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INTRODUCERE 

Numele genului Agastache vine de la ,,Agan” care în greacă semnifică foarte mult, 

iar Stachys care înseamnă spic de grâu, o aluzie la multe flori mici ale tulpinii înflorite 

(QUATTROCCHI 1999, citat de SMALL, 2006). Este o plantǎ ornamentalǎ dar şi 

comestibilǎ în acelaşi timp, frunzele şi florile având un gust între mentǎ şi anason 

(PHILLIPS, 2002).  

Infuzia de ceai, poate fi utilizată în scop medicinal pentru tuse, şi ca îndulcitor 

natural. Planta a fost adusă în Europa de apicultori, care colectau plante pentru o miere 

parfumatǎ, uşoară, realizată din nectarul de flori (GREEN, 2006). 

Utilizarea în medicină. Medicament pulmonar: infuzia rece de frunze, este luatǎ 

pentru durerile în piept, cauzate de tuse, pentru a induce transpiraţia, reduce febra. Infuzia 

din rădăcină este utilizatǎ pentru dureri în piept, tuse şi răceli, cataplasma din frunze sau 

tulpini poate fi aplicată în cazul arsurilor. Antihemoragic, infuzia de frunze şi tulpinǎ sunt 

luate în cazul tuselor cu sânge (MALLAVARAPU et al., 2004; SMALL, 2006; 

MOERMAN, 2009). Utilizatǎ în principal pentru a trata probleme digestive, Agastache 

foeniculum (Pursh) Kuntze are de asemenea proprietăţi antiseptice. Frunzele şi tulpinele 

au efecte benefice terapeutice: se utilizează în afecţiunile cardiace, slăbiciunilor de inimă, 

având şi efect diaforetic (FǍLTICEANU şi MUNTEANU, 2006). S-a demonstrat că 

 uleiul esenţial posedă activităţi antimicrobiene şi antifungice (OMIDBAIGI and 

MAHMOODI M., 2010 a).  

Isopul mare curăţă aciditatea excesivă de la nivelul stomacului, splinei şi greutatea în 

piept. De asemenea, stimulează sistemul gastro-intestinal. Caracteristicile plantei: 

antibacteriene, antiemetice, odorizant de antifungice, şi pentru respiraţie, diaforetic. 

Obiectivele tradiţionale de aplicare: balonare, guturai, răceli, colici, diaree, febră, gripă, 

greaţă, vărsături. 

Este utilizată ca plantǎ aromatică în bucătăriile nord-americane şi asiatice. Frunzele 

aromatice pot fi utilizate pentru a face jeleuri. Seminţele pot fi adăugate la prăjituri sau brioşe 

(STĂNESCU şi col., 2009). 
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1. GENERALITĂŢI PRIVIND SPECIA AGASTACHE FOENICULUM 

Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze, numită popular isopul mare, este o plantă 

perenă, erbacee, aromatică cu utilizări în domeniile fitoterapeutic, ornamental şi 

condimentar, din familia Lamiaceae, originară din America de nord. Este o plantă 

tolerantă la soluri cu fertilitate şi umiditate redusă, precum şi la temperaturi reduse 

moderate, întâlnite în Câmpia Transilvaniei. 

 

2. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND COMPOZIŢIA 

CHIMICĂ ŞI PRODUCŢIA DE PRINCIPII ACTIVE LA A. FOENICULUM 

Din bibliografia studiată s-a identificat o serie de rezultate privind cultivarea şi 

utilizarea materiei prime vegetale de la A. foeniculum (Pursh) Kuntze, cum ar fi utilizarea 

ca bioinsecticid, diferite experienţe privind creşterea producţiei de ulei volatil şi testări 

ale rezistenţei plantelor la condiţiile de stres ale mediului. 

 

3. CADRUL NATURAL ÎN CARE S-AU DESFĂŞURAT CERCETĂRILE 

Cercetările s-au desfăşurat în Câmpul experimental al USAMV Cluj-Napoca, de la 

Jucu judeţul Cluj.  

3.1. CONDIŢIILE DE SOL DIN CÂMPUL EXPERIMENTAL 

Câmpul experimental de la Jucu a prezentat un sol de tip Faeoziom argic-stagnic. 

Acesta este amplasat pe terasa veche a Someşului Mic. Aprovizionarea în azot total, 

humus şi potasiu este bună, foarte slabă cu fosfor mobil, reacţia solului este slab acidă. 

 

3.3. CONDIȚIILE CLIMATICE ALE ANILOR 2010-2012 LA JUCU  

JUD. CLUJ 

Anul 2011 a fost caracterizat de o temperatură medie anuală de 9,6
0
C, valoare mai 

mică decât cea a mediei din anul 2010 (cu 1,7
0
C); cea mai călduroasă lună fiind iulie 

(21,11
0
C), iar cea mai rece ianuarie (-3,15

0
C). 

 Anul 2012 a înregistrat o temperatură de în luna iulie de 24,1
0
C, iar luna ianuarie 

a atins temperatura de -2,34 (tabelul 3.4). 
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Precipitaţiile căzute în anul 2011 au însumat 443,2 mm. Cea mai săracă lună în 

precipitaţii a fost noiembrie (1,00 mm), iar cea mai bogată a fost luna iulie (94,6 mm).  

Precipitaţiile din anul 2012 au înregistrat cantitatea cea mai ridicată în luna mai de 

118,4 mm, iar cea mai scăzută cantitate în lună martie de 9,8 mm şi august 15 mm.  

 

4. OBIECTIVELE CERCETĂRILOR. FACTORII ŞI GRADUĂRILE 

EXPERIMENTALE 

4.1 OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 

 

 privind biologia plantelor din specia A. foeniculum (Pursh) Kuntze 

Evidenţierea particularităţilor morfologice ale plantelor în condiţiile pedoclimatice 

de la Jucu jud. Cluj  

 Evidenţierea  caracteristicilor botanice ale plantelor de A. foeniculum (Pursh) Kuntze din 

Câmpul experimental de la Jucu; 

 Creşterea plantelor în diferite fenofaze de vegetaţie; 

 Stabilirea raportului gravimetric între diferitele componente ale plantelor;  

Determinarea influenţei factorilor biologici şi tehnologici asupra MMB la A. 

foeniculum (Pursh) Kuntze 

 Influenţa vechimii seminţelor asupra MMB; 

 Determinarea influenţei desimii plantelor şi a poziţiei inflorescenţelor pe plantă asupra 

MMB; 

Determinarea influenţei factorilor biologici, ecologici şi tehnologici asupra germinaţiei 

seminţelor de A. foeniculum (Pursh) Kuntze 

 Influenţa vechimii seminţelor asupra germinaţiei; 

 Influenţa pozitiei inflorescenţelor pe plantă asupra germinaţiei seminţelor; 

 Influenţa temperaturii asupra germinaţiei seminţelor; 

 Influenţa metodelor de stimulare a germinaţiei asupra germinaţiei seminţelor; 

 Influenţa substratului de germinaţie (TP, BP) asupra germinaţiei seminţelor. 
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privind tehnologia de cultivare a speciei A. foeniculum (Pursh) Kuntze 

 Studiul dinamicii formării răsadului;   

 Studiul influenţei periodei de plantare asupra evoluţiei creşterii şi producţiei; 

 Studiul influenţei perioadei de plantare asupra producţiei de herba şi a randamentului de 

uscare; 

 Studiul influenţei desimii de plantare asupra producţiei de herba şi a randamentului de 

uscare; 

 Determinarea producţiei de seminţe. 

 Studiul tehnicii de selectare a seminţelor de A. foeniculum (Pursh) Kuntze;  

 Determinarea compoziţiei chimice a principiilor active la specia de A. foeniculum (Pursh) 

Kuntze.  

 

4.2. MATERIALUL BIOLOGIC 

Materialul biologic utilizat în cercetările noastre a rezultat în urma unui proiect 

desfăşurat în parteneriat cu SCDL Bacău. 

Sursele de germoplasmă utilizate la SCDL Bacău provin din populaţii locale din 

SUA, mai mult apropiat de arealul de origine, ceea ce a permis utilizarea calităţilor şi 

rezistenţei în starea lor nativă.  

 

4.4 METODA DE CERCETARE 

4.4.1 Cercetări privind biologia speciei A. foeniculum  

Studiul influenţei perioadei de plantare, a desimii şi poziţiei inflorescenţelor pe 

plantă asupra lungimii inflorescenţelor  

a. S-a conceput o experienţă trifactorială cu următorii factori şi graduări: 

  Factorul A- Perioada de plantare cu graduările: 

                    a1- plantare timpurie (26.04.2011) 

                      a2- plantare târzie (21.05.2011) 
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  Factorul B- Desimea de plantare cu graduările: 

                      b1- 47.619 pl/ha (30 cm x 70 cm) 

                      b2- 35.714 pl/ha (40cm x 70 cm) 

                      b3- 28.517 pl/ha (50 cm x 70 cm) 

  Factorul C- Poziţia inflorescenţelor pe plantă cu graduările: 

                     c1- la baza plantei 

                     c2- la mijlocul plantei 

                     c3- la vârful plantei  

Studiul influenţei perioadei de plantare, a desimii şi poziţiei inflorescenţelor 

pe plantă asupra numărului de seminţe pe inflorescenţe  

a.  În acest scop s-a întocmit o experienţă trifactorială cu următorii factori şi graduări: 

  Factorul A- Perioada de plantare cu graduările: 

                    a1- plantare timpurie (26.04.2011) 

                      a2- plantare târzie (21.05.2011) 

  Factorul B- Desimea de plantare cu graduările: 

                      b1- 47.619 pl/ha 

                      b2- 35.714 pl/ha 

                      b3- 28.517 pl/ha 

  Factorul C- Poziţia inflorescenţelor pe plantă cu graduările: 

                     c1- la baza plantei 

                     c2- la mijlocul plantei 

                     c3- la vârful plantei  

Privind MMB 

a. MMB s-a studiat pe etajele la care sunt poziţionate inflorescenţele pe plantă. În acest 

sens s-a realizat o experienţă trifactorială cu următorii factori şi graduări: 

  Factorul A- Poziţia inflorescenţelor pe plantă cu graduările: 
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                    a1- la baza plantei 

                    a2- la mijlocul plantei 

                    a3- la vârful plantei  

  Factorul B- Perioada de plantare cu graduările: 

                   b1- plantare timpurie  

                    b2- plantare târzie  

  Factorul C- Desimea de plantare cu graduările: 

                    c1- 47.619 pl/ha 

         c2- 35.714 pl/ha 

                    c3- 28.517 pl/ha 

Studiul germinaţiei 

a. Germinaţia s-a studiat în relaţie cu vechimea seminţelor. În acest scop s-a realizat o 

experienţă monofactorială cu următoarele variante: 

                    v1- seminţe cu vechimea de 4 ani 

                    v2- seminţe cu vechimea de 3 ani 

                    v3- seminţe cu vechimea de 2 ani 

                    v4- seminţe cu vechimea de 1 an 

b. Studiul condiţiilor de iluminat şi a vechimii seminţelor asupra germinaţiei. S-a realizat 

o experienţă bifactorială cu următorii factori şi graduări: 

  Factorul A- Condiţiile de iluminat în germinaţie 

                    a1- Lumină permanentă 

                    a2- Întuneric 
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  Factorul B- Vechimea seminţelor 

                    b1- seminţe cu vechimea de 4 ani 

                    b2- seminţe cu vechimea de 3 ani 

                    b3- seminţe cu vechimea de 2 ani 

c. Studiul metodei de germinaţie şi a duratei de imersie în apă distilată. În acest sens s-a 

realizat o experienţă bifactorială cu următorii factori şi graduări: 

  Factorul A- Metoda de germinaţie 

                    a1- TP (Top of paper) 

                    a2- BP (Between paper) 

  Factorul B- Durata de imersie 

                    b1- neimersare 

                    b2- imersie 1h 

                    b3- imersie 1h/ 40
0
C 

                    b4- imersie 24h 

d. Studiul germinaţiei seminţelor de la diferite poziţii ale inflorescenţelor şi la desimi 

distincte. S-a realizat o experienţă bifactorială cu următorii factori şi graduări: 

  Factorul A- Poziţia inflorescenţelor pe plantă cu graduările: 

                    a1- bază 

                    a2- mijloc 

                    a3- vârf 

  Factorul B- Desimea de plantare cu graduările: 

                    b1- 47.619 pl/ha 

                    b2- 35.714 pl/ha 

                    b3- 28.517 pl/ha 
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e. Studiul germinaţiei în funcţie de perioada de plantare şi mărimea seminţelor, s-a studiat 

într-o experienţă bifactorială cu următorii factori şi graduări: 

  Factorul A- Perioada de plantare cu graduările: 

                  a1- plantare timpurie  

                    a2- plantare târzie  

  Factorul B- Mărimea seminţelor 

                    b1- seminţe mici (< 0,47 g) 

                    b2- seminţe mari (> 0,47 g) 

f. Studiul germinaţiei în funcţie de perioada de plantare şi desime cu următorii factori şi 

graduări: 

  Factorul A- Perioada de plantare cu graduările: 

                    a1- plantare timpurie  

                    a2- plantare târzie  

  Factorul B- Desimea de plantare cu graduările: 

                    b1- 47.619 pl/ha 

                    b2- 35.714 pl/ha 

                    b3- 28.517 pl/ha 

4.4.2 Cercetări privind tehnologia de cultivare a speciei A. foeniculum 

Dinamica formării răsadului 

 a. Pentru a cuantifica dinamica de formare a răsadului au fost urmărite variabilitatea 

taliei şi a numărului de frunze, în funcţie de vechimea seminţelor (seminţe cu vechimea 

de 1,2,3 şi 4 ani). Determinările biometrice s-au realizat la diferite intervale de timp (35, 

49 şi 57 zile) 
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Studiul producţiei de herba 

a. În acest scop s-a realizat o experienţă bifactorială cu următorii factori şi 

graduări: 

  Factorul A- Perioada de plantare cu graduările: 

                   a1- plantare timpurie   

                    a2- plantare târzie  

  Factorul B- Desimea de plantare cu graduările: 

                    b1- 47.619 pl/ha 

                    b2- 35.714 pl/ha 

                    b3- 28.517 pl/ha 

Studiul producţiei de seminţe 

Influenţa perioadei de plantare, a desimii şi poziţiei inflorescenţelor pe plantă 

asupra masei de seminţe pe inflorescenţe  

a. S-a efectuat o experienţă trifactorială cu următorii factori şi graduări: 

  Factorul A- Perioada de plantare cu graduările: 

                   a1- plantare timpurie  

                    a2- plantare târzie  

  Factorul B- Desimea de plantare cu graduările: 

                    b1- 47.619 pl/ha (30 cm x 70 cm) 

                    b2- 35.714 pl/ha (40 cm x 70 cm) 

                    b3- 28.517 pl/ha (50 cm x 70 cm) 
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  Factorul C- Poziţia inflorescenţelor pe plantă cu graduările: 

                    c1- la baza plantei 

                    c2- la mijlocul plantei 

                    c3- la vârful plantei  

Influenţa perioadei de plantare şi a desimii asupra producţiei de seminţe   

b. Pentru acest obiectiv s-a întocmit o experienţă bifactorială cu următorii factori 

şi graduări: 

  Factorul A- Perioada de plantare cu graduările: 

                    a1- plantare timpurie (26.04.2011) 

                    a2- plantare târzie (21.05.2011) 

  Factorul B- Desimea de plantare cu graduările: 

                    b1- 47.619 pl/ha 

                    b2- 35.714 pl/ha 

                    b3- 28.517 pl/ha 

Studiul condiţionării seminţelor 

a. S-a realizat o experienţă bifactorială cu următorii factori şi graduări: 

  Factorul A- Timpul de cernere cu graduările: 

                    a1- 1 min. 

                    a2- 3 min. 

                    a3- 5 min. 

  Factorul B- Amplitudinea mişcării seminţelor cu graduările: 

                    b1- 0,2 mm 

                    b2- 1 mm 

                    b3- 2,2 mm 
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 5. REZULTATE PRIVIND BIOLOGIA SPECIEI A. FOENICULUM  

5.1 MORFOLOGIA SPECIEI A. FOENICULUM  

5.1.2. Ponderea diferitelor părţi ale plantelor de A. foeniculum din biomasa plantei 

 

În urma determinărilor realizate asupra plantelor recoltate din Câmpul 

experimental Jucu, s-a observat că frunzele prezintă o pondere semnificativă, de 37,98 %, 

din masa totală a plantei, ramificaţiile 30,80 %, tulpina principală a înregistrat ponderea 

cea mai scăzută, de 10,44 %, iar inflorescenţele deţin un procent destul de semnificativ de 

20,78 % din totalul plantei. În cazul plantelor uscate, de asemenea frunzele deţin 

ponderea cea mai ridicată din totalul plantei de 35,89%, urmată de masa ramificaţiilor 

(25,75%), inflorescenţelor (19,04 %) şi tulpinii 19,32 %. 

 

 

Fig. 5.2 Ponderea diferitelor părţi ale plantelor verzi de A. foeniculum (Pursh) Kuntze  

(Jucu, 2011) 
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Fig. 5.3 Ponderea diferitelor părţi ale plantelor uscate de A. foeniculum (Pursh) Kuntze  

(Jucu, 2011) 

 

5.7  REZULTATELE PRIVIND  MMB 

 

5.7.2. MMB în funcţie de etajele la care sunt poziţionate inflorescenţele pe plantă 

 

MMB-ul seminţelor provenite de la inflorescenţele bazale a fost diferit în funcţie 

de varianta luată în studiu (0,51-0,59 g). Seminţele de la etajul mijlociu au avut o greutate 

cuprinsă între 0,55-0,59 g.   

Iar MMB-ul de la seminţele din vârful plantelor a determinat o masă de 0,54-0,62 

g în intervalul desimilor experimentate (47.619-28.517 pl/ha. Desimea de 35.714 pl/ha a 

înregistrat o creştere de 0,06 g cu diferenţe semnificative faţă de martor, iar desimea cea 

mai mică de 28.517 pl/ha a determinat un spor de 0,08 g comparativ cu martorul.  

Diferenţele sunt asigurate statistic prin ambele metode de apreciere (analiza 

varianţei şi testul comparaţiilor multiple Duncan) (tabelul 5.48). 
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Tabelul 5.48 

Influenţa desimii asupra MMB-ului  de la inflorescenţele din vârful plantelor de A. 

foeniculum (Pursh) Kuntze (Cluj-Napoca, 2011) 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 5.8. REZULTATELE PRIVIND GERMINAŢIA SEMINŢELOR LA A. FOENICULUM  

5.8.1. Germinaţia seminţelor recoltate în anii  2008-2011 

      
Seminţele din anul întâi de vegetaţie au facultatea germinativă cea mai ridicată, 

astfel încât la temparatura de 30
0
C, seminţele recoltate în 2011 (plantele din perioada 

tipurie de plantare) au înregistrat un procent foarte ridicat de germinaţie (94,75%) 

comparativ cu seminţele recoltate în 2008 (75,5%) conform tabelului 5.54. 

 

Tabelul 5.54 

Influenţa vechimii seminţelor asupra facultăţii germinative (la 30ºC) la A. foeniculum 

(Pursh) Kuntze  (Cluj-Napoca, 2012) 

*Anul 3 de vegetaţie, recolta 2011 

              ** Anul 1 de vegetaţie, perioda întâi de plantare (26.04.2011), recolta 2011 

             ***Anul 1 de vegetaţie, perioada a 2- a de plantare (21.05.2011), recolta 2011 

 

 
 

 

 

 

 

Desimea 

(pl/ha) 

MMB 

(g) 

Diferenţa 

 
Semnificaţia 

 

Testul 

Duncan 

 % g 

47.619 0,54 100 0 Mt A 

35.714 0,60 111,5 0,06 *    B 

28.517 0,62 115,1 0,08 **      C      

  DL (p 5%)                                         0,05                               DS   0,05 

  DL (p 1%)                                         0,07 

  DL (p 0,1%)                                      0,11                                                                                                             

Anul recoltării 
FG  

(%) 

Diferenţa 

 
Semnificaţia 

 

Testul 

Duncan 

 % G 

2008 75,5 100 0 Mt A 

2009 80,25 106,3 4,75 - AB 

2010 84,25 111,6 8,75 *    BC 

         *2011 84,75 112,3 9,25 **    BC 

       **2011 94,75 125,5 19,25 ***         D 

     ***2011 88 116,6 12,5 ***      C 

 DL (p 5%)                                                               6,54                                 DS   6,53-7,29 

 DL (p 1%)                                                               9,05 

 DL (p 0,1%)                                                           12,49 



19 

 

5.8.5. Germinaţia seminţelor în funcţie de durata de imersie în apă distilată 

Indiferent de metoda de germinare folosită, imersarea seminţelor are efect negativ, 

mai ales la o durată mai mare de timp (24 h) (tabelul 5.67). 

Tabelul 5.67 

Influenţa interacţiunii între metoda de germinare şi durata de imersie a seminţelor în apă 

distilată asupra facultăţii germinative la A. foeniculum (Pursh) Kuntze  

 (Cluj-Napoca, 2011) 

Durata de 

imersie 

 

Metoda de 

germinare 

 

FG 

(%) 

Diferenţa 

 Semnificaţia 

 

Testul 

Duncan 

 % G 

Neimersate 

 

TP 56 100 0 Mt            E 

BP 28,25 50,4 -27,75 00 AB 

1h 
TP 53,5 100 0 Mt            E 

BP 22,5 42,1 -31 00 A 

1h/40
0
C 

TP 48 100 0 Mt         DE 

BP 36,25 75,5 -11,75 -    BC 

24h 
TP 40,5 100 0 Mt       CD 

BP 36 88,9 -4,5 -    BC 

DL (p 5%)                                                                                     12,40                     DS   10,31-11,74 

DL (p 1%)                                                                                     19,31 

DL (p 0,1%)                                                                                  34,05 

 

5.8.7. Influenţa perioadei de plantare şi a mărimii seminţelor asupra  

germinaţiei acestora 

    

        Facultatea germinativă a seminţelor mici a fost cuprinsă între 43-53 %, iar  

seminţele mari au înregistrat un procent mai ridicat de 76-84,75 %, determinând diferențe 

foarte semnificative comparativ cu martorul prin testul analizei varianței (tabelul 5.86). 

Tabelul 5.86 

Influenţa interacţiunii între mărimea seminţelor şi perioada de plantare asupra facultăţii 

germinative la A. foeniculum (Pursh) Kuntze  (Cluj-Napoca, 2012) 

Perioada de 

plantare 

Mărimea 

seminţelor 

FG 

(%) 

Diferenţa 
Semnificaţia 

Testul 

Duncan 
% G 

26.04.2011 
Mici 53 100 0 Mt    B 

Mari 84,75 159,9 31,75 ***         D 

21.05.2011 
Mici 43 100 0 Mt A 

Mari 76 176,7 33 ***      C 

DL (p 5%)                                                                             7,69                          DS   7,68-8,11 

DL (p 1%)                                                                            11,65 

DL (p 0,1%)                                                                         18,72 
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6. REZULTATE PRIVIND TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIEI A. 

FOENICULUM  

6.1. DINAMICA CREŞTERII PLANTELOR DE A. FOENICULUM  ÎN TIMPUL 

PRODUCERII RĂSADULUI 

      6.1.2. Variabilitatea taliei şi a numărului de frunze la răsadul de A. foeniculum 

 

 Rezultatele cercetărilor cu privire la dinamica de formare a răsadului privind talia 

la 49 de zile de la semănat, sunt prezentate în tabelul 6.2. Talia plantelor la 49 de zile de 

la semănat a fost cuprinsă între 8,4-10,82 cm în funcţie de vechimea seminţelor. Pentru 

această vârstă a răsadului, variabilitatea este mare, indiferent de vechimea seminţelor.  

La 57 de zile de la semănat plantele au avut talia cuprinsă între 16,94-22,20 cm (în 

funcţie de vechimea seminţelor), La această vârstă, răsadul prezintă o variabilitate mare, 

indiferent de anul recoltării seminţelor (tabelul 6.3). 

Tabelul 6.2 

Variabilitatea taliei răsadului de A. foeniculum (Pursh) Kuntze 

în funcţie de vechimea seminţelor la 49 zile de la semănat (Cluj-Napoca, 2012) 

Vechimea 

seminţelor 

 

Coeficienţii de variabilitate 

X S S
2
 SX S% 

2008 8,40 2,38 5,67 0,28 28,37 

2009 9,44 3,01 9,07 0,32 31,90 

2010 9,70 2,10 4,41 0,22 21,67 

2011 10,82 3,30 10,89 0,30 30,50 

 

Tabelul 6.3 

Variabilitatea taliei răsadului de A. foeniculum (Pursh) Kuntze 

în funcţie de vechimea seminţelor la 57 zile de la semănat (Cluj-Napoca, 2012) 

Vechimea 

seminţelor 

 

Coeficienţii de variabilitate 

X S S
2
 SX S% 

2008 16,94 4,05 16,39 0,24 23,90 

2009 19,70 4,64 21,55 0,24 23,57 

2010 20,16 4,05 16,38 0,20 20,08 

2011 22,20 5,38 28,91 0,24 24,22 
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6.2.  ÎNMULŢIREA ÎN VITRO A PLANTEI A. FOENICULUM 

 

La vârsta de 3-4 luni talia plantelor provenite de pe mediul MS02 prezintă o 

variabilitate ridicată, talia înregistrând o înălţime cuprinsă între 0,5-9 cm. După 5-6 luni 

talia plantelor (2,7-10,8 cm) şi numărul de frunze (4-22) au înregistrat diferenţe destul de 

ridicate între plante, la utilizarea mediului de cultură MS0S. Iar în cazul utilizării mediului 

MS0 ,talia plantelor a fost cuprinsă între 3-11 cm, totodată şi numărul de frunze (4-22) a 

înregistrat o variabilitate ridicată.  

 

 

Fig. 6.7 Talia plantei la specia A. foeniculum (Pursh) Kuntze la vârsta de 5-6 luni pe 

mediul MS0S  (Cluj-Napoca, 2012) 
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Fig. 6.9 Talia plantelor la specia A.foeniculum (Pursh) Kuntze la vârsta de 5-6 luni pe 

mediul MS0  (Cluj-Napoca, 2012) 

 

 
 

6.3. PRODUCŢIA DE HERBA LA A. FOENICULUM 

6.3.1. Producţia de herba şi randamentul de uscare în funcţie de perioada  

de plantare şi desime 

 

Producţia de herba creşte pe măsură ce scade desimea, în intervalul desimilor 

experimentate (47.619 pl/ha- 28.517 pl/ha) (tabelul 6.9). Cu cât creşte numărul de plante 

la unitatea de suprafaţă, creşte şi randamentul de uscare (tabelul 6.13). 

Tabelul 6.9 

Influenţa interacţiunii între perioada de plantare şi desime asupra productiei de herba 

verde la A. foeniculum (Pursh) Kuntze (Jucu, media anilor 2011-2012) 

 

 

Desimea 

 (pl/ha) 

Perioada de 

plantare 

 

Producţia de 

herba verde 

(t/ha) 

Diferenţa 

 
Semnificaţia 

 

Testul 

Duncan 

 %  t 

47.619 
26.04.2011 12,76 100 0 Mt        D 

21.05.2011 5,9 46,2 -6,86 000 A 

35.714 
26.04.2011 13,43 100 0 Mt          E 

21.05.2011 6,21 46,2 -7,22 000    B 

28.517 
26.04.2011 13,83 100 0 Mt            F 

21.05.2011 7,34 53,1 -6,49 000      C 

 DL (p 5%)                                                                                  0,45                          DS  0,27-0,29 

 DL (p 1%)                                                                                  0,90 

 DL (p 0,1%)                                                                               2,47 
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Tabelul 6.12 

Influenţa interacţiunii între perioada de plantare şi desime asupra producţiei de herba 

uscată  la A. foeniculum (Pursh) Kuntze (Jucu, media anilor 2011-2012) 

 

 

Tabelul  6.13 

Randamentul de uscare la specia A. foeniculum (Pursh) Kuntze 

 (Cluj-Napoca 2011-2012) 

 

Perioada de 

plantare 
Desimea 

(pl/ha) 
Randamentul de uscare 

        

        26.04.2011 
47.619 3,23 

35.714 3,17 

28.517 3,11 

 

       21.05.2011 
47.619 2,76 

35.714 2,38 
28.517 2,29 

 

 

6.4  PRODUCŢIA DE SEMINŢE LA A. FOENICULUM 

 

Producţia de seminţe este invers proporţională cu desimea, în intervalul variantelor 

experimentate (47.619 pl/ha- 28.517 pl/ha). Cea mai ridicată producţie de seminţe s-a 

înregistrat la desimea de 28.517 pl/ha, atât la perioada timpurie de plantare (156 kg/ha) 

cât şi la perioada târzie (124 kg/ha). 

 

 

 

 

Desimea 

 (pl/ha) 

Perioada de 

plantare 

 

Producţia de 

herba uscată  

uscată (t/ha) 

Diferenţa 

 
Semnificaţia 

 

Testul 

Duncan 

 %  t 

47.619 
26.04.2011 3,95 100 0 Mt        D 

21.05.2011 2,14 54,2 -1,81 000 A 

35.714 
26.04.2011 4,23 100 0 Mt        DE 

21.05.2011 2,61 61,7 -1,62 000    B 

28.517 
26.04.2011 4,44 100 0 Mt          E 

21.05.2011 3,21 72,3 -1,23 00      C 

 DL (p 5%)                                                                              0,36                          DS  0,30-0,32 

 DL (p 1%)                                                                              0,65 

 DL (p 0,1%)                                                                           1,55 
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Tabelul  6.17 

Influenţa interacţiunii între perioada de plantare şi desime asupra producţiei de seminţe la 

A. foeniculum (Pursh) Kuntze (Jucu, media anilor 2011-2012) 

 

7. REZULTATE PRIVIND COMPOZIŢIA CHIMICĂ LA A. FOENICULUM 

   7.1 COMPOZIŢIA CHIMICĂ A PLANTELOR DE A. FOENICULUM ÎN COMPUŞI 

ORGANICI ŞI ANORGANICI 

Analizele preliminare au identificat diferiţi compuşi în aceste extracte: acidul 

clorogenic, rutina, acidul rozmarinic, apigenina şi galangina. Activitatea antioxidantă 

depinde de concentraţia de polifenoli totali. Conţinutul de polifenoli totali la Agastache 

foeniculum (Pursh) Kuntze (98,6 mg/g plantă uscată, media) (fig. 7.3) comparativ cu 

Allium sativum (98,2 mg/g) este un mai mare (Anoosh Eghdami et al., 2011), iar Mentha 

arvensis prezintă un conţinut mai mic (31,25 mg/g ) în polifenoli totali faţă de Agastache 

foeniculum (Pursh) Kuntze (98,6 mg/g plantă uscată) (Choudhary R.K et al., 2011). 

 

Fig. 7.3 Concentraţia de polifenoli totali la A. foeniculum (Pursh) Kuntze  

(Cluj-Napoca, 2011-2012) 

Desimea 

(pl/ha) 

Perioada de 

plantare 

 

Producţia de  

seminţe (kg/ha) 

Diferenţa 

 
Semnificaţia 

 

Testul 

Duncan 

 % kg 

47.619 
26.04.2011 120 100 0 Mt       C 

21.05.2011 87 72,5 -33 000 A 

35.714 
26.04.2011 129 100 0 Mt         D 

21.05.2011 102 79,1 -27 00    B 

28.517 
26.04.2011 156 100 0 Mt           E 

21.05.2011 124 79,5 -32 000       CD 

 DL (p 5%)                                                                                      8,09                          DS  7,49-8,16 

 DL (p 1%)                                                                                     14,00 

 DL (p 0,1%)                                                                                  31,20 
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Conţinutul de flavone la Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze a înregistrat o medie 

de 18,53 mg/g plantă uscată (fig. 7.5). 

 

 

Fig. 7.5 Concentraţia de flavone la A. foeniculum (Pursh) Kuntze  

(Cluj-Napoca, 2011-2012) 

 

Extractul din Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze s-a dovedit a conţine o cantitate  

mult mai ridicată de flavonoide totale (56,53 mg/g plantă uscată, media) (fig. 7.7) 

comparativ cu Allium sativum (7,1 mg/g) şi cu Mentha arvensis care prezintă un conţinut 

de 9,95 mg/g (Anoosh Eghdami et al., 2011; Choudhary R.K et al., 2011). 

 

 

Fig. 7.7 Concentraţia de flavonoide totale la A. foeniculum (Pursh) Kuntze  

(Cluj-Napoca, 2011-2012) 
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Activitatea antioxidantă exprimată ca şi % de inhibiţie, la extractul de Agastache 

foeniculum (Pursh) Kuntze a fost în medie de 51,7 %, iar la Allium sativum a fost mai 

ridicată (54,9%), iar Mentha arvensis a înregistrat un procent de 59,45% (Anoosh 

Eghdami et al., 2011; Choudhary R.K et al., 2011). 

Activitatea antioxidantă a extractului de Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze a 

înregistrat o medie de 7,56 mmoli TROLOX/g planta uscată (fig. 7.9). 

 

 

Fig. 7.9 Activitatea antioxidantă a extractului de A. foeniculum (Pursh) Kuntze  

(Cluj-Napoca, 2011-2012) 

 

Frunzele prezintă un conţinut mai ridicat în Ca (peste 3000 mg/kg SU) comparativ 

cu inflorescenţele (peste 2500 mg/kg SU). În schimb inflorescenţele prezintă o 

concentraţie uşor mai ridicată în Mg (peste 700 mg/kg SU) şi K (peste 200 mg/kg SU) 

comparativ cu frunzele  (fig. 7.10).  

Conform nomenclatorului de bună practică în procesarea plantelor medicinale, 

conţinutul de metale grele determinat la Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze se 

încadrează sub valorile admise. 
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Fig. 7.10 Conţinutul de macroelemente din A. foeniculum(Pursh) Kuntze, la inflorescenţe 

şi frunze (Cluj-Napoca, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.11  Conţinutul  de microelemente din A. foeniculum , la inflorescenţe şi frunze  

(Cluj-Napoca, 2012) 
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Fig. 7.12 Elemente prezente în specia A. foeniculum (Pursh) Kuntze sub 250 μg/kg SU la 

inflorescenţe şi frunze (Cluj-Napoca, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.13 Elemente prezente în specia A. foeniculum (Pursh) Kuntze sub 16 μg/kg SU la 

inflorescenţe şi frunze (Cluj-Napoca, 2012) 
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8. CONCLUZII 

 privind biologia speciei A. foeniculum (Pursh) Kuntze 

 

 Frunzele la A. foeniculum (Pursh) Kuntze (isopul mare) deţin, din punct de vedere 

gravimetric, ponderea cea mai ridicată din totalul plantei, urmată de ramificaţiile 

plantei, inflorescenţe şi tulpina principală. 

 În toate fenofazele plantelor, talia plantelor şi lungimea inflorescenţelor este invers 

proporţională cu desimea de cultivare. 

 MMB-ul seminţelor creşte pe măsură ce scade desimea plantelor în cele trei 

variante experimentale. 

 Valorile cele mai ridicate ale MMB s-au înregistrat la seminţele provenite de la 

inflorescenţele din vârful plantelor. 

 Germinaţia seminţelor de A. foeniculum (Pursh) Kuntze este stimulată de lumină. 

 S-a constatat că germinaţia seminţelelor scade direct proporţional cu vechimea 

acestora.  

 Temperatura optimă de germinaţie la isopul mare a fost de 30ºC. La temperaturi 

mai mici sau mai mari germinaţia scade progresiv.  

 La germinaţie, seminţele de A. foeniculum (Pursh) Kuntze sunt foarte sensibile la 

lipsa de aer. Imersarea în apă distilată a avut efect negativ asupra germinaţiei, 

indiferent de durata imersării. 

 Germinaţia seminţelor provenite din inflorescenţele terminale a fost mai bună 

decât de la inflorescenţele bazale, datorită maturării seminţelor începând de la vârful 

plantei spre bază. 

 Seminţele mari (MMB>0,47g) au o capacitate germinativă mult mai mare  decât a 

celor mici. De asemenea, germinaţia seminţelor de la plantele cultivate mai rar este 

uşor mai mare. 

 privind tehnologia de cultivare a speciei A. foeniculum 

 Amestecul de pământ optim pentru producerea răsadurilor de isop mare a conţinut 

30% sol cu textura luto-argiloasă, 30% turbă, 30% mraniţă şi 10% nisip. 

 Răsadul de isop mare nu este pretenţios la transplantare. La toate variantele 

prinderea în câmp a fost foarte bună (96%). 
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 Răsadurile provenite de la seminţe din recolte mai recente prezintă un ritm de 

creştere mai intens comparativ cu seminţele mai vechi. 

 Raportul între producţia de herba şi desimea plantelor este invers proporţional, în 

intervalul desimilor experimentate (47.619 pl/ha-28.517 pl/ha). 

 La desimea cea mai mică a plantelor luată în studiu (28.517 pl/ha) producţia de 

seminţe pe plantă este mai ridicată indiferent de perioada de plantare. 

 La condiţionarea seminţelor prin cernere, amplitudinea acesteia a influenţat mult 

mai mult cantitatea de seminţe ce a trecut prin sită, decât timpul de cernere.  

 

 

 Recomandări 

 Plantarea timpurie are efecte favorabile asupra producţiei. 

 Se recomandă utilizarea seminţelor dintr-o recoltă cât mai recentă (mai ales anul 

întâi de vegetaţie) pentru a avea o germinaţie optimă la 30
0
C. 

 Este indicat a se realiza plantarea răsadului de A. foeniculum (Pursh) Kuntze, la 

distanţă între plante pe rând de 40 sau 50 cm, care conduce la recolte ridicate. 

  Principiile biologice active nu se degradează în condiţiile în care extractele sunt 

păstrate în condiţii adegvate (flacoane închise, la temperatura camerei, ferite de 

lumină). Extractele plantei nu trebuie ţinute la 4
0
C, deoarece principiile active nu se 

degradează. 

 Flovonoidele totale împreună cu acizi fenolici sunt mai sensibile la condiţiile de 

păstrare, fapt observant prin cantitatea mai ridicată la extractul din 2012 faţă de cele 

realizate în 2011. 
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