, componenţei botanice, stării sanitare. De asemenea, 

trebuie să provină din recolta anului precedent, deoarece se pierde foarte repede 

facultatea germinativă.  
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CAP 3. TEHNOLOGII DE CULTIVARE 

3.1. Cultivarea speciilor de plante medicinale si aromatice  din familia 

Asteraecae (Compositae  

3.1.a. Tehnologie Anghinare – Cynara scolymus L. 

 
 

Cerintele biologice si amplasarea teritoriala: 

Provenind din regiunea mediteraneana, anghinarea este pretentioasa fata de temperatura 

si lumina. De aceea, culturile se vor amplasa in zonele din sudul si sud-vestul tarii. 

Radacina puternica patrunde adanc in sol, de aceea solicita terenuri profunde, fertile, 

permeabile. Se comporta bine si pe lunci, pe soluri aluvionare, dar sufera atat din cauza 

lipsei umiditatii din sol, cat si a excesului acestuia. Amplasarea culturilor trebuie sa se 

faca tinand seama si de apropierea centrelor de prelucrare in stare proaspata. 
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Locul in asolament: 

Cele mai potrivite premergatoare pentru anghinare sunt prasitoarele. Cerealele de toamna 

si leguminoasele reprezinta, de asemenea, culturi dupa care aceasta specie poate sa 

urmeze in cadrul asolamentului. Anghinarea nu trbuie sa revina pe acelasi teren mai 

devreme de 4-5 ani. 

 

Lucrarile solului 

Lucrarile de baza: 

Lucrarilede baza ale solului dupa premergatoarele timpurii constau dintr-o lucrare 

superficiala efectuata cu grapa cu discuri imediat dupa eliberarea terenului, urmata de 

aratura adanca la 28-30 cm. In cazul prasitoarelor care se recolteaza tarziu, aratura se face 

direct la aceeasi adincime. 

Pregatitea patului germinativ: 

Se incepe primavara devreme, prin executarea lucrarii de nivelare a araturii. Cu 1-2 zile 

inainte de semanat se face maruntirea si afanarea terenului cu discul si grapa cu colti 

reglabili. 

 

Semanatul 

 Epoca de semanat: 

Anghinarea se seamana primavara catre sfarsitul lunii aprilie, dar epoca se poate prelungi 

in anii cu desprimavarare tarzie pana la sfarsitul primei decade a lunii mai. Prin 

insamintarea prea devreme creste numarul plantelor care infloresc in primul an, iar prin 

intarzierea semanatului, cultura se neuniformizeaza prin diminuarea procentului de 

rasarire. 

Norma de samanta: 

Pentru un hectar se folosesc 4-5 kg. de samanta cu valoare culturala ridicata (puritate: 90-

95%, germinatie: 75-80%). 

Distanta de semanat: 

Anghinarea se seamana in randuri la distanta de 70 cm, cu masina SPC-6 (8). Pe 

suprafete mici se poate semana cu plantatorul, in cuiburi departate la 25-30 cm. 

Adancimea de semanat:  

Pentru cultura de anghinare se recomanda ca insamantarea sa fie efectuata la adancimea 

de 3-5 cm, in functie de umiditatea solului. 

 

Lucrarile de intretinere 

Lucrarile manuale si mecanice: 

Imediat dupa rasarire, se incepe prasitul intre randuri, folosind cultivatoarele prevazute cu 

discuri de protejare. Cand plantele au 2-3 frunze adevarate se face rarirea, lasandu-se o 
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distanta de 20-25 cm.intre plante pe rand, tinzand sa se realizeze o densitate de 6 -

 9 plante/mp. Pe masura ce plantele cresc, se ingusteaza latimea de lucru a pieselor active. 

Dupa realizarea fiecarei recolte de frunze, culturile se prasesc pentru a preintampina 

pierderea apei din sol. 

Boli, daunatori si combaterea acestora 

In anul I de vegetatie, anghinarea este atacata de unii agenti patogeni precum: Ramularia 

spp. (ramularioza), Septoria spp. (septorioza), Erwinia carotovora (putregaiul 

radacinilor) si Verticillium spp. (ofilirea frunzelor) 

In anul al II lea de vegetatie, plantele de anghinare pot fi atacate puternic de ciuperca 

Sclerotinia sclerotiorum. Atacul se manifesta pe capitule. Prevenirea bolii se face prin 

respectare masurilor de igiene culturala, asolament corespunzator si folosirea de samanta 

sanatoasa.  

Dintre daunatori, mai importanti sunt Vanessa cardui (omida scaietilor), Tanymecus 

spp.(ratisoara), Scotia segetum (buha semanaturilor), Aphis spp. (afide). 

 

3.1.b. Tehnologie Armurariu - Silybum marianum L. 
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Ecologie si zonare: 

Datorită originii sale mediteraneene, necesită temperaturi ridicate în cursul 

perioadei de vegetaţie, mai ales în cursul înfloririi şi fructificării. Cerinţe moderate faţă 

de umiditate, ca şi faţă de sol (fiind contraindicate cele grele, cu apă stagnantă). Se 

recomandă cultura în sudul Munteniei (judeţele Ialomiţa, Ilfov, Teleorman), al Olteniei 

(partea dinspre Dunăre a judeţelor Olt şi Dolj), Dobrogei (judeţul Constanţa), precum şi 

Cîmpiei de Vest  (judeţul Timiş). 

Asolament:  

Armurariu, fiind o planta anuala, poate fi inclusa in asolamentul de camp format 

din plante medicinale sau in asolament mixt. Cultura va reveni pe acelasi loc dupa 4 ani. 

Se poate cultiva  dupa cereale, prasitoare, porumb siloz sau plante furajere.  

 

Fertilizarea: 

Aceasta planta valorifica bine ingrasamintele chimice. Fertilizarea se face cu 

doze de 70-80 kg/ha.P2O5, 40-60 kg/ha K2O (incorporate cu aratura) si 60-80 kg/ha N  

incorporat la pregatirea patului germinativ.  

Pregatirea solului  

Dupa planta premergatoare care se recolteaza devreme, se executa aratura cu 

plugul in agregat cu grapa stelata, la adancimea de 22-25 cm, daca umiditatea solului 

permite efectuarea unei lucrari de buna calitate. In cazul in care solul este uscat, se va 

executa o discuire si se va ara dupa prima ploaie. Primavara, imediat ce se poate intra in 

camp, terenul se lucreaza cu discul in agregat cu grapa cu colti reglabili sau cu 

combinatorul.  

 

Infiintarea culturii:  

Armurariu se inmulteste prin seminte semanate direct in camp. Se foloseste samanta 

provenita de la plante productive, cu puritatea de95% (minimum 90%), iar germinatia 

de 90% (minimum 75%). Aceasta se seamana direct in camp, primavara timpuriu, in 

randuri cu semanatori universale SUP-21 si SUP-29.  

Primăvara foarte devreme imediat ce se poate intra în cîmp, terenul se trece în lung 

şi în oblic cu grapa prevăzută cu discuri, se lucrează cu cultivatorul sau cu combinatorul 

în agregat cu bara nivelatoare. în aceeaşi zi cu lucrarea de nivelare a terenului se 

execută însămîntarea. Se seamănă cu maşina de semănat SPC-6 la intervale de 70 cm 

între rînduri şi la adîncimea de 3—3,5 cm. Cantitatea de sămînţă necesară pentru un 

hectar este de 4—5 kg cu puritatea de 98%, germinaţia de 85% şi umiditatea maximă de 

12%. Greutatea medie a 1 000 seminţe este de cea 31,250 g, iar la un gram intră în 

medie 32 seminţe.  

Intretinerea culturii: 
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Ca lucrări de întreţinere se recomandă plivirea pe rînd şi rărirea plantelor la distanţe de 

18—22 cm plantă de plantă, momentul prielnic de rărire, fiind atunci cînd plantele au 

3—5 frunze adevărate şi o talie de 4—6 cm; pe timpul vegetaţiei se vor da cca 3 praşile 

mecanice sau manuale deoarece cultura se încheie repede şi nu permite creşterea 

buruienilor. 

 

 

3.1.c. Tehnologie Cicoare – Cichorium intybus L. 

 
 

Caracteristici  

Cichorium intybus - este o planta perena. Fiind o planta din flora spontana, nu se cunosc 

tehnologiile de cultivare. 

Cichorium intybus, este o mare iubitoare de soare si creste in locuri deschise, cum ar fi 

fanetele si pajistile, marginile de drum, terenurile virane, din campie si pana in zonele 

montane joase.  
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Epoca de recoltare  

Perioada de vegetatie: creste din luna mai pina in luna octombie, inceputul lunii 

noiembrie. Partile aeriene de la Cichorium intybus, se recolteaza in prima parte a 

perioadei de inflorire, in lunile iulie - august, cind tulpinile nu au intrat in faza de 

lignificare. Pentru ca produsul sa fie de calitate superioara se taie si rozeta de frunze 

bazale. Radacina plantei, se recolteaza, in luna noiembrie.  

Modul de recoltare 

Partea aeriana se recolteaza manual, cu secera. 

Radacina plantei, se recolteaza prin dezgropare cu cazmaua. Dupa culegere, radacina se 

spala in curent de apa repede, dupa care se despica pe lungime si se pune la uscat in 

strat subtire, intr-un loc uscat si calduros. Dupa incheierea procesului de uscare (cand 

radacinile devin rigide si se rup cu un pocnet sec), se depoziteaza in saci de hartie, in 

locuri curate si uscate.  

3.1.d. Tehnologie Craite – Tagetes pattula L. 
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Cerinţele biologice şi amplasarea teritorială 

     Craitele nu au cerinţe ridicate faţă de umiditatea solului, suportînd chiar perioade de 

secetă. Se poate cultiva pe soluri variate, dar preferă soluri ceva mai grele, dar bine 

drenate, de dorit cu orientare sudică. Nu are cerinţe deosebite faţă de fertilitatea solului. 

Sînt contraindicate solurile acide. 

Locul în asolament: 

Crăiţele nu manifestă o cerinţă expresă faţă de planta premergătoare, reuşesc atît după 

culturile cerealiere cat si dupa prasitoare. Pot reveni pe aceeaşi solă după 4 ani. 

Pregătirea si fertilizarea terenului:  

Incepe cu o arătură adîncă de vară, în cazul cînd urmează după o plantă cerealieră sau 

cu o arătură adîncă de toamnă, în cazul cînd cultura premergătoare a fost o prăsitoare. 

Terenurile mai puţin bogate în materii hrănitoare se îngraşă cu 4—5 tone /ha gunoi 

de grajd, bine fermentat, la care se adaugă 30 kg s.a. fosfor şi 20 kg s.a. potasiu.În 

lipsa gunoiului de grajd sînt suficiente 50 kg/ha s.a. fosfor şi 20—30 kg s.a. 

potasiu, care se încorporează în sol odată cu arătura. 

 

Lucrarile solului: 

Lucrarile de baza: 

Primăvara pînă la însămînţare sau plantare, terenul este lucrat cu cultivatorul şi grapa în 

vederea menţinerii umidităţii în sol şi a îndepărtării eventualelor buruieni. Dacă aceste 

plante nu sînt prea pretenţioase faţă de natura terenului, ele totuşi cer ca solul să fie bine 

mobilizat, afînat. 

Semanatul: 

Epoca de semana/plantat: 

Crăiţele se înmulţesc prin seminţe, fie direct în cîmp, fie însămînţate în răsadniţe 

calde şi apoi plantate pe teren. 

Însămînţarea direct în cîmp se face în aprilie cu semănătoarea SUP-29, la intervale de 

45—50 cm între rînduri şi la adîncimea de 2—2,5 cm. Se seamănă 4—5 kg. seminte/ha. 

cu puritatea de 95%, germinaţia de 70% şi umiditatea maximă de 12%. Pentru a fi 

distribuite cît mai uniform pe teren, seminţele de crăiţe se amestecă în prealabil cu nisip 

fin de rîu foarte bine uscat, cenuşă sau tărîţe. Proporţia amestecului este: o parte seminţe 

la 4—5 părţi material inert. 

Crăiţele se pot însămînţa în cîmp şi în cuiburi, la intervale de 45—50 cm între 

rînduri şi la 25 cm pe rînd. în fiecare cuib se pun 3—5 seminţe, după care se presează 

uşor terenul cu tăvălugul. 

Răsadurile de Crăiţe necesare unui hectar se obţin prin însămînţarea în a doua jumătate 

a lunii martie a 0,5 kg sămînţă/100 m
2
 de răsadniţă caldă. Lucrările de înfiinţare a 
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răsadniţei, semănatul şi îngrijirea răsadurilor de Crăiţe sînt cele cunoscute şi folosite la 

majoritatea plantelor medicinale şi aromatice înmulţite prin acest sistem. Singura 

particularitate în obţinerea unui răsad viguros de crăiţe este de a-i păstra o talie mijlocie 

de 5—7 cm lungime cu 2—3 ramificaţii. Acest lucru se poate obţine pe două căi: prin 

repicare în alte răsadniţe (ceea ce este foarte costisitor) şi prin moderarea căldurii şi 

umidităţii din răsadniţă.  

Plantarea răsadurilor în cîmp se face la sfîrşitul lunii aprilie, la intervale de 50 cm/ 

25 cm intre plante pe rand. 

Lucrările de întreţinere a culturii: 

In cazul însămînţării directe în cîmp, prima praşilă se face imediat ce se disting 

rîndurile, iar în cazul plantării praşila se execută după terminarea operaţiilor de plantare 

a răsadurilor.  

A doua praşilă se face la 2—3 săptămani după prima, cu care ocazie se răresc pe rînd 

plantele însămînţate direct în cîmp.  

A treia şi a patra praşilă se execută după prima şi a doua recoltare, urmărindu-se a se 

înlătura bătătorirea terenului. Ultimele două praşile se pot executa şi mecanic, cu 

condiţia să nu se vatăme plantele. 

3.1.e. Tehnologie Galbenele – Calendula oficinalis 

 
Aria de raspandire 

Specie originara din regiunea  mediteraneana si vestul Asiei. S-a raspandit  in toata 

Europa, ca planta ornamentala si cultivata, iar ca planta medicinala in mai multe tari din 
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Europa unde se utilizeaza intreaga inflorescenta sau numai florile ligulate marginale. In 

Romania se cultiva ca planta  medicinala  in toate  zonele agricole . 

Descriere botanica si particularitati biololgice 

Calendula oficinalis este o specie anuala sau bianuala. Radacina este pivotanta lunga de 

20 cm si groasa de 1 cm. Tulpina erecta, bogat ramificata (5-25 ramificatii) inalta de 40-

80 cm, acoperita cu perisori. Frunzele sunt ovale, dispuse altern, sesile, glabre, de 

culoare verde intens, lanceolate, cu varful rotunjit, din ce in ce mai lungi, incepand de la 

baza spre varf. Florile sunt grupate in inflorescente terminale –antodii (30-50 pe tufa). 

Pe marginea inflorescentei sunt florile ligulate iar in centru florile tubuloase. 

Inflorescenta este de culoare galben portocaliu. Fructul este o achena curbata in forma 

de secera cu mici tepi pe suprafata. Planta infloreste din luna mai pana in luna 

octombrie, avand caracter remontant.  

Relatia planta-factorii de vegetatie 

Galbenele au cerinte moderate fata de temperatura si umiditate. Semintele germineaza 

foarte bine la 20-30
0 
C. Cere lumina directa. Specia nu este pretentioasa la umiditate dar 

raspunde favorabil la irigatii mai ales in anii cu precipitatii reduse. Galbenelele se 

dezvolta multumitor pe toate tipurile de sol. 

 

Amplasarea si rotatia culturii 

Se cultiva cu rezultate bune numai dupa specii care lasa solul curat de buruieni, bine 

aprovizionat cu substante nutritive. Premergatoarele preferate sunt culturile prasitoare, 

borceagul sau leguminoasele boabe. Creste si se dezvolta cel mai bine pe solurile 

adanci, bogate, afanate si care se incalzesc usor. 

Nu se recomanda monocultura  pentru a evita aparitia  bolilor si daunatorilor. In schema 

de rotatii (asolament) se va reveni pe aceeasi sola la minim 4-5 ani.  

Lucrarile solului 

Pregatirea terenului incepe imediat dupa eliberarea acestuia de cultura premergatoare si 

eliminarea resturilor vegetale. Se executa aratura adanca de cca 25-28 cm, cu plugul in 

agregat cu grapa stelata. 

Buruienile care rasar in ogor se distrug prin discuire. Patul germinativ se pregateste cu 

polidiscul, urmat de agregatul de grape cu colti reglabili si bara nivelatoare pentru  

afanarea, maruntirea si nivelarea solului dupa care urmeaza lucrarea cu combinatorul.  

Fertilizarea solului 

Prin aportul ingrasamintelor minerale si organice creste productia de inflorescente pe 

unitatea de suprafata cat si calitatea materiei prime prin cresterea continutului in 

principii active. 

Se administreaza :  
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- ingrasaminte organice (gunoi de grajd) 30-40t/ha, toamna la aratura de baza 

- ingrasaminte minerale : 60-80 kg fosfor/ha substanta activa si 45 kg potasiu /ha 

substanta activa, se aplica la aratura de baza si  45 kg azot /ha substanta activa 

primavara  

Semanatul 

Se executa mecanizat cu semanatorile SUP–21 sau SUP–29 utilizând distribuitorul 

modificat pentru seminte mici reglat corespunzator pentru a respecta norma de samanta 

pe hectar si  a preveni spargerea semintelor, sau manual,  in cuiburi (2-3 seminte) sau pe 

rand,  la 50 cm intre cuiburi sau randuri.  

- Epoca optima pentru semanat este luna martie (epoca 1, temp. solului 5-8
0
C)  

- Norma de samanta 6-12 kg/ha functie de valoarea culturala  a acestora 

- Distanta de samanat este 50 cm intre randuri 

- Adancimea de samanat este de 2-3 cm 

- Desimea este de 15 plante/mp 

Lucrari de intretinere 

Dupa rasarire se executa manual plivitul pe rand, prasila mecanica intre randuri pentru 

spargerea crustei si distrugerea  buruienilor, prasilele manuale pe rand si cele mecanice 

intre randuri se repeta la 2 saptamani dupa prima sau oricand este necesar, in perioada 

de vegetatie mai ales dupa 3-4 recoltari succesive. Pentru mentinerea culturii in anul 2 

se vor lua urmatoarele masuri tehnologice : 

- 3-5% din plantele mature  nu se recolteaza  in scopul fructificarii si spontaneizarii 

culturii 

- in luna octombrie dupa spontaneizare se aplica lucrarea de bilonare pentru protectia 

plantelor pe timpuil iernii 

- primavara dupa pornirea in vegetatie se aplica prasitul mecanic intre randuri si prasitul 

manual pe rand 

Se aplica in continuare aceleasi masuri tehnologice din anul 1 (prasilele manuale si 

mecanice, fertilizari, recoltari, tratamente pentru boli si daunatori etc) 

Combaterea buruienilor, bolilor si daunatorilor 

Buruienile se combat prin ierbicidare astfel: 

- Treflan 4 kg/ha + Venzar 1 kg/ha, aplicate impreuna inainte de semanat 2 saptamani 

- Dual 5 kg/ha + Aresin 2 kg/ha, aplicate impreuna odata sau imediat dupa semanat 

- Furore 2 l/ha post emergent  

Adancimea de incorporare a ierbicidelor este de 6-8 cm.  

Pentru combaterea fainarii (Sphaerotheca fuliginea) si patarea cenusie a frunzelor 

(Sclerotinia sclerotiorum) se folosesc: 

- sulf muiabil 0.4% 300-500 l solutie /ha 

- metoben 70 PU 0.1% - 300 l solutie/ha  
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Foarte pagubitoare este cuscuta, planta parazita care se dezvolta in vetre. Plantele 

atacate se distrug prin ardere. 

Metodele cele mai uzitate pentru combaterea bolilor sunt masurile de igiena fitosanitara 

si respectarea agrotehnicii de cultura (asolamentul, aratura adanca, epocile optime de 

semanat, combaterea buruienilor etc.) 

 

3.2. Cultivarea speciilor de plante medicinale si aromatice din familia  

Lamiaceae (Labiatae) 

3.2.a. Tehnologie Cimbru de cultura – Tymus vulgaris L. 

 
 

Cerinţele biologice şi amplasarea teritorială: 

Este o specie cu cerinte deosebite fata de caldura si de lumina. Cimbrul de cultura 

este in general rezistent la seceta, dar in perioada de rasarire are nevoie de multa apa.  

Se cultiva pe soluri fertile, bogate in calciu, permeabile. Specia se poate cultiva si pe 

pante mici avand efect antierozional. Locul cel mai indicat este partea de sud si de sud-

vest a tarii. 

Locul in asolament: 
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Fiind un semiarbust se cultiva in afara asolamentului, dupa plante care lasa terenul 

curat de buruieni, cu o perioada scurta de vegetatie (leguminoasele pentru boabe, 

borceag, cereale de toamna sau dupa prasitoarele ingrasate cu gunoi de grajd). O cultura 

dureaza 4-5 ani. 

 

Pregătirea si fertilizarea terenului: 

Cimbrul de cultura reactioneaza bine la ingrasaminte, mai ales atunci cand in sol se 

realizeaza un echilibru. Fosforul se aplica in doze de 60-80 kg./ha s.a. Ingrasamintele cu 

azot se pot aplica singure sau impreuna cu fosforul sau cu potasiul, in doze de 80-100 

kg/ha s.a. Fertilizarea cu potasiu se administreaza in zonele cu terenuri sarace in acest 

element, in doze de 40-50 kg./ha.s.a.  

Epoca de aplicare difera: la infiintarea plantatiei, superfosfatul si sarea potasica se 

administreaza toamna sub aratura de baza. Azotul se aplica in 3 reprize: jumatate 

imediat dupa plantare, iar a doua jumatate imediat dupa prima recolta.  

Lucrarile solului: 

Lucrarile de baza: 

Dupa recoltarea plantei premergatoare, se ara la adancimea de 28-30 cm, iar pana la 

plantare, terenul se mentine curat de buruieni prin discuiri repetate. Lucrarile 

premergatoare plantarii urmaresc nivelarea, distrugerea buruienilor, maruntirea si 

afanarea superficiala a solului. Se lucreaza cu combinatorul sau cu grapa cu discuri in 

agregat cu grapa cu colti reglabili.          

Semănatul 

Epoca de semănat/plantat 

Cimbrul de cultura se inmulteste atat pe cale vegetativa cat si prin seminte. 

Vegetativ prin despartirea tufelor, iar inmultirea prin seminte se poate face prin 

insamantarea direct in camp sau prin producere de rasad.  

Epoca de plantare in camp pentru rasadul semanat primavara este la sfarsitul lunii 

iunie-inceput de iulie, iar rasadul semanat vara se planteaza in septembrie – octombrie. 

Norma de plantare pentru un ha este de 160.000-200.000 fire de rasad. 

Distanta de plantare in cuiburi este de 20 cm, folosind cate 2-3 fire/cuib. 

Rasadul de cimbru se va planta la o adancime mai mare cu 1 cm decat a fost in strat. 

Dupa plantare se uda obligatoriu. Lipsa precipitatiilor in timpul plantarii impune 

repetarea acestei operatii pana la prinderea lor.  

Lucrările de întreţinere 
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Erbicidarea – combaterea buruienilor din cultura se poate realiza cu succes folosind 

Gesagarde 50, care in primul an se recomanda sa se aplice inainte de plantare, iar in anii 

urmatori se administreaza primavara devreme in doze de 5-7 kg/ha in functie de gradul 

de imburuienare al culturii.  

 

3.2.b. Tehnologie Isop – Hyssopus officinalis L. 

 
 

Cerinţele biologice şi amplasarea teritorială: 

Plantă cu iubitoare de lumină şi cu cerinţe mai mari faţă de căldură (la temperaturi 

mai ridicate, se asigura un conţinut sporit de ulei eteric). Peste iarnă rezistă chiar la 

geruri aspre de -25°...-30° dacă solul este acoperit. Nu are pretenţii deosebite faţă de 

umiditate, suportînd din al doilea an chiar perioade de secetă. 

Vegetează bine pe soluri calcaroase, dar în general cerinţele faţă de sol sînt atît de 

reduse încît poate fi utilizat pentru lucrări antierozionale, pe locuri rîpoase, fixarea 

nisipurilor mobile, taluzări, garduri vii, putînd ocupa spaţii improprii altor culturi (din 



Curs de cultivare a plantelor medicinale 

_____________________________________________________________________________ 

30 

 

acest punct de vedere semănînd cu levănţica), iar datorită aspectului destul de 

ornamental şi în parcuri sau alte locuri publice. 

Locul în asolament: 

Se recomandă ca plantele premergătoare (prăsitoarele sau cerealele de toamnă) sa fie 

îngrăşate. Dacă planta premergătoare nu a fost îngrăşată, se folosesc îngrăşămintele 

chimice, variind între: 55—60 kg s.a./ha azot, 10—15 kg/ha s.a. potasiu şi 50 kg/ha s.a. 

fosfor 

Semanatul/plantatul: 

Inmulţirea se poate face pe cale vegetativă (butaşi sau prin despărţirea tufei) şi prin 

seminţe, primăvara timpuriu sau în pragul iernii. Atît plantarea butaşilor cît şi 

însămînţatul se fac în arătură adîncă de 28—30 cm. Primăvara, terenul se grăpează 

pentru a se distruge bolovanii, după care se procedează la însămînţare sau la plantare.  

Însămînţarea se execută cu maşina, în rînduri, la distanţa de 50—60 cm şi la adîncimea 

de 2 cm. 

La hectar se întrebuinţează 4 kg sămînţă (puritatea de 95%, germinaţia de 75%, 

umiditatea maximă de 13%), în amestec cu mraniţă sau nisip (o parte sămînţă şi 5 părţi 

dintr-unul din aceste materiale) . Dacă în timpul semănatului terenul este afinat şi uscat 

este necesar ca atît înainte cît şi după însămînţare să se execute o uşoară presare a 

terenului cu tăvălugul. 

Lucrările de întreţinere a culturii: 

Îndată ce se disting rîndurile se execută prima praşilă superficială pentru distrugerea 

crustei şi a buruienilor. Se evită acoperirea plantelor cu pămînt. 

La a doua praşilă se face şi răritul pe rînd. Între plante se lasă o distanţă de 20—25 

cm. În primul an şi următorii se execută atîtea praşile cîte sînt necesare pentru a se ţine 

terenul curat de buruieni şi fără crustă. Pentru a stimula producţia de inflorescenţe se 

recomandă ca primăvara, înainte de pornirea vegetaţiei, să se execute tunderea tufelor. 
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3.2.c. Tehnologie Levantica – Lavandula angustifolia L. 

 
 

Asolament :  

Levantica se cultiva in afara asolamentului, deoarece o cultura ramane pe acelasi 

teren timp de 20 –30 ani.  

 La alegerea terenului importanta deosebita o are gradul de imburuienare, care trebuie 

sa fie cat mai mic in special cu specii perene: palamida, pir, costrei, susai , volbura. 

 

Aplicarea ingrasamintelor: 

Fosforul si potasiul se aplica anual toamna, iar azotul primavara la pornirea in 

vegetatie. Dozele recomandate sunt: fosfor  70 – 80 kg/ ha s.a. recomandat sub forma de 

superfosfat. Azotul 60 – 80 kg/ha  s. a., ingrasamant pe baza de azot mai greu solubil), 

potasiu 40 – 60  kg/ha s.a. 

Gunoiul de grajd se administreaza inainte de infiintarea culturii, sub aratura de 

desfundare, in cantitate de 30 – 50 t/ ha , bine fermentat. 
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Lucrarile solului: 

Pregatirea terenului incepe cu aratura adanca de toamna la 40 – 70 cm. Cu 3 – 4 zile 

inainte de plantare,  se va lucra terenul cu grapa cu discuri in agregat cu grapa cu colti 

reglabili. 

Infiintarea culturii : 

Infiintarea culturii se poate face toamna la sfarsit de septembrie - inceput de 

octombrie sau primavara devreme, imediat ce se poate intra in camp. 

Inainte de plantare se marcheaza terenul , distantele de plantare 100 x 50 cm, norma: 

20.000 but./ha + 10% pentru completarea golurilor (se vor planta in marginea solei ). 

Pentru plantare, butasii se fasoneaza, reducandu-se sistemul radicular pana la 15 cm 

( fara a distruge radacinile fasciculare), iar partea aeriana pana la 10 –15 cm. 

Lucrari de intretinere: 

Acestea constau din prasile mecanice: 4 – 5 pentru plantatiile tinere si 2 – 3 pentru 

cele aflate la maturitate. Prasilele manuale, in numar de 2 –3, se fac in functie de 

necesitati. 

 La culturile de 10 –12 ani se fac taieri de regenerare primavara foarte devreme, inainte 

de pornirea in vegetatie. Daca taierile se fac toamna, culturile se vor bilona pentru ca 

plantele sa fie ferite de inghet. 

 

Erbicidare: 

Lucrarea se poate face in perioada de repaus (toamna tarziu sau primavara 

devreme) cu Triflurex – 4l/ha, Afalon – 2 kg/ha  sau in vegetatie cu Basagran – 2 l/ha. 
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3.2.d. Tehnologie Menta – Mentha piperata L. 

 
 

Asolament : 

Pentru cultura mentei, bune premergatoare sunt: borceagurile pentru fan, 

leguminoasele pentru boabe, cerealele de toamna, culturile prasitoare, plantele 

legumicole timpurii; 

Nu sunt indicate lucernierele, trifoistile, culturile perene de graminee si porumbul 

pentru boabe.  

Fertilizare ; 

Fosforul si potasiul se aplica anual toamna, iar azotul primavara la pornirea in 

vegetatie. Dozele recomandate sunt: fosfor: 50 –80 kg/ ha substanta activa, azot: 50 –70 

kg/ ha substanta activa, potasiu: 35 – 60 kg/ha substanta activa. 

Gunoiul de grajd in doze de 20 – 40 t/ha, se aplica bine fermentat. In cazul acesta, se 

reduc la jumatate dozele de ingrasamant mineral. 

Lucrarile solului: 

Aratura la 28-30 cm, pregatirea terenului pentru plantat se realizeaza prin trecerea cu 

grapa cu discuri in agregat cu grapa cu colti reglabili si cu bara nivelatoare la adancimea 

de 15 – 18 cm prin 2 treceri succesive. 
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Plantat : 

  Pentru obtinerea unor recolte mari de menta este absolut necesar sa se execute 

plantatul in toamna si numai in cazuri exceptionale primavara foarte devreme. Perioada 

optima se stabileste in functie de umiditatea solului, in general in luna octombrie. 

Stolonii nu se planteaza in sol uscat, deoarece acestia se deshidrateaza foarte 

rapid, norma de plantare: 1000 – 1400 buc./ha , distanta de plantare 70 cm intre randuri,  

adancimea de plantare 12 – 15 cm, densitate optima 20- 26 pl/ m
2
 

Plantarea pe suprafete mici se face manual, stolonii fiind asezati pe fundul rigolei 

deschise de rarita, cate 2-3 bucati in sir continuu, avandu-se grija sa se suprapuna cu ¼ 

din lungimea lor. 

Pe suprafete mari, plantarea se face semimecanizat prin deschiderea rigolelor cu 

rarita, plantarea manuala, astuparea cu masini adaptate dupa modelul celor din 

legumicultura sau cu masina de plantat stoloni, alcatuita din: bara de cultivator sau 

SPC-6 + rarita + suport pentru muncitori + palete de acoperire. 

Lucrari de intretinere: 

Primavara imediat ce conditiile permit intrarea in camp, cultura de menta se 

grapeaza perpendicular pe directia randurilor la o adancime la care sa nu se scoata 

stolonii din sol. 

In cursul perioadei de vegetatie se executa 2-3 prasile mecanice, 2-3 prasile 

manuale si 1-2 lucrari de plivit. 

In anul II de vegetatie, primavara se va grapa si se vor taia randuri cu ajutorul 

cultivatorului la distanta de 50 cm 

Erbicidare : 

Dupa plantare dar inainte de rasarire, se pot aplica Sencor – 1kg/ha sau Simadon 

– 3kg/ha. 

In vegetatie se pot aplica Basagran – 3 l/ha, cand plantele au 6 –10 cm inaltime, 

Fusilade sau Furore –2-3l/ ha.  
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3.2.e. Tehnologie Roinita – Mellisa officinalis L. 

 
 

Cerinţele biologice şi amplasarea teritorială: 

Roiniţa este o specie iubitoare de căldură şi lumină. În locurile umbrite se dezvoltă 

slab şi dă o cantitate redusă de ulei. Este o specie rezistentă, exceptând primul an de 

vegetaţie. Rezistă bine la geruri de – 20 până la – 25
o
C, sub strat de zăpadă. 

Preferă solurile cu textură uşoară spre medie, profunde, permeabile, fertile. Nu sunt 

indicate solurile acide, grele, umede şi reci. 

Se poate cultiva în toată ţara, dar reuşeşte mai bine în sudul ţării, în regiunea 

podgoriilor, în zone expuse la soare. 

Locul în asolament: 

Cele mai bune premergătoare pentru roiniţă sunt leguminoasele, dar creşte bine şi 

după cerealele păioase şi prăşitoare, cu condiţia ca acestea să fie fertilizate şi întreţinute 

corespunzător. Cultura nu va reveni pe acelaşi teren decât după 6 ani. 

Fertilizarea:  

Deşi fosforul nu are o acţiune hotărâtoare asupra producţiei sau a calităţii materiei 

prime vegetale, acesta se administrează culturii de roiniţă împreună cu azotul şi 

potasiul, în cantitate de 40 – 50 kg/ha substanţă activă, în vederea echilibrării efectului 
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acestora. Pentru fertilizare se va folosi fosfat natural, cu un conţinut în cadmiu inferior 

sau egal cu 90 mg/kg de P2 O5. 

Azotul contribuie la sporirea masei vegetale, dar aplicat singur şi în cantităţi mari 

sensibilizează plantele faţă de atacul unor boli. Se administrează 50 – 60 kg/ha 

substanţă activă. 

Combinarea potasiului cu fosforul şi azotul asigură echilibrul nutriţiei plantelor şi 

rezistenta faţă de boli. Se aplică în doze de 45 – 60 kg/ha substanţă activă. 

Necesarul de potasiu se poate asigura prin administrarea gunoiului de grajd 

compostat, administrat sub arătură în cantitate de 30 t/ha, o dată la 4 ani sau din sare 

brută de potasiu (kainit, silvinit). 

Fertilizarea cu gunoi de grajd 

Pe solurile sărace, atunci când nu urmează după prăşitoare gunoite, se  administrează 

20 – 30 t/ha la înfiinţarea plantaţiei. Gunoiul de grajd bine fermentat, fosforul şi 

potasiul se aplică la înfiinţarea culturii şi se încorporează odată cu lucrarea de bază a 

solului. 

Lucrările solului 

Lucrările de bază 

În funcţie de planta premergătoare şi de starea de umezeală a terenului, diferă şi 

sistemul de lucrare a solului. Astfel, după premergătoarele timpurii în condiţii de 

umiditate optimă, se execută direct arătura, la 28 – 30 cm. Dacă solul este uscat, se face 

numai o discuire, urmând ca lucrarea de bază să se efectueze toamna. După 

premergătoarele târzii, arătura de bază se execută imediat după eliberarea terenului, la 

adâncimi de 28 – 30 cm. 

Pregătirea patului germinativ 

Însămânţarea directă a roiniţei presupune o pregătire minuţioasă a patului 

germinativ. Pregătirea patului germinativ se face cu combinatorul. În lipsa acestuia 

solul se pregăteşte cu discul şi cu grapa, în agregat cu tăvălugul. 

Lucrările premergătoare plantatului în cazul înmulţirii prin răsad, constau în 

nivelarea arăturii de toamnă şi întreţinerea solului afânat şi curat de buruieni până la 

momentul plantatului. 

Semănatul 

Epoca de semănat/plantat 

Roiniţa se înmulţeşte prin însămânţare directă în câmp sau prin răsad.  

Semănatul direct în câmp se face toamna devreme. Înainte de semănat sămânţa se 

amestecă cu material inert, pentru ca distribuirea acestora să se facă uniform. Reuşita 

semănatului este condiţionată de prezenţa umidităţii din sol, modul de pregătire şi 

uniformitatea patului germinativ. În general, culturile realizate prin însămânţarea directă 

prezintă goluri şi sunt neuniforme. 
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Cele mai bune culturi de roiniţă se obţin prin folosirea răsadului. Cea mai eficientă 

cale de obţinere a acestuia, constă în însămânţarea în straturi în lunile iulie sau august – 

septembrie. 

Plantarea se face, în primul caz, în lunile septembrie şi octombrie, iar în al doilea, în 

primăvara anului următor (mai). Terenul destinat straturilor trebuie să fie adăpostit şi să 

prezinte posibilităţi de irigare. 

Norma de sămânţă: 

Se stabileşte având în vedere următorii factori: germinaţia seminţelor, epoca de 

semănat, gradul de pregătire a terenului, umiditatea din momentul semănatului şi 

metoda de înmulţire. 

Facultatea germinativă fiind relativ scăzută (65 – 75%), se recomandă o cantitate de 

sămânţă de 8 – 10 kg/ha, dacă semănatul se face în pragul iernii, sau numai de 5 – 6 

kg/ha dacă acesta se realizează la începutul toamnei. 

Densitatea optimă în cazul semănatului este de 20 – 30 plante /m
2
. Cu 0.5 kg 

sămânţă se pot semăna 100 m
2
 de straturi, de pe care se produce răsadul necesar 

plantării unui hectar de cultură. 

Distanţa de semănat/plantat: 

Roiniţa seamăna la distanţa de 50 – 62,5 cm între rânduri. Răsadul se plantează la 

aceeaşi distanţă, iar între plante pe rând se lasă 20 – 25 cm. Plantarea se face manual 

sau cu maşina de plantat răsad MPR., realizându-se o densitate de 15 – 17 plante/m
2
. 

Seminţele fiind foarte mici, roiniţa se seamănă superficial, la adâncimi de 0,5 – 1 cm, în 

funcţie de textura solului. 

Pentru semănat se folosesc semănătorile SUP-21, SUP-29, la care se ataşează 

limitatoare de adâncime la brăzdare şi distribuitoare pentru seminţe mici. 

Lucrările de întreţinere 

Lucrările manuale şi mecanice 

Durata mare de la semănat la răsărit, neuniformitatea răsăririi şi creşterea lentă în 

prima parte a perioadei de vegetaţie, impun ca lucrările de întreţinere să se execute chiar 

înaintea răsăririi (praşilă oarbă). Prăşitul mecanic se face cu prăşitoare tractate sau cu 

cultivatoare, la care s-au adaptat discuri de protejare a răsadurilor. Prăşitul manual este 

însoţit de pliviri. 

Cultura obţinută prin însămânţare directă se răreşte pe rând prin buchetare la distanţa 

de 20 – 25 cm, când plantele au 3-4 perechi de frunze adevărate. Plantele rezultate se 

pot folosi la completarea golurilor. 
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3.2.e. Tehnologie Salvie – Salvia officinalis L. 

 
 

Ecologie: 

Specia este relativ pretenţioasă la căldură. Răsărirea are loc la peste 10˚C, are nevoie 

de veri călduroase şi ierni blânde, scurte, iar în caz de ger, să nu fie variaţii de 

temperatură şi solul să fie acoperit cu zăpadă. Gerurile târzii, mai ales pe terenul fără 

zăpadă, duc la compromiterea culturii. Uleiul volatil se acumulează mai intens la 

temperaturi mai ridicate, la peste 20ºC şi în zilele lungi, cu lumină puternică. Deşi preferă 

lumina directă, salvia se poate cultiva şi la semiumbră (ex: în livezi, printre rândurile de 

pomi). Nu are pretenţii deosebite faţă de umiditate. Cultura nu este foarte pretenţioasă la 

sol. Se poate cultiva şi pe coaste calcaroase sau pe nisipuri, valorificând astfel terenurile 

degradate. Nu se va cultiva în locuri unde funzele se pot prăfui sau murdări deoarece, 

datorită pubescenţei acestea nu se mai pot curăţa. 
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Asolament: 

Salvia se cultiva in afara asolamentului in parcele izolate, departe de drumurile 

intens circulate. Planta premergatoare trebuie sa elibereze devreme terenul si sa-l lase 

intr-o stare buna de fertilitate. Cultura se mentine 5 – 6 ani. 

Tehnologia de cultură.  

Fiind o cultură perenă (8-10 ani), terenul în care se va cultiva salvia nu trebuie să fie 

infestat cu buruieni, mai ales perene (pălămida, volbura, pirul, costreiul). Pe acelaşi teren 

cultura de salvia va reveni după minim 8 ani. 

Amplasarea culturii nu se va face în apropierea drumurilor de ţară (care ar putea fi 

sursă de praf) sau a altor surse de poluare. 

Lucrarile solului:  

 Înfiinţarea culturii se va face într-un teren bine prelucrat.  

Arătura se va face imediat dupa eliberarea terenului de planta premergătoare, apoi se 

grăpează pe direcţia arăturii şi perpendicular, iar după răsărirea buruienilor se trece cu 

cultivatorul pentru distrugerea acestora.  

Fertilizare : 

Fertilizarea de bază se face înainte de arătură cu gunoi de grajd bine fermentat (dacă 

nu a mai fost aplicat în ultimii 2 ani) 20-25 t/ha, cu fosfor 30-35 kg s.a./ha şi 30-35 kg 

s.a./ha potasiu. 

Epoca de semanat : 

Semănatul se face în luna noiembrie sau primăvara devreme la 62,5-70 cm între 

rânduri, 2-3 cm adâncime, asigurând o densitate de 9-10 plante/m
2
. Necesarul de sămânţă 

este de 8 kg/ha (se poate semăna şi o plantă indicatoare). 

Cultura de jaleş se poate înfiinţa şi prin răsad, care se produce fie pe straturi reci (de 

vară) fie în răsadniţe calde. Răsadul pentru un hectar se produce pe circa 150 m
2
 straturi 

reci sau 60 m
2
 răsadniţe calde (în ambele cazuri fiind necesare 1,5-2 kg sămânţă). 

Răsadul se plantează după 40-45 zile de la însămânţare, când are 3-4 frunze, în 

septembrie sau în aprilie, la 60-70 cm (1 m la recoltarea manuală) între rânduri şi 20-40 

cm pe rând. 

O a treia posibilitate de înmulțire ar fi, vegetativ, prin lăstari tineri lignificaţi. 

Lucrari de intretinere :  

Lucrările de îngrijire constau în efectuarea de praşile (3-4) mecanice sau manuale 

printre rânduri, pliviri, rărit (dacă este cazul) la 10 cm între plante pe rând şi completarea 

golurilor (se pot folosi plante rezultate din rărit).  

Primăvara se face lucrarea de întinerire, prin care se înlătură (prin tăiere), la 10 cm 

înălţime de la sol, tulpinile lignificate. Aceasta duce la apariţia de lăstari tineri, viguroşi, 

cu frunze mari, ce măresc recolta. Totodată, recoltarea părţii aeriene (herba) a jaleşului se 

va face, astfel, mai uşor. 
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Erbicidare : 

Lucrarea de combatere a buruienilor se face preemergent Gesagard – 2kg/ha, iar 

incepand cu anul 2, inainte de intrarea in vegetatie a plantelor, se utilizeaza Roundup – 

3l/ha sau Basta – 4 l/ha. 

 

3.2.f. Tehnologie Sovarf – Origanum vulgare L. 

 
 

Ecologie: 

Este specie cu temperament de lumină, puţin pretenţioasă faţă de sol şi umiditate, 

rezistentă atît la temperaturi scăzute în timpul iernii cît şi la călduri extreme. Se 

întîlneşte în special prin margini de păduri, tufărişuri, la margini de drumuri, în întreaga 

ţară. 

Plantă larg răspîndită în flora spontană, din cîmpie pînă în zona subalpină. Este 

specie cu temperament de lumină, puţin pretenţioasă faţă de sol şi umiditate, rezistentă 

atît la temperaturi scăzute în timpul iernii, cît şi la călduri extreme. Se întîlneşte în 

special prin tăieturi şi margini de păduri, tufărişuri, la margini de drumuri, în întreaga 
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ţară, mai ales în Transilvania şi Banat (judeţele Arad, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, 

Harghita, Hunedoara, Maramureş), Oltenia (Gorj, Vîlcea), Muntenia (Buzău, .Ilfov) şi 

Moldova (Bacău, Neamţ, Suceava, Vaslui). 

Semanatul/Plantatul: 

In situatia infiintarii unei culturi  noi, se poate folosi insamantarea directa sau 

producerea de rasaduri cu plantare vara, iar in cazul culturilor existente se practica 

despartirea tufelor. Planta înfloreşte începând din iulie până în august. 

Oregano se poate consuma atat proaspat, cat si uscat, ultima varianta fiind preferata 

deoarece se pastreaza timp indelungat.  

Lucrari de intretinere: 

Primavara se executa plivitul si prasitul manual.  

Cand plantele au 4-5 frunze adevarate, se va efectua raritul plantelor pe rand la 

distanta de 10 cm.  

Densitatea culturii va fi de 20-25 plante/m². In timpul perioadei de vegetatie se 

executa prasitul mecanic si plivitul plantelor, ori de cate ori este necesar.  

  

3.3. Cultivarea unor specii de plante medicinale si aromatice din alte familii 

botanice 

3.3.a. Tehnologie Valeriana – Valeriana officinalis L. 
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Ecologie si zonare:  

In situatia infiintarii culturii prin semanare directa in camp, plantele premergatoare 

sunt cerealele paioase, mazarea, macul, coriandrul etc. care elibereaza terenul devreme.  

Daca infiintarea culturii se realizeaza primavara prin semanat sau plantare de 

rasaduri, premergatoare pot fi si culturi prasitoare, la care nu s-au aplicat ierbicide 

atrazinice. Nu se recomanda monocultura. 

Deşi specia este răspîndită şi în flora spontană, în tufărişuri, păduri, locuri umede şi 

umbroase, marginea apelor, lunci şi zăvoaie — în special în zona de deal şi munte, 

astăzi ea este exploatată aproape exclusiv numai din cultură. Valeriana suportă mai bine 

temperaturile scăzute decît cele ridicate. Seminţele încep germinarea la +5° 

(temperatura optimă fiind de 20—30°). Suportă geruri de —15 ...—20° fără strat de 

zăpadă, pornind în vegetaţie primăvara la 1 —2°, în condiţiile în care este cultivată în 

locuri mai călduroase, ca factor ecologic de compensaţie va fi umiditatea în exces. 

Faţă de umiditate planta prezintă pretenţii ridicate, dezvoltîndu-se optim acolo unde 

precipitaţiile anuale sînt de cea 650 mm. Plantele pot suporta şi perioade de secetă, dar 

aceasta influenţează negativ asupra conţinutului în ulei esenţial. 

Poate creşte la lumină sau semiumbră, dar la lumină sistemul radicular are cea mai mare 

dezvoltare. 

Solurile cele mai indicate sînt cele profunde, bogate în humus, uşoare, luto-nisipoase 

situate pe locuri umede, dar permeabile pentru apă. Se pot utiliza şi solurile desecate, 

turboase. Sînt contraindicate solurile grele, argiloase, care împiedică dezvoltarea 

sistemului radicular şi fac totodată foarte anevo¬ioasă operaţia de spălare a rădăcinilor 

după recoltare.  

Lucrarile solului: 

Eliberarea terenurilor de resturile vegetale de la cultura premergatoare, se face  cu 

agregatul format din GD 3.2 + U 650 M, prin taieri succesive, urmata de aratura de 

toamna cu plugul. 

Pana la semanat sau plantat aratura adanca la cca. 25-28 cm, se executa cu grapa cu 

discuri, in agregat cu grapa cu discuri cu dinti reglabili, iar inainte de semanat sau 

plantat cu combinatorul. Patul germinativ pentru valeriana trebuie sa  fie foarte bine 

maruntit si nivelat, pana la o granulatie foarte fina prin utilizarea GD 3.2. 

Fertilizarea: 

Valeriana reactioneaza pozitiv fertilizand cu N, P, K in raport de 1 :1.3 :1 (1=60 kg 

s.a / ha) realizand un spor de radacini de  22% si de ulei volatil de 42%.  

Pe cernoziomuri sunt recomandate ingrasarea minerala cu doze de N = 45kg/ha, ; 

P2O5 =60kg/ha si K2O = 50 kg/ha. Pe celelalte tipuri de sol ingrasarea minerala da bune 

rezultate prin folosirea azotului,  fosforului si potasiului in raportul de 1 : 1,75 :1 . Se 
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poate folosi si gunoiul de grajd bine descompus, asociat cu doze reduse de N, P, K (30 

kg din fiecare element).  

Infiintarea culturii: 

a) Semanatul direct  in camp : 

Se poate face vara (august), toamna (octombrie), primavara (in martie). Cele mai 

bune rezultate se obtin prin semanatul in luna august, cu conditia asigurarii umiditatii, 

pentru o rasarire uniforma, iar cele mai slabe rezultate prin semanatul primavara. 

Densitatea optima a culturii de valeriana prin semanat direct in camp se  considera la 

20-30 plante/m² la o norma de 4-6 kg/ha de samanta. Adancimea de semanat oscileaza 

intre 0.5-2 cm. Semanatul direct in camp se executa cu semanatoarele SUP 21, SUP 29 

cu limitator de adancime si adaptate pentru seminte mici. 

b) Producerea rasadului 

Rasadurile  se produc in substrat nutritiv constituit din pamant de telina,  mranita si 

nisip in raport de 2 :2 :1 in solarii reci, tunele sau brazde, fiind necesare 500-1000 

plante/1 ha cultura, necesitand  0.5-0.8 kg samanta /ha. 

Semanatul se poate executa la inceputul lunii august pe randuri, la distanta de 12,5-

15 cm intre ele si se planteaza primavara in ultima decada a lunii aprilie pe terenul 

modelat cu cultivatorul CL2.8 cu rarita, la distanta de 50 cm/20-25 cm intre plante pe 

rand. Semanatul se poate realiza si in perioada 10-20 martie cu plantare  in decada I din 

luna  mai, in teren modelat conform schemei de mai sus.   

Premergator plantarii, rasadurile se uda abundent, se mocirlesc si se fasoneaza prin 

taierea a 1/3 din foliajul plantei. La plantare se asigura apa de udare si se repeta irigarea 

la interval de 2 zile timp de 10-15 zile. Desimea optima este de 15-20 plante/mp. 

Lucrari de intretinere:  

In sistemul tehnologic cu semanare directa in camp, principala lucrare este plivitul si  

raritul plantelor, urmate de prasile manuale si mecanice repetate. 

In cazul culturilor obtinute prin   rasad, complexul  de lucrari, fertilizari minerale 

echilibrate, prasile si udari pentru mentinerea a 65-80% IUA  sunt cele de natura a 

accelera cresterea si  dezvoltarea plantelor si a ridica productia pe unitatea de suprafata. 

Numai in caz de necesitate,  un grad avansat de atac de boli si daunatori se aplica 

tratamente  specifice cu produse de contact, pentru  a evita acumularea acestora in 

radacini.  
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3.3.b. Tehnologia Patlaginei – Plantago lanceolata L., fam. Plantaginaceae 

 
 

Ecologie: 

Specii cu un spectru ecologic foarte larg, cu o mare plasticitate la condiţii foarte 

variate de vegetaţie. Nu are pretenţii deosebite faţă de lumină suportînd şi semi-umbra, 

faţă de temperatură - suportînd bine temperaturile excesive din iarnă şi vară, umiditate 

(în cultură însă dă rezultate bune dacă se asigură o umiditate suficientă) şi sol, vegetînd 

bine pe orice tip de sol, mai puţin pe cele prea grele. P. major creşte chiar pe locuri 

bătătorite, nisipoase, unde alte specii nu rezistă.  

În flora spontană se întîlneste pe margini de drumuri, în păşuni, buruienişuri, ca 

buruieni în culturi (mai ales în culturi de trifoi unde este buruiană caracteristică), de la 

cîmpie şi pînă în zona alpină, în întreaga ţară. În cultură este introdusă numai Pătlagina 

îngustă (P. lanceolata) care se poate cultiva în întreaga ţară (experienţa cea mai mare o 

deţine judeţul Cluj). 

Asolament: 

Pătlagina îngustă nu manifestă pretenţii speciale faţă de planta premergătoare. Se 

recomandă să urmeze după prăsitoare care lasă terenul curat de buruieni şi bogat în 

substanţe nutritive. Poate reveni pe acelaşi loc după 4 ani.  
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Lucrarile solului  

Patlagina se cultiva in afara asolamentului si se exploateaza 3-5 ani. Se recomanda 

sa urmeze dupa  culturi care lasa terenul curat de buruieni  (plante prasitoare, cartof, 

sfecla, cereale paioase timpurii, borceaguri, leguminoase pentru boabe. 

Aratura de baza se executa la adancimea de 22-25 cm, se grapeaza si se niveleaza bine 

terenul. Pana toamna terenul se mentine curat de buruieni prin lucrari repetate cu 

polidiscul urmat de grapa cu colti reglabili. Se recomandă o arătură adîncă de 22—25 

cm urmată de o grapă puternică cu bară de nivelare. Pînă toamna tîrziu terenul se va 

menţine curat de buruieni prin lucrări repetate, ori de cîte ori va fi nevoie, cu polidiscul 

în agregat cu grapa.În ziua însămînţării terenul se va lucra cu combinatorul şi tăvălugul.  

Fertilizarea solului 

Planta reactioneaza foarte bine la aplicarea ingrasamintelor chimice si organice: 

fosfor, potasiu, azot 40-50 kg/ha s.a; gunoi de grajd 20-25 t/ha s.a. 

Ingrasamintele de fosfor, potasiu si gunoi de grajd se incorporeaza cu plugul odata 

cu aratura de baza.  Pregatirea patului germinativ in vederea semanatului se face cu 

combinatorul, realizand un teren bine maruntit si tasat cu tavalugul inelar.  

Sub arătura de toamnă se recomandă introducerea a cîte 45—50 kg/ha s.a. fosfor şi 

potasiu, iar primăvara, printre rînduri, aceeaşi doză de azot. Rezultate bune s-au obţinut 

şi cînd la planta premergătoare s-au dat 20—25 t/ha gunoi de grajd bine fermentat. 

În anul II şi următorii (planta fiind perenă poate rămîne în cultură 3—4 ani cu producţii 

constante) de vegetaţie, se recomandă introducerea printre rînduri a cîte 25—30 kgfha 

s.a. fosfor, potasiu şi azot. 

Infiintarea culturii 

Se inmulteste prin seminte, semanate in pragul iernii sau intre ferestrele iernii, 

ingropate superficial.  

Pătlagina îngustă se seamănă toamna tîrziu, înainte de îngheţul permanent şi cînd 

temperatura medie zilnică ajunge Ia 3—4°C. Semănată astfel, datorită umidităţii din 

toamnă şi iarnă, primăvara devreme planta răsare bine şi uniform.  

Cînd nu poate fi executată toamna, însămînţarea se poate face şi primăvara devreme, în 

ferestre. Pentru însămînţarea unui hectar sînt necesare 5 kg sămînţă cu puritatea de 

95%, germinaţia de 80% şi umiditatea maximă 12%. Greutatea medie a 1000 seminţe 

este cea 1,144 g, iar la un gram intră în medie 874 seminţe. Însămînţarea se execută cu 

maşinile SU-29 sau SUP-21 la care se ataşează cutii pentru seminţe mici şi limitatoare 

de adîncime la brăzdare. Intervalul de însămînţat este de 40—50 cm între rînduri, iar 

adîncimea de semănat va fi de 0,3—0,5 cm. Maşinile de semănat vor avea în agregat 

tăvăluguri uşoare sau imediat după semănat, terenul se va tăvălugi. Sămînţă se amestecă 

cu material inert (într-un volum de 3 ori mai mare decît materialul de înmulţire 

Lucrari de intretinere 
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Patlagina este o planta foarte sensibila la imburuienare. Dupa rasarire se recomanda 

pliviri si prasile manuale si mecanice repetate. Toamna se recomanda o usoara 

musuroire a solului. Din anul II, primavara, se grapeaza energic. La patlagina nu s-au  

evidentiat boli sau daunatori specifice care sa produca pagube insemnate. frecvent se 

semnaleaza atacul de fainare (Erysiphae sp.)  

Prima praşilă se execută primăvara, cît mai devreme, imediat ce se disting rîndurile 

pentru a se rupe crusta formată din topirea zăpezii şi a se distruge eventualele buruieni. 

Se are grijă ca rîndurile să nu fie acoperite de pămînt. Pînă la recoltarea frunzelor se 

execută trei praşile la intervale de 2—3 săptămîni, în funcţie de starea fizică a terenului 

şi de dezvoltarea buruienilor. Plantele se răresc în aşa fel încît pe un metru liniar să 

rămînă 25—30 fire, iar plivitul se face odată cu praşila a două şi a treia.  

Terenul bătătorit cu ocazia recoltării frunzelor se afinează cu cultivatorul sau cu sapa. 

Toamna, la sfîrşitul perioadei de vegetaţie, se execută ultima praşilă. începînd cu al 

doilea an de cultură se execută patru praşile. 

3.3.c. Tehnologie Mustar alb – Sinapis alba L. 

 
Ecologie  

Plantă exclusiv de cultură, în flora spontană avînd o răspîndire restrinsă, mai ales ca 

buruiană în culturile de in. 
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Relativ puţin pretenţioasă la temperatură, sămînţa germinînd chiar Ia +1° ; plantulele 

tinere rezistă la geruri de pînă la —5°, dar odată cu înaintarea în vegetaţie (la 3—5 

frunze), cultura poate fi compromisă la —3°. Dacă se seamănă tîrziu, temperaturile 

ridicate afectează dezvoltarea plantei. Faţă de lumină, în zile scurte (primăvara 

timpuriu) se dezvoltă mai greu, dar se formează plante viguroase, cu productivitate 

mare, pe cînd în zile lungi (mai) se dezvoltă repede, dar creşterea încetează curind şi se 

formează plante mici, neuniforme şi cu fructificaţie slabă. Faţă de umiditate are două 

perioade critice : imediat după semănat (cînd seceta poate duce la compromiterea 

recoltei) şi la formarea seminţei — cînd este afectată recolta cantitativ dar şi calitativ 

(prin diminuarea conţinutului de substanţe grase). 

Faţă de sol este puţin pretenţios. Dă producţii mari pe soluri luto-nisipoase, revene, cu 

reacţie neutră sau slab alcalină (de aceea,dacă se cultivă pe podzoluri, solul va trebui 

amendat), bogate în humus şi calciu. Sînt contraindicate soiurile prea grele sau cele 

nisipoase. 

 

Este zonat în cultură astfel :  

- zone foarte favorabile : Cîmpia Timişului şi Cîmpia Crişurilor;   

- zone favorabile : Bărăgan, Cîmpia Dobrogei, Cîmpia Burnazului, Cîmpia Olteniei 

(judeţele Dolj şi Olt). 

Nu se indica monocultura si nici amplasarea dupa alte crucifere sau dupa mac datorita 

inmultirii excesive a bolilor si daunatorilor 

Asolament: 

Nu se indica monocultura si nici amplasarea dupa alte crucifere sau dupa mac 

datorita inmultirii excesive a bolilor si daunatorilor. Planta nu are pretenţii demne de 

reţinut faţă de premergătoare. Excepţie face însă faţă de plantele uleioase, precum şi 

faptul că pe acelaşi teren nu poate reveni decît după 5-6 ani.  

Pregătirea terenului:  

Este în funcţie de planta premergătoare. Pregatirea patului germinativ se face 

imediat ce se poate intra in camp, cu grapa cu discuri  in agregat cu grapa cu colti 

reglabili. 

In general cînd muştarul alb urmează după o prăsitoare, atunci se ară la adîncimea de 

25-28 cm cuplat cu grapa stelată sau reglabilă, iar cînd urmează după o cereală se ară la 

aceeaşi adîncime, însă pînă în toamnă se menţine curat de buruieni prin discuiri 

repetate. 

Fertilizare : 

Muştarul alb reacţionează bine la îngrăşăminte, în special cînd solul are umiditate. 

Gunoiul de grajd bine fermentat se va introduce în pămînt odată cu arătura de bază, în 
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cantitate de 30 t/ha.În lipsa gunoiului de grajd se introduc 60-80 kg/ha s.a. fosfor, iar 

primăvara, înainte de semănat, se administrează 40-60 kg/ha azot s.a. Primăvara foarte 

devreme, imediat ce terenul permite, se lucrează cu combinatorul sau cu grapa cu 

discuri în agregat cu grapa cu colţi reglabili 

Epoca de semanat : 

Muştarul se însămînţează primăvara devreme, cu maşina SU-29 sau SUP-21, în rânduri, 

la distanţa de 12—14 cm, la adîncimea de 1,5 cm pe terenurile umede şi de 2,5 cm pe 

cele uscate. Sînt necesare 10—12 kg sămînţă la hectar, cu o puritate de 98%, germinaţie 

de 90% şi umiditate maximă de 12%. 

După răsărirea plantelor şi formarea primelor frunze, cultura se va grapa uşor pentru 

ruperea crustei, păstrarea umidităţii şi favorizarea pătrunderii aerului la rădăcină. Pînă la 

înflorire se va plivi ori de cîte ori va fi nevoie, nu mai puţin însă de două ori. Pentru 

combaterea buruienilor pe cale chimică, rezultate bune dă Treflan 4-5 l/ha administrat 

înainte de semănat. (în lipsa Treflanului se poate folosi Lasso şi Sutan). 
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