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INTRODUCERE 

 

Din cele mai vechi timpuri omul a descoperit proprietăţile tămăduitoare ale 

plantelor. Plantele medicinale sau de leac au constituit una dintre cele mai importante 

preocupări ale omului. În căutarea celor necesare traiului acesta a observat că unele 

plante puse pe răni calmau durerile şi grăbeau vindecarea, iar altele consumate vindecau 

anumite boli.  

 Cunoaşterea plantelor medicinale a avut încă din primele momente ale apariţiei 

speciei umane, un impact deosebit în lupta acesteia pentru supravieţuire şi dezvoltare. 

 Pe măsură ce omul a ajuns în stadiul evolutiv care să-i permită lăsarea unor 

mărturii palpabile, mai întâi în mod inconştient, iar mai apoi intenţionat, referitor la 

utilizarea plantelor, au început să prindă contur o serie de preocupări pentru cunoaşterea 

proprietăţilor curative ale anumitor plante. Plantele medicinale au reprezentatat mereu 

forma principală de vindecare, deşi este adevărat că în ultimele decenii rolul lor a fost 

preluat de medicamentele de sinteză.  

 Medicamentele de sinteză au demonstrat că pot avea un efect negativ asupra 

organismului uman, prin reacţii alergice, dependenţă, intoxicaţii şi alte efecte secundare 

necunoscute; s-a constatat în ultimii ani o puternică revenire la tratamentele naturiste, în 

special la fitoterapie şi alte practici tradiţionale de tratament care au intrat astfel, pe 

primul plan al preocupărilor medicale actuale.   

 În paralel cu revigorarea metodelor terapeutice tradiţionale, s-a constatat că este 

necesară o studiere aprofundată din punct de vedere biologic, ecologic, şi agricol a 

plantelor medicinale; studierea compuşilor chimici caracteristici fiecărei specii, precum şi 

elaborarea tehnologiilor cadru de cultivare specifică fiecărei plante medicinale în parte.Pe 

lângă rolul curativ asupra vieţuitoarelor, s-a constatat că unele plante pot feri solul de boli 

şi dăunători. Prin urmare luarea în cultură a plantelor medicinale şi aromatice a devenit 

importantă în contextul multiplei valorificări a acestora precum şi în protejarea florei 

spontane. 
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 Studiul intreprins de noi la USAMV Cluj-Napoca, în perioada 2006-2008, 

prezentat în teza de doctorat cuprinde cercetări privind specia Melissa officinalis L., cu 

referire la materialul biologic  folosit pentru înființarea experiențelor, aspecte de biologie 

și tehnologie de cultivare în vederea extinderii în cultură în țara noastră și a realizării 

unor producții ridicate și constante de materie primă vegetală.  

Experiențele s-au desfășurat în două locații, Cluj-Napoca și Pâglișa, studiile 

cuprinzând aspecte legate de determinarea procentului de sămânță curată, în urma 

folosirii sitelor plane în procesul de selectare.; determinarea dinamicii de formare a 

răsadurilor la specia Melissa officinalis L; determinarea spațiului optim de nutriție al 

speciei Melissa officinalisi L., s-a efectuat în două câmpuri experimentale situate unul în 

Cluj-Napoca aparținând Catedrei de Fitotehnie USAMV Cluj Napoca și unul situat în 

comuna Dăbâca, sat Pâglișa;  Determinarea structurii plantei la specia Melissa officinalis 

L.; determinarea comportării genotipurilor de roiniță, în condițiile de la noi din țară a 

urmărit stabilirea producțiilor și a diferențelor de producție pentru 11 proveniențe 

(Germania, Germania O, Germania 1, Germania 2, Germania 3, Populația de Cluj, 

Timișoara, Polonia, Cehia, Franța Melissa 349) și 2 soiuri omologate în Uniunea 

Europeană (Lemona și Citronella); determinarea perioadei optime de semănat/plantat; 

identificarea compușilor chimici și a principiilor active la specia Melissa officinalis L.  

Aduc sincere mulțumiri și întreaga mea recunoștință celor care mi-au acordat 

sprijin în realizarea cercetărilor prezentate în teza de doctorat. Coordonarea științifică a 

cercetărilor prezentate, interpretarea rezultatelor și elaborarea lucrării s-a realizat sub 

îndrumarea domnului Prof. Univ. Dr Leon Sorin Muntean. Dânsului îi adresez mulțumiri 

și recunoștință pentru suportul profesional și moral acordat permanent pe parcursul 

elaborării prezentei teze.  

Mulțumire și considerație aduc și colectivului de la disciplina de Fitotehnie pentru 

sprijinul acordat în timpul pregătirii tezei de doctorat 

Doresc să mulțumesc familiei mele pentru devotamentul și sprijinul acordat pe 

toată perioada elaborării acestei lucrări. 
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CAPITOLUL 1. GENERALITĂȚI PRIVIND UTILIZAREA ȘI 

CULTIVAREA PLANTELOR MEDICINALE ȘI AROMATICE 

 

 În capitolul I este prezentată o scurt istoric al folosirii plantelor medicinale pe plan 

mondial și în România. Sunt prezentate date referitoare la valorificarea  plantelor 

medicinale pe plan mondial și în România, principiile active din plantele medicinale și 

factorii determinanți ai producției agricole. 

 

CAPITOLUL 2.  ASPECTE PRIVIND BIOLOGIA ŞI TEHNOLOGIA DE 

CULTIVARE A SPECIEI MELISSA OFFICINALIS L.  

 Capitolul II prezintă aspecte din biologia speciei Melissa officinalis L., precum și 

tehnologia de cultivare (rotația, fertilizarea, lucrările solului, sămânța și semănatul, 

lucrările de îngrijire, recoltarea și condiționarea materiei prime vegetale).  

 

CAPITOLUL 3. OBIECTIVELE CERCETĂRILOR. CONDIŢIILE 

PEDOCLIMATICE ÎN CARE S-AU DESFĂŞURAT CERCETĂRILE. 

MATERIALUL ȘI METODA DE CERCETARE 

 

3.1 OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 

 

Cercetările au vizat biologia și tehnologia de cultivare a speciei Melissa officinalis L.  în 

perioada 2005-2008 la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-

Napoca, în două zone de cultură: la Cluj-Napoca, în câmpurile experimentale ale 

Catedrei de Fitotehnie; în satul Pâglișa, comuna Dăbâca şi în condiţii de laborator,. 
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Realizarea unor producţii de roiniță ridicate, este posibilă numai cunoscând 

particularităţile biologice ale acesteia. În cercetările noastre am abordat aspecte privind 

biologia și tehnologia de cultivare a acestei specii, având ca obiective:  

 Determinarea procentului de sămânță curată, folosind o mașină de separare cu site 

plane la trei amplitudini: 0,2 mm, 1 mm și 2,2 mm, în funcție de parametrii 

constructivi ai mașinii, la trei timpi de lucru: 5, 10 și 15 minute 

 Cercetări cu privire la germinaţia seminţelor de roiniță (Populația De Cluj) în 

funcție de vechimea semințelor (provenite din recolta curentă, cu o vechime de 12 

luni și de 18 luni) şi temperatură ( 20°, 20-30°- temperatură alternantă 8 ore 30ºC 

şi 16 ore 20ºC și 10°) . 

 Determinarea dinamicii de formare a răsadurilor la specia Melissa officinalis L., 

urmărind evoluția acestuia de la răsărire până la plantare din punct de vedere al 

taliei și numărului de frunze. 

 Influența perioadei de semănat/plantat la Melissa officinalis L. asupra producției 

de materie primă vegetală și determinarea spațiului optim de nutriție al speciei 

Melissa officinalisi L., în două câmpuri experimentale situate unul în Cluj-Napoca 

(aparținând Catedrei de Fitotehnie USAMV Cluj Napoca) și unul situat în comuna 

Dăbâca, sat Pâglișa, județul Cluj. 

 Determinarea structurii plantei la specia Melissa officinalis L. (două soiuri și 

unsprezece populații) privind talia plantei, numărul de tulpini și numărul de 

frunze. 

 Determinarea producției genotipurilor de roiniță, în condițiile de la noi din țară 11 

populații (Germania, Germania O, Germania 1, Germania 2, Germania 3, 

Populația de Cluj, Timișoara, Polonia, Cehia, Franța Melissa 349) și două soiuri 

omologate în Uniunea Europeană (Lemona și Citronella) 

 Identificarea compușilor chimici la soiuri și populații de Melissa officinalis L., 

cultivate în condițiile de la Pâglișa, județul Cluj. 
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3.2 CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE ÎN CARE S-AU DESFĂŞURAT 

CERCETĂRILE 

 În subcapitolele 3.2.1, 3.2.2 și 3.3.3 sunt prezentate condițiile de climă și sol în 

care s-au desfășurat experiențele. 

Solul pe care s-au desfășurat experiențele face parte din clasa solurilor neevoluate, 

trunchiate şi desfundate (protisoluri). Este de tip aluvial molic (aluviosol molic – după 

Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor din 2003) carbonatic, prezintă în orizonturile 

de la suprafaţă (0-40 cm), o  textură argilo-lutoasă, pentru ca următoarele orizonturi (40-

120 cm ) să fie caracterizate de o textură luto-argiloasă medie. 

Solul pe care s-au desfășurat experiențele în satul Pâglișa, comuna Dăbâca este de 

tip aluviosol calcaric, clasa protisoluri (OSPA, Cluj-Napoca). Parcela experimentală este 

situată pe lunca pârâului Lona, fapt ce a determinat de-a lungul timpului depunerea unor 

straturi aluvionare profunde. Relieful satului este de tip deal-luncă. 

În Cluj Napoca, anii 2005 și 2006 au fost ani calzi, cu media anuală mai mică cu 

1,4 respectiv 1,03ºC decât media multianuală.În perioada de vegetație a roiniței,  (aprilie 

- septembrie), în anul 2005, luna iunie a fost cea mai caldă, cu o diferență față de media 

mulrianuală de 2,05 ºC. Luna august a fost cea mai rece lună (cu 1,39 ºC mai puțin decât 

media multianuală), din cauza precipitațiilor abundente care au căzut în această perioadă. 

În 2006, luna august a fost excesiv de călduroasă, cu o abatere de 6,41 ºC față de media 

multianuală. 

Anul 2005 în perioada de vegetație a roiniței (aprilie - septembrie) a fost un an 

bogat în precipitații, toate lunile înregistrând depășiri ale mediei, remarcându-se luna 

august cu o diferență de 123,6 mm. Spre deosebire de anul 2005, anul 2006 în luna aprilie 

a avut un deficit de precipitații de 23,8 mm. Lunile mai și iunie au fost mai bogate în 

precipitații cu 35,7 respectiv 80,9 mm. Cel mai mare deficit de precipitații a fost în luna 

iulie cu 64,8 mm mai puțin decât media; în luna august cu 47,2 mm mai puțin iar în luna 

septembrie cu 58,1 mm mai puțin. 

La Pâglișa perioada de vegetaţie a roiniței, lunile aprilie-septembrie 2006-2008, a 

fost o perioadă calduroasă, media lunară a temperaturilor fiind mai mare cu 3,2˚C decât 

media multianuală a acestei perioade în anul 2006, cu 1,9˚C în anul 2007  iar în anul 

2008 cu 2,6
0
C. 
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Anii experimentali 2006-2008 se caracterizează prin precipitaţii inferioare mediei 

multianule în toate lunile în care s-au desfăşurat experienţele. Suma precipitaţiilor lunare 

pe perioada de vegetaţie este mai mică cu 168,5 mm în anul 2006, cu 153,5 mm în anul 

2007 şi cu 157,6 mm în ultimul an experimental faţă de valorile multianuale cu care s-au 

comparat. 

 

3. 3 MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

3.3.1 Condiţionarea seminţelor la specia Melissa officinalis L. folosind sitele plane 

 

Experienţa s-a efectuat în cadrul laboratorului de „Fenomene de transfer şi operaţii 

unitare în Industria Alimentară” din Catedra III Mecanizare a USAMV Cluj-Napoca. 

Factorii experimentali luaţi în studiu au fost: 

- Factorul A – timpul de separare – cu graduările: 

-  a1 - 5 minute 

-  a2 - 10 minute 

-  a3 - 15 minute 

- Factorul B – amplitudinea de separare – cu graduările: 

- b1 - 0,2 mm 

- b2 - 1 mm 

- b3 - 2,2 mm 

Materialul de lucru a fost reprezentat de inflorescenţele de Melissa officinalis L., 

Populația De Cluj, recoltate în anul 2008, în cantitate de 40 g/probă, la umiditate de 15%. 

 Pentru condiţionare s-a folosit o maşină de separat,  dotată cu temporizator şi 

variator de amplitudine (fig. 3.1).  

Folosind maşina de separat RETSCH AS 300, s-a încercat separarea din 

inflorescenţe, a seminţelor speciei Melissa officinalis L.. Pentru aceasta au fost realizate 

măsurători privind cantitatea de material de pe fiecare sită. Sitele folosite în determinările 

experimentale sunt prezentate în tabelul 3.1. 
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Fig. 3.1 Maşina de separat RETSCH AS 300 (original) 

Tabel/Table 3.1 

Sitele maşinii de separat AS 300 folosite pentru condiționarea seminţelor de Melissa 

officinalis L.  din inflorescenţe 

Nr. 

crt 

Numărul sitei 

 

Dimensiunile ochiurilor sitelor  

 (mm) 

1 Sita 1 5 

2 Sita 2  2,5 

3 Sita 3 1,25 

4 Sita 4 0,63 

5 Colector - 

 Datele au fost interpretate statistic folosind analiza varianţei şi testul Duncan. 

Interpretarea datelor s-a realizat doar pentru sita patru. Diametrul orificiilor de pe  această 

sită este suficient de mic (0,63 mm) pentru a reţine sămânţa, aceasta neajungând în 

colector. 

3.3.2 Germinaţia seminţelor și dinamica de formare a răsadului la Melissa 

officinalis L. 

Experienţa a fost instalată în anul 2005 în cadrul Inspectoratului Teriorial pentru 

Controlul şi Calitatea seminţelor şi Materialului Săditor, Cluj-Napoca. 

Variantele luate în studiu au fost: 

 La experiența privind  vechimea seminţelor cu graduările: 

    V1 - la recoltat 

    V2 - după 12 luni de la recoltare (Mt) 
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    V3 - după 18 luni de la recoltare 

 La experiența privind  temperatura cu următoarele graduări: 

   V1 - alternantă 20-30ºC (8 ore 30ºC şi 16 ore 20ºC)(Mt) 

  V2 - 20ºC 

 V3 - 10ºC 

Pentru stabilirea datelor cu privire la valoarea biologică a seminţelor, metodele de 

lucru sunt standardizate atât în ceea ce priveşte mediul, temperatura, cât şi lumina prin 

STAS 1634/ 82 şi STAS 72/ 92 pentru toate laboratoarele de controlul calităţii seminţelor 

şi a materialului săditor din ţară. 

3.3.3 Dinamica de formare a răsadului la specia Melissa officinalis L., Populația De 

Cluj 

Experienţa s-a amplasat în sera USAMV Cluj-Napoca în anul 2005, în lădiţe de lemn. 

Seminţele au fost plasate în sol de tip Fleurelle. Acest sol este uşor acid, cu pH-ul de 6,2-7. 

Materialul biologic a fost Populaţia de Cluj. 

Pentru determinări s-au ales 30 de plante, la care s-au făcut măsurători cu privire la 

dinamica de formare a răsadului cuprinzând determinări  la 7 zile; 14 zile; 21 zile; 41 zile şi 57 

zile. 

Fiecare plantă a fost marcată, pentru a se putea identifica mai uşor (fig. 3.5). 

 Interpretarea statistică s-a efectuat folosind coeficientul de variație astfel: 

 S% < 10% - variabilitate mică 

 10% > S% < 20% - variabilitate medie 

 S% > 10% - variabilitate mare 

 

3.3.4 Cercetări privind producția, structura plantelor și compoziția chimică a diferitelor 

soiuri și populații de Melissa officinalis L. 

Cercetările experimentale privind producția unor soiuri și populații de Melissa 

officinalis L., s-au desfășurat în câmpul experimental înființat în satul Pâglișa, comuna 

Dăbâca, județul Cluj. 

 Pentru determinarea producției , a structurii plantelor și a compoziției chimice au 

fost înființate două câmpuri experimentale. (fig. 3.2 și 3.3) 
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 La experiența referitoare la producția de masă verde a diferitelor soiuri și populații 

materialul biologic utilizat a fost: 

- Populații de Melissa officinalis: 

- Populația De Cluj 

- Populația Germania 2 

- Populația De Timiș 

- Populația Polonia 

- Soiuri omologate în UE: 

- Soiul Citronella 

- Soiul Lemona 

 

R1 Citronella Germania 2 Cluj Lemona Timiș Polonia 

R2 Polonia Lemona Citronella Germania 2 Cluj Timiș 

R3 Germania 2 Cluj Timișoara Polonia Lemona Citronella 

Fig. 3.2 Schema de amplasare a parcelelor experimentale la experiența privind populații și soiuri de Melissa 

officinalis L., Pâglișa2006 

 

 

Fig. 3.3 Schema de amplasare a parcelelor experimentale la experiența privind populații și soiuri de Melissa 

officinalis L., Pâglișa, 2006 
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3.3.5 Cercetări privind spaţiul optim de nutriţie la specia Melissa officinalis L. 

3.3.5.1 Cercetări privind spațiul optim de nutriție la roiniță în condițiile de la Cluj-

Napoca 

Pentru determinarea influenţei spaţiului de nutriţie asupra producţiei de herba la 

specia Melissa officinalis L., variantele luate în studiu sunt: 

- V1 – plantată la 50 cm între rânduri şi 20 cm între plante pe rând, având desimea 

de 83.333 plante/ha. 

- V2 – plantată la 50 cm între rânduri şi 30 cm între plante pe rând, având desimea 

de 66.666 plante/ha. 

- V3 - plantată la 60 cm între rânduri şi 20 cm între plante pe rând, având desimea de 

83.333 plante/ha. 

- V4 - plantată la 60 cm între rânduri şi 30 cm între plante pe rând, având desimea de 

55.555 plante/ha. 

- V5 - plantată la 70 cm între rânduri şi 20 cm între plante pe rând, având desimea de 

71.429 plante/ha. 

- V6 - plantată la 70 cm între rânduri şi 30 cm între plante pe rând, având desimea de 

47.619 plante/ha. 

Schema de amplasare a câmpului experimental este prezentată în figura 3.4. 

V4R3 

 
V1R3 V5R3 V2R3 V6R3 V3R3 

V6R2 

 
V5R2 V2R2 V1R2 V3R2 V4R2 

V1R1 

 
V2R1 V3R1 V4R1 V5R1 V6R1 

 

Fig. 3.4 Schema de amplasare a culturii de Melissa officinalis L., pentru determinarea spațiului optim, 

Populația De Cluj, Cluj-Napoca, 2006 
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3.3.5.2 Cercetări privind perioada de semănat/plantat și spațiul optim de nutriție la 

roiniță în condițiile de la Pâglișa, județul Cluj 

Experienţa privind perioada optimă de semănat/plantat a fost amplasată în anul 

2005 în satul Pâglişa, comuna Dăbâca.  

 Materialul biologic utilizat a fost Populația De Cluj, semănat si plantat în perioade 

diferite. Câmpul experimental a avut 319 m
2
, mărimea unei parcele fiind de 10 m

2
. 

Parcelele experimentale au fost distribuite randomizat pe întreaga suprafață 

experimentală, în patru repetiții. 

 Variantele experimentale de semănat și plantat au fost: 

- V1 – semănat în data de 15.10.2005 

- V2 – semănat în data de 15.11.2005 

- V3 – semănat în data de 15.04.2006 

- V4 – plantat în data de 15.04.2006 

- V5 – plantat în data de 15.05.2006 

Referitor la influenţa spaţiului de nutriţie asupra producţiei de herba la specia 

Melissa officinalis L., factorii experimentali au fost: 

Factorul A – distanța între plante pe rând – cu graduările: 

- a1 – 20 cm 

- a2 – 30 cm 

- a3 – 40 cm 

Factorul B – distanța între rânduri – cu graduările: 

- b1 – 50 cm 

- b2 – 60 cm 

- b3 – 70 cm 

 

Variantele experimentale rezultate din interacțiunea factorilor sunt prezentate în 

tabelul 3.2 

- Tabel 3.2 

Variantele experimentale rezultate din interacțiunea factorilor ”distanță între 

plante pe rând” și ”distanță între rânduri” 

 

Distanța între 

rânduri 

Distanța între 

plante pe rând 
Desimea 

Spațiu de dezvoltare 
 

50 20 100.000 0,1 

50 30 66.666 0,15 

50 40 50.000 0,2 
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60 20 83.333 0,12 

60 30 55.555 0,18 

60 40 41.666 0,24 

70 20 71.429 0,14 

70 30 47.419 0,21 

70 40 35.714 0,28 
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CAPITOLUL 4. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND 

CONDIŢIONAREA SEMINŢELOR DE MELISSA OFFICINALIS L., 

POPULAȚIA DE CLUJ, FOLOSIND METODA DE SEPARARE CU SITE 

PLANE 

Rezultatele obţinute privind influenţa interacţiunii dintre factorul amplitudine de 

cernere şi factorul timp de cernere asupra cantităţii de sămânţă colectată pe sita patru sunt 

prezentate în figura 4.1. 

 

 

Fig. 4.1 Cantitatea de sămânță colectată sub influența interacțiunii timp x amplitudine de cernere pe 

sita cu diametrul de 0,63 mm 

Graduare factorului „timp de cernere” de 15 minute, depăşeşte martorul, diferenţa 

de 4,33 g fiind semnificativă. La acest timp de cernere cantitatea de material colectat pe 

sita patru este cu 61,9% mai mare. 

 Diferenţele, înregistrate la amplitudinea de 2,2 mm și timpii de cernere de 10 și 15 

minute (-2,00g, respectiv -0,67g) faţă de martorul  5 min x 2,2 mm sunt nesemnificative, 
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de unde se poate concluziona că la această amplitudine, timpul de cernere nu influenţează 

cantitatea de material colectat pe sita patru. 

Rezultatele obţinute privind influenţa interacţiunii dintre factorul amplitudine de 

cernere şi factorul timp de cernere asupra cantităţii de sămânţă colectată pe sita patru sunt 

prezentate în figura 4.2. 

 

 

Fig. 4.3 Cantitatea de sămânță colectată sub influența interacțiunii amplitudine x timp pe sita cu diametrul 

de 0,63 mm 

 Diferențe față de martor se observă la amplitudinea de 2,2 mm (5 min și 10 min) și 

1 mm (10 min). 

 

CAPITOLUL 5. REZULTATELE CERCETĂRILOR  REFERITOARE LA 

GERMINAȚIA ȘI DINAMICA FORMĂRII RĂSADULUI LA MELISSA 

OFFICINALIS L., POPULAȚIA DE CLUJ 

Vechimea seminţelor influenţează pozitiv germinaţia la această vârstă la specia 

Melissa officinalis L., crescând semnificativ după 18 luni de la recoltare faţă de varianta 

de referinţă (V2 – 12 luni de la recoltare). 
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Temperatura influenţează puternic germinaţia la această specie. Astfel la 

temperaturi scăzute (10°C) germinația semințelor este foarte scăzută, realizându-se doar 4 

% din facultatea germinativă. Germinația creşte foarte semnificativ, din punct de vedere 

statistic, la 20
o
C, ajungând la 92, 7 %. Geminația semințelor de Melissa officinalis L., 

Populația De Cluj, în condițiile de temperatură alternantă a fost de 81,5 %. 

Numărul de zile de la semănat și talia plantelor sunt: 

- Semănat- răsărire = 21 zile; talia plantelor 0,2-0,6 cm 

- Frunze cotiledonale = 6 (27) zile; talia plantelor 0,5-0,7 cm 

- Formarea primelor frunze adevărate = 14 (41) zile; talia plantelor 0,8-3,5 cm. 

- Faza de 2-4 frunze = 16 (57) zile ; talia plantelor 2-4 cm 

- Răsad complet format = 21 (78) zile; talia plantelor 7,81-13 cm 

În figura 6.9 este prezentat răsadul bun de plantare. 

CAPITOLUL 6.  REZULTATE PRIVIND PRODUCȚIA DE MASĂ VERDE, 

STRUCTURA PLANTEI ȘI COMPOZIȚIA CHIMICĂ A UNOR SOIURI ȘI 

POPULAȚII DE MELISSA OFFICINALIS L., ÎN CONDIȚIILE DE LA 

PÂGLIȘA, JUDEȚUL CLUJ 

 

Diferențele procentuale de producție între populațiile și soiurile din cultură sunt 

prezentate în figura 6.1. 
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 Fig. 6.1 Diferențele de producție (%) de herba verde a soiurilor/ populațiilor de Melissa officinalis L., 

în cei trei ani de cultură (2006,2007,2008), Pâglișa, județul Cluj 

Din figura 6.1 se observă că în primul an de vegetație soiurile Lemona și 

Citronella au depășit martorul (Populația De Cluj). În cazul soiului Lemona, diferența a 

fost distinct semnificativă - 6,73 t/ha(166,4%); pentru soiul Citronella , diferența 

înregistrată - 6,39 t/ha(157,9%) a fost semnificativă. 

În anul II de vegetație, populația Polonia a înregistrat diferențe distinct 

semnificativ negative față de martorul Populația de Cluj. Restul proveniențelor nu au 

depășit martorul, diferențele fiind nesemnificative. 

În al treilea an de vegetație toate populațiile au avut o producție de herba verde 

ridicată. Soiul Citronella a depășit martorul cu 7,09 t/ha, diferența fiind distinct 

semnificativă. 

 Rezultatele privind talia soiurilor și populațiilor de Melissa officinalis L. sunt 

prezentate în figura 6.2. 

 

Fig. 6.2 Talia soiurilor și populațiilor de Melissa officinalis L., anul II de cultuă (2007), ciclul I de 

vegetație,  în condițiile de la Pâglișa, județul Cluj 

Diferențe semnificativ pozitive s-au înregistrat la populațiile Germania O, Franța 

și soiul Lemona cu 14 (15,9%), 12 (13,6%) respectiv 13,4 cm (13,4%) mai mari decât 

martorul.  
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Soiul Citronella a avut o talie de 105 cm, diferența față de martor fiind distinct 

semnificativă (17 cm, 19,3%). 

Diferențele foarte semnificativ pozitive le-a înregistrat populația Melissa 349 cu o 

talie de 110,8 cm. Față de martor a avut cu 22,8 cm (25,9 %)talia mai mare. 

Rezultatele privind numărul de tulpini la soiurile și populațiile de Melissa 

officinalis L. sunt prezentate figura 6.3. 

 

Fig. 6.3 Numărul de tulpini pe plantă la soiurile și populațiile de Melissa officinalis L., anul II de cultuă 

(2007), ciclul I de vegetație,  în condițiile de la Pâglișa, județul Cluj 

Diferențe semnificative există doar în cazul populației Germania 1 care întrece 

martorul (Populația De Cluj) cu 35,2 (44,6%) tulpini și soiul Lemona cu o diferență de 

41,2 (52,2%) tulpini. 

 

Rezultatele privind numărul de frunze pe tulpină la soiurile și populațiile de 

Melissa officinalis L. sunt prezentate figura 6.4. 

Numărul de frunze pe plantă este diferit la soiurile și speciile de Melissa officinalis 

L.. Soiul Citronella înregistrează diferențe semnificativ pozitive față de martor (Populația 

De Cluj), cu 42,4 (44%) mai multe frunze pe tulpină. Tot diferențe semnificative dar 

negative înregistrează și populația Timișoara care are cu 36,2 (37,6%) frunze mai puțin 

pe tulpină.  Diferențe distinct semnificativ pozitive înregistrează populațiile Germania O, 
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Franța și soiul Lemona față de martor. Acestea au cu 48 (49,8%), 51,4(53,3%) și 59,8 

(52,2%) mai multe frunze pe tulpină. 

 

Fig. 6.4 Numărul de frunze pe tulpină la soiurile și populațiile de Melissa officinalis L., anul II de cultuă (2007), 

ciclul I de vegetație,  în condițiile de la Pâglișa, județul Cluj 

 

Rezultatele privind conținutul în ulei volatil sunt prezentate în figura 6.5. 

 

Fig. 6.5 Conținutul de ulei volatil la soiuri și populații de Melissa officinalis L., Pâglișa, județul Cluj, 2007 
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Soiurile și populațiile de Melissa officinalis L. au avut un conținut diferit de ulei 

volatil.  

 Conținutul de ulei volatil a fost situat între 0,09 ml/100mg pv la soiul Lemona și 

0,32 ml/100 mg pv la soiul Citronella. Restul populațiilor au un conținut de ulei volatil 

situat între 0,11 ml/100mg pv și 0,2 ml/100 mg pv.  

Probele analizate conțin ulei volatil în limitele indicate de literatura de specialitate 

(0,1-0,4ml/100mg produs vegetal). 

În figura 6.6 este prezentat conținutul de compuși polifenolici a soiurilor și 

populațiilor de Melissa officinalis L. Studiate. 

 

Fig. 6.6 Conținutul de compuși polifenolici (mg/g) a soiurilor și populațiilor de Melissa officinalis L. studiate 

Conținutul de compuși polifenolici diferă în funcție de soi și populație. Astfel cea 

mai mică cantitate de compuși polifenolici o are populația Melissa 349 (22,08 mg/g) iar 

cea mai mare cantitate se întâlnește la Populația De Cluj (99,22 mg/g). Compo 

Conținutul de acid rosmarinic diferă. Cele mai bogate populații sunt: Populația De 

Cluj (24,5 mg/g), Timișoara (27,34 mg/g) și soiul Citronella (30,54 mg/g). Acidul 

rosmarinic este preponderent în toate probele analizate. El reprezintă în medie 30% din 

totalul acizilor fenolici. La aceste populații s-au efectuat și analize în ceea ce privește 

compoziția compușilor polifenolici prin extracții în etanol 45%. Rezultatele obținute sunt 
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prezentate în figura 6.7.



Ing. Ovidiu  Marian                                                                                                                                         Rezumat 

22 

 

 

 
 

A 

C 

B 



Ing. Ovidiu  Marian                                                                                                                                         Rezumat 

23 

 

Fig 6.7 Identificarea acizilor fenolici din probele A-Populația De Cluj; B- Timișoara; C- Citronella 

CAPITOLUL 7.  REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND SPAȚIUL 

OPTIM DE NUTRIȚIE LA SPECIA  MELISSA OFFICINALIS L., 

POPULAȚIA DE CLUJ, ÎN CONDIȚIILE DE LA CLUJ-NAPOCA, 2006 

 Rezultatele obținute la Cluj-Napoca în anul I de cultură,  ciclul I și II de vegetație, 

sunt prezentate în tabelul 7.1. 

Tabel/ Table 7.1 

Sinteza comparațiilor datelor experimentale cu ajutorul testului Duncan, anul I, 

ciclul I și II de vegetație, 2006 

 

Graduarea 

factorilor 

Desimea de 

plantare 

pl/ha 

Producția 

Kg/ha 

Testul Duncan 

Ciclul de vegetație Ciclul de vegetație 

I II I II 

50x20 cm 100000 16,33 7,83 BC B 

50x30 cm 66666 14,92 6,83 ABC AB 

60x20 cm 83333 15,32 7,32 ABC B 

60x30 cm 55555 18 9,10 C C 

70x20 cm 71429 14,83 6,18 AB A 

70x30 cm 41666 13,17 5,92 A A 

Ciclul I de vegetație: DS5% -  2,91-3,14 

Ciclul II de vegetație: DS5% -  1,07-1,16 

 

Producția din câmpul experimental a fost cuprinsă între 13,17 t/ha la 41666 

plante/ha și 18 t/ha la 55555 plante/ha. Varianta care a înregistrat diferențe foarte 

semnificative din punct de vedere al producției de herba verde a fost cu 55555 plante/ha. 

În ciclul II de vegetație, producția din câmpul experimental a fost cuprinsă între 

5,92 t/ha la 71429 plante/ha și 9,10 t/ha la 55555 plante/ha, evidențiindu-se aceeași 

evoluție a producției ca și în ciclul I de vegetație. 
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CAPITOLUL 8.  REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND 

INFLUENȚA PERIOADEI DE SEMĂNAT/PLANTAT ASUPRA 

PRODUCȚIEI ȘI SPAȚIUL OPTIM DE NUTRIȚIE LA SPECIA  MELISSA 

OFFICINALIS L., POPULAȚIA DE CLUJ, PÂGLIȘA, JUDEȚUL CLUJ 

Rezultatele cercetărilor privind influența perioadei de semănat/plantat asupra 

producției sunt prezentate în tabelul 8.1 

Tabelul 8.1 

Influența perioadei de semănat/plantat asupra producției la specia Melissa 

officinalis L., Populația De Cluj, Pîglișa, 2006 

Perioada de 

semănat/plantat 

Sowing/ 

planting 

Producția 

 

Yield 

t/ha 

Diferența 

 

Difference 

% 

Diferența 

 

Difference 

t/ha 

Semnificația 

 

Meaning 

Test 

Duncan 

V1 15,60 100,0 0,00 Mt B 

V2 1,60 10,3 -14,00 ooo A 

V3 5,88 37,7 -9,72 ooo A 

V4 34,00 217,9 18,40 *** C 

V5 12,10 77,6 -3,50 - B 

DL 5% - 4,81         DL 1% - 6,75         DL 0,1% - 9,52 

 

Producția câmpului experimental a fost cuprinsă între 1,60 t/ha la V2 (semănat în 

luna noiembrie) și 15,60 t/ha la V1 (semănat în luna octombrie). Singura variantă care a 

înregistrat surplus de producție a fost V4 (plantat în luna aprilie) depășind martorul V1 

(semănat în luna octombrie) cu 18,4 t/ha, diferența fiind din punct de vedere statistic 

foarte semnificativă. Variantele experimentale V2 și V3 (semănat în luna noiembrie și 

semănat în luna aprilie) au avut producții mult inferioare martorului, diferențele fiind 

foarte semnificativ negative. Varianta V5 (plantat în luna mai) a avut producția inferioară 

martorului, fără ca diferența să fie semnificativă (4,81 t/ha). 

Rezultatele cercetărilor privind spațiul optim de nutriție la Pâglișa, județul Cluj în 

anul 2006 sunt prezentate în tabelul 8.2. 
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Producția din câmpul experimental a fost cuprinsă între 0,19 t/ha la V9 (35714 

plante/ha) și 1.35 t/ha la V5 (55555  plante/ha). Varianta 9 nu a fost semnificativ diferită 

față de variantele 8, 7 și 6 (47619, 71429 și 41666 plante/ha). Varianta care a înregistrat 

diferențe foarte semnificative din punct de vedere al producției de herba verde a fost V5 

cu 55555 plante/ha. Variantele cu 100000 respectiv 83333 plante/ha sunt semnificativ 

superioare variantelor care au 66666 și 50000 plante/ha.  

Tabel 8.2 

Sinteza comparațiilor datelor experimentale cu ajutorul testului Duncan, anul I, 

Pâglișa, județul Cluj, 2006 

 

Graduarea 

factorilor 

Desimea de 

plantare 

pl/ha 

2006 

t/ha Duncan 

50x20 cm 100000 0,96 E 

50x30 cm 66666 0,94 DE 

50x40 cm 50000 0,61 CDE 

60x20 cm 83333 0,93 E 

60x30 cm 55555 1,35  F 

60x40 cm 41666 0,66 BCD 

70x20 cm 71429 0,72 ABC 

70x30 cm 47419 0,44 AB 

70x40 cm 35714 0,19 A 

Valori DS5% - 0,30 – 0,35 

 

Rezultatele obținute la Pâglișa, județul Cluj, în anul II de cultură,  ciclul I și II de 

vegetație, sunt prezentate în tabelul 8.3. 

Producția din câmpul experimental în ciclul I de vegetație a fost cuprinsă între 

7,91 t/ha la 47619 plante/ha și 21.73 t/ha la 71429 plante/ha. Varianta care a înregistrat 

diferențe foarte semnificative din punct de vedere al producției de herba verde a fost cea 

cu 71429 plante/ha. Varianta cu 83333 plante/ha este semnificativ superioară variantelor 

celorlalte variante.  
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În ciclul II de vegetație, producția din câmpul experimental a fost cuprinsă între 

4,56 t/a (47419 plante/ha) și 12,6 t/ha la 71429 plante/ha. 

Varianta care a înregistrat cea mai mare producție a fost varianta de plantare 70 

x20 cm (71429 plante/ha). 

Tabel 8.3 

Sinteza comparațiilor datelor experimentale cu ajutorul testului Duncan, anul II, 

ciclul I și II de vegetație, 2007 
Graduarea 

factorilor 

Desimea de 

plantare 

pl/ha 

Ciclul de vegetație 

I 

t/ha 

Duncan II 

t/ha 

Duncan 

50x20 cm 100000 15,99 B 8,37 B 

50x30 cm 66666 15,19 B 9,02 BC 

50x40 cm 50000 15,36 B 8,52 B 

60x20 cm 83333 18,17 C 10,44 D 

60x30 cm 55555 15,51 B 9,93 CD 

60x40 cm 41666 8,89 B 9,28 BC 

70x20 cm 71429 21,73 D 12,60 E 

70x30 cm 47419 7,91 A 4,56 A 

70x40 cm 35714 8,06 A 4,61 A 

Ciclul I de vegetație: DS5% - 1,55 – 1,78 

Ciclul II de vegetație: DS5% - 0,90 – 1,03 

. 

Rezultatele obținute la Pâglișa, județul Cluj, în anul III de cultură,  ciclul I și II de 

vegetație, sunt prezentate în tabelul 8.4 

Tabel 8.4 

Sinteza comparațiilor datelor experimentale cu ajutorul testului Duncan, anul III, 

ciclul I și II de vegetație, 2008 
Graduarea 

factorilor 

Desimea de 

plantare 

pl/ha 

Ciclul de vegetație 

I 

t/ha 

Duncan II 

t/ha 

Duncan 

50x20 cm 100000 27,7 E 15,62 E 

50x30 cm 66666 25,12 D 14,43 D 

50x40 cm 50000 20,69 B 11,82 B 

60x20 cm 83333 29,63 F 17,01 F 

60x30 cm 55555 27,37 E 15,55 E 

60x40 cm 41666 23,89 CD 13,80 CD 

70x20 cm 71429 22,97 C 13,34 C 

70x30 cm 47419 11,12 A 6,60 A 

70x40 cm 35714 10,67 A 6,07 A 

Ciclul I de vegetaţie: DS5% - 1,56 – 1,79 

Ciclul II de vegetaţie: DS5% - 0,92 – 1,05 
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În ciclul I de vegetație, producția din câmpul experimental a fost cuprinsă între 

10,67 t/ha la 35714 plante/ha și 29,63 t/ha la 71429 plante/ha. Varianta care a înregistrat 

diferențe foarte semnificative din punct de vedere al producției de herba verde a fost cea  

cu 100000 plante/ha.  

În ciclul II de vegetație,  producția din câmpul experimental a fost cuprinsă între 

6,07 t/ha la 35714 plante/ha și 17,01 t/ha la 71429 plante/ha. Varianta care a înregistrat 

diferențe foarte semnificative din punct de vedere al producției de herba verde a fost 

varianta de plantare cu 71429 plante/ha.  

 

CAPITOLUL 9 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 Concluzii privind condiţionarea seminţelor de Melissa officinalis L., Populația 

de Cluj, folosind metoda de separare cu site plane 

 Timpul de cernere influențează cantitatea de sămânță separată doar la amplitudini 

mici.  

 Amplitudinea influenţează cantitatea de material colectat, cu cât aceasta este mai 

mare cu atât cantitatea de sămânță separataă este mai mare, indiferent de timpul de 

cernere. 

 Concluzii referitoare la germinația și dinamica formării răsadului la Melissa 

officinalis L., Populația De Cluj 

 Imediat după recoltare, semințele de  Melissa officinalis L. au avut germinația 

foarte scăzută, aceasta crescând odată cu vârsta seminței, la 18 luni de la recoltare 

germinația fiind ridicată. 

 Temperatura influențează puternic germinația semințelor de Melissa officinalis L. 

Astfel, la temperaturi scăzute semințele nu germinează sau germinează foarte slab, 

temperatura de 20ºC  fiind optimă.  

 Durata fazelor de vegetaţie la specia Melissa officinalis L., Populația De Cluj este: 

 Semănat- răsărire = 21 zile; talia plantelor 0,2-0,6 cm 

 Frunze cotiledonale = 6 (27) zile; talia plantelor 0,5-0,7 cm 

 Formarea primelor frunze adevărate = 14 (41) zile; talia plantelor 0,8-3,5 cm. 

 Faza de 2-4 frunze = 16 (57) zile ; talia plantelor 2-4 cm 

 Răsad complet format = 21 (78) zile; talia plantelor 7,81-13 cm 

 

 Concluzii privind producția de masă verde, structura plantei și compoziția 

chimică a unor soiuri și populații de Melissa officinalis L., în condițiile de la Pâglișa,  

județul Cluj 

 În anul I de vegetație (anul în care s-a înființat experiența), producția a fost 

cuprinsă între 4,04 t/ha la Populația de Cluj (Mt) și 10,77 t/ha la soiul Lemona. 

 În anul II de cultivare, ciclul I de vegetație nici o populație sau soi nu a depășit 

semnificativ Populația De Cluj. Populația Germania 2 și soiurile Lemona și Citronella au 
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avut producții inferioare martorului. În ciclul II de vegetație se menține aceeași tendință, 

nici o populație sau soi nedepășind martorul. 

 În anul III de cultură, ciclul I de vegetație, producția populațiilor și soiurilor a fost 

cuprinsă între 52,79 t/ha și 61,14 t/ha.  Producția realizată de populația De Cluj a fost 

depășită doar de producția soiului Citronella. În ciclul II de vegetație, producția 

populațiilor și soiurilor a fost cuprinsă între 22,88 t/ha și 26,50 t/ha. La fel ca și în ciclul I 

de vegetație soiul Citronella a avut producția cea mai mare. 

 Talii mai mari decât talia populației de Cluj  au avut populațiile Germania O, 

Franța și soiul Lemona.  Soiul Citronella a avut cea mai mare talie. 

 Față de populația De Cluj, cel mai mare număr de tulpini l-a avut soiul Lemona 

urmat de populația Germania 1. 

 Referitor la numărul de frunze pe tulpină, soiul Citronella a avut cel mai mare 

număr de frunze față de populația De Cluj.  

 S-au identificat 4 corelații puternice pozitive între caracterele talie-număr de 

tulpini la Populația De Cluj, Polonia, Franța și Melissa 349; 4 corelații puternice pozitive 

între caracterele număr de tulpini-număr de frunze la Germania 2,  Franța,  Melissa 349  

și Citronella; 2 corelații puternice pozitive între caracterele talie-număr de frunze pe 

tulpină la Franța și Citronella. 

 Cel mai mic conținut de ulei volatil a fost înregistrat și cel mai mare la soiul 

Citronella. Probele analizate conțin ulei volatil în limitele indicate de literatura de 

specialitate (0,1-0,4ml/100mg produs vegetal). Cea mai mica producție de ulei volatil a 

avut-o soiul Lemona. Cea mai mare producție de ulei volatile s-a înregistrat la soiul 

Citronella. Populația de Cluj a avut o producție medie de ulei volatil.  

 Conținutul de compuși polifenolici diferă în funcție de soi și populație, cea mai 

mică cantitate de compuși polifenolici o are populația Melissa 349 iar cea mai mare 

cantitate s-a determinat la Populația De Cluj.  

 Conținutul de acid rosmarinic diferă. Cele mai bogate populații sunt: Populația De 

Cluj, Timișoara și soiul Citronella. Acidul rosmarinic este preponderent în toate probele 

analizate. El reprezintă în medie 30% din totalul acizilor fenolici. 

 Pe lângă acid rosmarinic s-au identificat alți 4 acizi fenolici (acid galic, acid 

protocatecuic, acid cafeic și acid p-Cumaric.  

 Soiul Citronella este cel mai bogat în acid p-Cumaric, urmat de Populația De Cluj.  

 Populația De Cluj a avut cea mai mare producție de compuși polifenolici. Nici o 

populație sau soi nu a înregistrat producții mai mari.  

 Concluzii privind spațiul optim de nutriție la specia Melissa officinalis L. în 

condițiile de la Cluj-Napoca, Populația De Cluj, anul 2006 

 În anul 2006, ciclul I și II de vegetație,  cele mai mari producții s-au obținut la 50 

cm între rânduri și 20 cm între plante pe rând, cu excepția distanței de plantare de 60 x 30 

cm unde s-a obținut o producție superioară. Mărirea distanței între plante pe rând și între 

rânduri determină scăderea producției.  

 La toate variantele de plantare cu excepția variantei 60 x 20 cm, corelațiile dintre 

numărul de tulpini și numărul de frunze pe plantă sunt puternice foarte semnificative. 

Corelații puternice între talie și frunze pe plantă s-au determinat la variantele de plantare 

60 x 20 cm și 60 x 30 cm. La varianta 60 x 20 cm s-a determinat o corelație puternică 

semnificativă între talie și număr de tulpini. 
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 Concluzii privind influența perioadei de semănat/plantat și spațiul optim de 

nutriție asupra producției la specia Melissa officinalis L., Populația De Cluj, Pâglișa, 

2006 

 Varianta experimentală plantată în luna aprilie a avut cea mai mare producție 

restul variantelor semănate în luna noiembrie și în luna aprilie au avut producții mult 

inferioare martorului, diferențele fiind foarte semnificativ negative.  

 La Pâglișa în anul I de vegetație, distanța de 50 cm între rânduri și distanța de 20 

cm între plante pe rând  sunt distanțele cele mai bune pentru plantare. Se remarcă 

distanțele de plantare 60 x 30 cm care înregistrează producții superioare. 

 În anul II de vegetație, ciclul I și II de vegetație distanțele mici între plante pe rând 

și distanțele mari între rânduri au cele mai ridicate producții. 

 În anul III de vegetație, ciclul I și II de vegetație, asemenea anului anterior, la 

distanțe mici între plante pe rând și între rânduri, producția de herba verde este ridicată. 

Excepție face variant 60 x 40 cm, unde în ambele cicluri de vegetație s-au înregistrat 

producții mai ridicate decât variant de referință.  

 

Concluzii privind evoluția producției la Melissa officinalis L., populația De Cluj, în 

condițiile de la Pâglișa, județul Cluj (2007-2008) 

 În anul III de vegetație, producția a fost ridicată, toate variantele având diferențe 

de producție foarte semnificative față de anul II, cu excepția tuturor variantelor de 

plantare la  70 cm între rânduri.  

 Atât în anul II de cultură cât și în anul III, producția cea mai mare de herba verde  

s-a înregistrat la variantele care au avut distanța între plante pe rând de 20 cm. 

 Producțiile înregistrate de variantele martor (50 cm distanță între rânduri și 30 sau 

40 cm distanță între plante pe rând) au fost cele mai mari., cu excepția variantei de 

plantare 70 x 20 care a înregistrat o producție mai mare, diferența fiind foarte 

semnificativă. 

 Recomandări 

 Se recomandă înființarea culturii de Melissa officinalis L. prin plantare, cât mai 

devreme posibil primăvara. 

 Se recomandă folosirea semințelor care au o vechime de cel puțin 18 luni, pentru a 

a vea o germinație optimă la temperature de 20°C. 

 Se recomandă luarea în cultură a populației De Cluj și înscrierea acesteia în 

Catalogul Oficial al Soiurilor, datorită producției mari de masă verde și a conținutului 

ridicat de compuși polifenolici. 

Plantarea răsadului de Melissa officinalis L., se recomandă a se realiza la distanțe mici 

între rânduri (50 sau 60 cm) și între plante pe rând (20 sau 30 cm) pentru a realiza o 

desime mare de plante la hectar, fapt care conduce la recolte însemnate. 
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