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Rezumat
Au fost creaţi şi evaluaţi hibrizi intraspecifici de Lavandula angustifolia Mill. S-a 
demonstrat că indicii caracterelor cantitative variază între hibrizi şi formele materne. 
Conţinutul în ulei esenţial, determinat prin hidrodistilare este mult mai ridicat (3,939 – 
5,480% s.u.) la hibrizii creaţi şi selectaţi de cât la formele materne de la care au provenit 
(2,722 – 3,413% s.u.). Efectul heterozis la conţinutul de ulei variază considerabil la diferiţi 
hibrizi derivaţi de la diferite forme parentale şi constituie +37,8 …+110,5%. Analiza 
cantitativă şi calitativă a uleiului esenţial, evaluat prin tehnici GC-SM a stabilit diferenţe 
considerabile ale componenţei uleiului la diferiţi hibrizi în funcţie de forma maternă. 
Numărul componenţilor identificaţi în ulei variază de la 18 până la 38. Componenţii 
majori ai uleiului esenţial sunt: linalool, 24,15 – 50,84%; acetat de linalil, 27,29 – 44,40%;  
α – terpineol, 3,82 – 4,84%; terpinen-4-ol, 1.11 – 9.21%. Au fost selectaţi hibrizi cu 
conţinut foarte ridicat (4.939-6.164 % s.u.) de ulei esenţial, cu perioada de vegetaţie 
diferită - de la timpurie până la tardivă, rezistenţi la secetă. Clonarea acestora a rezultat 
elaborarea soiurilor noi de levănţică Fr.5S8-24, VM-18V, Fr.8-5-15V. 
Cuvinte cheie: Lavandula angustifolia, hibrid, heterozis, ulei esenţial, componenţa 
chimică.
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Introducere
Lavandula angustifolia., levănţica este un subarbust peren din familia Lamiaceae, 

o specie medicinală, aromatică, dar şi meliferă, decorativă de origine mediteraneană.
Lavanda, produsele derivate din această specie au fost folosite de secole ca agent 
terapeutic [8,11] în medicamentele tradiţionale din Asia, Europa, Grecia antică şi Roma. 
Utilizarea levănticăi în medicină, farmacologie, fitoterapie, parfumerie se datorează 
uleiului esenţial, componenţilor acestuia separat din inflorescenţe. Ca şi alte uleiuri 
esenţiale, cel de lavandă este un antiinflamator [15], antimicrobian [9] şi antifungic 
excelent [3, 23]. Cercetările efectuate demonstrează acţiunea sedativă a uleiului 
esenţial asupra sistemului nervos central [19], eficienţa în tratarea depresiei, stresului 
şi anxietăţii [1, 2, 15, 16, 17, 18], inclusiv a depresiei postnatale, îmbunătăţirea stării 
de spirit şi a stării generale de sănătate [10, 25], altor afecţiuni ale sistemului nervos 
central [19, 27]. 

Rezultatele unui studiu aprofundat a demonstrat că uleiul de lavandă este o opţiune 
viabilă de tratament pentru disfuncţii neurologice, cum ar fi accidentul vascular 
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cerebral, efectul datorându-se proprietăţilor sale antioxidante [26]. Atât uleiul esenţial, 
cât şi inflorescenţele se folosesc în tratarea migrenelor, cefaleelor, afecţiunilor cardiace 
cu substrat nervos prin reglarea stărilor de excitaţie a unor receptori interni; în distonii 
neuro-vegetative, insomnii, afecţiuni renale, boli reumatice, dischinezii biliare, stări 
gripale, răceli [4, 24]. Cercetările arată că acesta serveşte ca tratament natural şi pentru 
boala Alzheimer. Extern, uleiul esenţial de levănţică se utilizează în tratarea arsurilor, 
degerăturilor, erupţiilor cutanate alergice. 

Un domeniu aparte sunt cercetările efectuate pentru a crea hibrizi, soiuri noi 
rezistente la factori abiotici, care ar asigura o producţie mai ridicată de inflorescenţe cu 
conţinut mai înalt în ulei esenţial de calitate corespunzătoare scopului propus pentru 
utilizare. Astfel de cercetări au luat o amploare evidentă în ultimul deceniu ca urmare a 
schimbărilor climatice, proceselor lente dar sigure de încălzire globală, de deşertizare a 
unor zone, inclusiv în Sud-estul Europei, unde culturile agricole sunt afectate de secetă 
şi arşiţă tot mai frecvent, iar soiurile de plante aromatice şi medicinale (L. angustifolia, 
Salvia sclarea, S. officinalis etc.) în anii secetoşi asigură o producţie mai ridicată de 
ulei esenţial de bună calitate, decât în anii cu depuneri atmosferice obişnuite. Acestui 
domeniu de cercetare aparţine şi prezenta lucrare.

Materiale şi metode
Materialul biologic a fost reprezentat de hibrizi policross de prima generaţie de 

Lavandula angustifolia, derivaţi de la 6 forme materne de origine genetică şi geografică 
diferită. Fiecărei forme i-a fost atribuit un cifru: Fr.1, Fr. 5, Fr. 8, Cr.13, Cr.26, VM. 
Forme materne Fr.1, Fr.5, Fr.8 sunt de origine franceză. Formele Cr.13 şi Cr.26 sunt 
descendenţe generative de la soiul ucrainean Crîmceanca. Cu cifrul VM este identificat 
soiul moldovenesc Vis Magic 10, utilizat ca formă maternă. Evaluarea caracterelor 
biomorfologice (cantitative) s-a efectuat în experienţe integrale conform cerinţelor în 
vigoare. Martori au servit 3 soiuri moldoveneşti omologate, brevetate: Moldoveanca 4, 
Vis Magic 10, Alba 7 [11, 12]. 

Conţinutul în ulei esenţial s-a determinat în inflorescenţe proaspete în faza de 
maturizare tehnică prin hidrodistilare în aparate Ginsberg, timp de 45 min. Rezultatele 
obţinute s-au recalculat la substanţă uscată. 

Analiza calitativă şi cantitativă a uleiului esenţial a fost efectuată prin tehnici  
GC GC-MS. Echipamentul de analiză a inclus: cromatograf cu gaz Agilent 
Technologies 7890 echipat cu detector de masă selectiv cu cvadruplu MSD Agilent 
Technologies 5975C, coloană capilară 30 м/0,25 мм/0,25 μм cu fază staţionară nepolară  
HP-5 ms. Analiza a fost efectuată la temperatura: injector 250° C şi detector - 280° C, 
folosind un gradient de temperatură de la T1 = 70° (2 min), T2 = 200° C (5° C / min),  
T3 = 300° C (20° C / min, 5 min). Faza mobilă: heliu 1ml/min, volum de injectare – 
0,03 ml ulei esenţial, în raport - 1:100. Identificarea picurilor cromatografice a fost 
efectuată utilizând pachetul software AMDIS ™, cuplat cu baza de date NIST. 

Rezultate şi discuţii
 Cercetările anterioare ne-au demonstrat că hibridările intraspecifice constituie 

o metodă eficientă în crearea genotipurilor valoroase prin variabilitatea pronunţată a 
indicilor valorilor caracterelor biomorfologice, inclusiv a conţinutului şi componenţei 
uleiului esenţial. La L. angustifolia această metodă este şi destul de dificilă. Florile de 
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levănţică sunt de dimensiuni mici, lucrările de emasculare a florilor sunt migăloase. 
De cele mai multe ori această operaţie, dar şi polenizarea manuală traumatizează 
organele florale, fapt ce determină o legare foarte joasă a seminţelor hibride. Din aceste 
considerente s-a recurs la crearea hibrizilor în număr mare prin polenizare liberă, 
aceasta fiind o nouă etapă de inducere a variabilităţii genetice la levănţică şi în crearea 
genotipurilor perspective. Diferenţa dintre polenizarea liberă cunoscută şi metoda 
de obţinere a hibrizilor policross utilizată de noi constă în faptul că în pepiniera de 
hibridare au fost incluse forme parentale evaluate anterior şi selectate după anumite 
caractere biomorfologice care ne doream să fie moştenite de hibrizii rezultaţi din aceste 
hibridări: număr mare de tulpini florale per plantă, conţinut ridicat de ulei esenţial, 
conţinut mai ridicat de acetat de linalil în ulei, rezistenţa la ger, iernare, secetă, boli 
etc. Formele parentale selectate, în număr de 10, sunt de origine genetică şi geografică 
diferită şi se deosebesc nu numai prin valorile indicilor caracterelor biomorfologice 
enumerate, dar şi prin perioada de vegetaţie, culoarea florilor, culoarea şi densitatea 
pubescenţei frunzelor etc. L. angustifolia este o specie alogamă, astfel, fiecare formă 
parentală putea fi în cazul unor hibrizi formă maternă, iar în cazul altor hibrizi – 
formă paternă. Colectând seminţele hibride de la un anumit genitor se ştia că acesta  
este forma maternă. 

 Hibrizii noi creaţi şi evaluaţi se deosebesc de formele materne prin durata perioadei 
de vegetaţie (Tab.1) şi un şir de caractere biomorfologice, inclusiv, conţinutul în ulei 
esenţial (Tab.1; Fig.1). S-a dovedit că de la unele şi aceleaşi forme materne tardive  
(Fr.1, Fr.8) derivă hibrizi cu perioada de vegetaţie diferită, atât tardivi, cât şi timpurii, sau 
şi cu maturizare tehnică medie. Diferenţa între durata perioadei de vegetaţie, calculată 
de la începutul vegetaţiei şi până la maturizarea tehnică constituie de la 2 până la  
19-20 zile. Astfel de hibrizi de levănţică timpurii, medii sau tardivi, multiplicaţi 
vegetativ, pot deveni soiuri care în perioada de recoltare ar forma un conveier. Fiecare 
soi ar putea fi recoltat în termeni optimi şi ar permite excluderea pierderilor de materie 
primă şi de ulei esenţial. Concomitent pot fi extinse suprafeţele cultivate - procesate de 
levănţică fără a majora numărul de maşini agricole şi capacitatea utilajului de procesare.  
Toţi hibrizii selectaţi şi prezentaţi în tabelul 1 şi figura 1 au înregistrat un conţinut 
mult mai sporit (3,621- 5,682% s.u.) de ulei esenţial, de cât formele materne de la 
care provin. Alt aspect important este, că hibrizii creaţi sunt foarte rezistenţi la secetă.  
Astfel, în anii secetoşi la toţi hibrizii, soiurile de provenienţă hibridă conţinutul în ulei 
esenţial este mai ridicat de cât în anul precedent (Tab.1,2). Este cunoscut faptul că 
seceta severă afectează culturile agricole multianuale nu numai în anul cu deficit major 
de depuneri atmosferice dar şi anii următori. În cazul hibrizilor de levănţică creaţi, 
selectaţi de noi, consecinţele secetei din a. 2012 au fost altele. Toţi hibrizii F1 în anul 
2013 au înregistrat conţinut mai ridicat de ulei esenţial decât formele materne de la 
care provin (similar anilor 2011, 2012), iar cinci din aceştia au acumulat un conţinut şi 
mai sporit de ulei esenţial în a.2013 decât în anii 2011, 2012. Rezultate similare s-au 
obţinut în anii 2015-2017 (Tab.2) la testarea hibrizilor perspectivi Fr.5S8-24, VM-18V,  
Fr.8-5-15V în raport cu soiurile martori.

O variabilitate considerabilă a hibrizilor F1 se atestă la caracterul „perioada de 
vegetaţie”. Spre exemplu, hibrizii derivaţi de la formele materne tardive Fr.1 şi Fr.8 au 
perioada de vegetaţie medie de 54.6 până la 70 zile.
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Tabelul 1. Conţinutul de ulei esenţial la hibrizi de L. angustifolia, derivaţi de la formele 
materne (♀) Fr.1, Fr.8.

Perioada de 
vegetaţie

Hibrid, 
forma maternă

Conţinut ulei esenţial, % (s.u.)
2011 2012* 2013 x 

timpurie
Fr.1-3-2V 4,141 5,386 5,290 4,939
Fr.1-3-23V 5,165 5,613 5,436 5,405
Fr.8-5-15V 4,214 5,080 4,965 4,753
Fr.8-5-23V 4,492 5,682 4,682 4,952

medie

Fr.1-3-9V 4,648 5,568 5,425 5,214
Fr.1-3-20V 3,939 4,403 4,497 4,279
Fr.8-5-21V 4,158 4,337 5,444 4,646
Fr.8-5-26V 3,950 4,645 4,560 4,385
Fr.8-5-40V 4,172 4,765 4,965 4,634

tardivă

Fr.1-3-5V 4,274 5,382 4,324 4,659
Fr.1-3-13V 4,125 4,250 5,269 4,543
Fr.8-5-34V 5,096 5,157 5,287 5,181

Fr.1.♀ 3,353 3,379 3,012 3,248
Fr.8.♀ 2,555 3,123 3,833 3,168

* an secetos

Tabelul 2. Conţinutul de ulei esenţial la soiuri de L. angustifolia în culturi comparative 
de concurs.

Hibrizi F1, soiuri
Conţinut ulei esenţial, % (s.u.)*

2015** 2016 2017

Fr.5S8-24 6,164 5,786 5,915 5,955

VM-18V 5,103 4,924 4,829 4,952

Fr.8-5-15V 5,803 4,691 5,454 5,316

 Vis Magic 10, martor 4,575 4,597 4,518 4,563

Alba 7, martor 5,762 5,915 5,256 5,644

Moldoveanca 4, martor 5,404 4,318 4,981 4,901
 *conţinutul în ulei esenţial, recalculat la substanţa uscată
 ** an secetos 

Conţinutul ridicat în ulei esenţial se datorează efectului heterozis, manifestat de 
hibrizii F1 de levănţică. Cercetările efectuate pe parcursul a mai multor ani au demonstrat 
că hibrizii F1 creaţi prin hibridări policross manifestă heterozis la un şir de caractere 
cantitative, care influienţează direct productivitatea. Toţi hibrizii derivaţi de la toate 
formele materne manifestă heterozis la conţinutul în ulei esenţial (Fig. 2, 3), acesta 
fiind asigurat de caracterele cantitative, biomorfologice.
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Figura 1. Conţinutul în ulei esenţial (%, s.u.) la hibrizii F1 de L. angustifolia în raport 
cu formele materne Fr.5, Cr.26, Cr.13.

 Amploarea heterozisului înregistrat de fiecare hibrid F1 la caracterul „conţinut în 
ulei esenţial” este influenţată de forma maternă. Se confirmă această afirmaţie prin faptul 
că hibrizii care provin de la forma maternă Cr.26 înregistrează un efect al heterozisului 
la acest caracter de la +55,3 % până la +103,3 %. La hibrizii derivaţi de la forma Cr.13 
efectul heterozis la conţinutul în ulei esenţial este de la +37,8 până la 91,9% în funcţie 
de hibrid. Formei Fr.5 îi aparţin hibrizi cu efectul heterozis la acest caracter de la +38,2 
până la +51,4%. Putem explica aceste rezultate prin faptul că Fr.5 este forma maternă 
cu cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial – 3,746% (s.u). Este important că unii hibrizi 
derivaţi de la această formă, cum ar fi Fr.5S-8-16, se deosebesc prin conţinut foarte 
înalt de ulei esenţial – 5,672 % (s.u.) (Fig. 2). 

Figura 2. Efectul heterozis (%) la conţinutul în ulei esenţial (%, s.u.) manifestat de 
hibrizii F1 de L. angustifolia, derivaţi de la formele materne Cr.26, Cr.13, Fr.5.

Expresia heterozisului înregistrat de hibrizii derivaţi de la forma maternă Fr.8 are 
o amploare mai semnificativă, având o variaţie mai puţin restrânsă decât la hibrizii ce 

Genetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea Genetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

53

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

provin de la formele materne Cr.26, Cr.13 şi Fr.5. Astfel, efectul heterozis atestat la 
hibridul Fr.8-5-5V este foarte înalt – +65,3 %, or, această valoare este cea mai joasă 
în raport cu alţi hibrizi ai acestei forme materne, la care acest indice importat este de 
+70.1 – +110.5 % (Fig. 3). Putem constata că s-a creat o generaţie nouă de hibrizi, 
unii din aceştia înregistrând efect înalt al heterozisului la conţinutul în ulei esenţial 
de la +37,8 până la +110,5%. Unii şi aceiaşi hibrizi manifestă efecte pozitive ale 
heterozisului atât la caracterul „lungimea/spic floral” (+13,3 – +23.0%) cât şi la „număr  
verticile/spic floral” (+5.4 – +18.1%), cât şi la alte caractere biomorfologice, care 
contribuie la acumularea uleiului esenţial [5, 6, 20, 21]. 

Figura 3. Efectul heterozis la conţinutul în ulei esenţial manifestat de hibrizi F1  
de L. angustifolia, proveniţi de la forma maternă Fr.8. 

Luând în consideraţie faptul că hibrizii valoroşi pot fi reproduşi vegetativ prin 
clonare şi pot sta la baza elaborării soiurilor noi care moştenesc toate caracterele 
biomorfologice, biochimice ale genotipurilor hibride iniţiale, acest material genetic 
este preţios. Spre exemplu hibrizii Fr.5S-8-24, Fr.8-5-15V,VM-18V, care ulterior 
au fost multiplicaţi vegetativ se deosebesc prin acumularea unui conţinut de ulei 
esenţial, de la 4,691 până la 6,164% (s.u.) (Tab.2), inclusiv în anii secetoşi. Evaluarea 
conţinutului în ulei esenţial la aceste soiuri (hibrizi F1) în raport cu soiurile martor a 
confirmat rezultatele obţinute anterior (Tab.2). Rezultatele obţinute confirmă faptul că 
hibrizii, soiurile create se caracterizează prin conţinut înalt de ulei esenţial atât în anul 
secetos 2015, cât şi în anii următori, 2016, 2017. Analiza calitativă şi cantitativă a 
uleiul esenţial separat prin hidrodistilare în condiţii de laborator, efectuată prin tehnici  
CG-SM a demonstrat că numărul de componenţi identificaţi în ulei variază de la  
21 până la 38 (Tab. 3, 4). 

Concentraţia fiecărui component variază de la hibrid la hibrid, distinctivitatea fiind 
atestată, atât între hibrizi şi formele materne de la care au derivat, cât şi între formele 
materne ale hibrizilor (Tab. 3,4) [6, 13, 21]. 

 A fost constatată o variaţie accentuată a concentraţiei unor componenţi, cum ar fi, 
acetatul de linalil în funcţie de anii de evaluare. Spre exemplu, conform rezultatelor 
publicate anterior [6], conţinutul în acetat de linalil în uleiul esenţial separat din 
hibridul F1 Fr.1-3-23V este de 25,44%, iar în cercetările ulterioare [7] concentraţia 
acestuia constituie 37,27%. La tot materialul biologic analizat conţinutul de camfor 
este în limitele 0,25-0,75%. 
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Tabelul 3. Variaţia componenţei calitative şi cantitative a uleiului esenţial la hibrizi 
perspectivi, generaţia F1 de Lavandula angustifolia, în raport cu formele materne.

№ Componenţi

Area, (%)

Fr.8*
♀

Fr.8-
5-21V

Fr.8-
5-34V

Fr.1*
♀

Fr.1-
3-23V

Fr.1-
3-9V

VM*
♀

VM-
9V

VM-
32V

VM-
56V

1 o-xylen 0,16 - 0,28 0,17 0,13 0,14 - - -
2 α –pinen - - - 0,05 - - - 0,02 -
3 camfen - - - - - 0,03 0,04 0,04
4 1-Octen-3-ol - - - 0,04 0,51 0,12 - 0,11 0,08
5 α –felandren 0,46 - 0,02 -
6 β –pinen - - - 0,09 -
7 3- Octanon 0,31 0,34 0,47 1,11 0,08 - 0,09 - - 0,02
8 β-mircen 0,28 0,21 0,40 0,28 0,41 0,19 0,33 0,25 0,34
9 4-metil-3-octanol 0,13 0,14 0,11 0,26 0,09 0,07 - - 0,08
10 acetat de hexanol 0,41 0,18 0,36 0,36 0,42 0,15 0,14 0,08 0,20
11 ρ – cimen - - - - - 0,11 0,08 - - -
12 limonen 0,16 0,13 0,20 0,92 2,84 0,57 - 0,31 0,65 0,65
13 β-cadinen - - - 0,51 0,50 -
14 1.8-cineol 0,87 0,34 0,31 - - 1,56 1,61 0,51 1,23 0,61
15 trans- β-ocimen 1,16 0,15 4,68 1,83 3,12 2,2 0,66 1,71 0,34 0,63
16 cis- β –ocimen 0,41 0,21 1,24 1,18 0,52 1,58 0,35 1,17 0,16 0,30
17 γ-terpinen - - - - 0,27 0,11 0,10 - - -
18 α-terpinenterpinolen - - - - 0,16 0,10 0,12 - - -
19 (+) Linalool oxid 0,15 - - - - 0,30 - -
20 ∆3-caren 0,25 0,12 0,15 - 0,11 0,38 0,27 - 0,12 0,23
21 (-)-Linalool 39,95 50,84 36,66 42,96 27,44 28,63 40,98 32,30 38,83 35,83
22 Acetat 1-octen-3-ol 0,23 0,72 0,19 1,31 1,24 1,85 - 0,10 0,11 0,11
23 (+) Camfor 0,35 0,25 0,20 - 0,28 0,20 0,54 0,34 0,23 0,29
24 Lavandulol - 0,95 - - 0,98 0,37 - - 0,91 -
25 Borneol 1,16 0,47 0,75 0,84 0,75 1,04 2,22 1,22 1,21 1,58
26 Terpinen-4-ol 0,72 6,08 5,55 6,54 6,97 5,76 6,40 9,21 7,39 9,59
27 Criptonă 0,15 0,31 0,13 0,09 0,39 0,49 - - -
28 α –terpineol 4,71 4.77 3,82 4,74 4,84 4,22 3,45 4,02 2,77 3,96
29 nerol 0,49 0,27 0,30 0,68 0,38 0.54 0,34 0,27 0,20 0,39
30 iso-borneol 0,09 - - - - - 0,14 0,02 0,02 0,02
31 Geraniol 0,09 - - - - 0,22 0,19 0,14 - -
32 Acetat de linalil 39,98 38,47 37,00 29,28 37,27 40,62 33,92 43,42 41,05 37,40
33 Acetat de borneol 0,27 - 0,32 0,05 0,18 - 0,12 0,22 - -
34 Acetat lavandulol 0,42 - 1,95 3,25 0,26 1,57 0,77 1,56 0,91 0,90
35 Acetat nerol 0,82 0,30 0,64 0,96 0,48 0,83 0,50 0,62 0,37 0,65
36 Acetat geraniol 1,58 0,64 1,22 1,77 0,88 1,64 0,95 1,22 0,76 1,32
37 β- cariofilen 2,00 2,49 1,44 1,61 2,45 1.86 1,66 1,41 1,59 1,59
38 E-β-farnesen 0,60 0,76 0,81 - - - 0,88 0,75 0,57 1,77
39 d-germacren - - 0,20 - 0,12 - 0,20 - 0,15 0,27
40 Cariofilen oxid 0,16 - - 0,52 0,55 0,14 0,74 - 0,39 0,47
Nr. componenţi 29 22 26 18 31 31 33 23 28 29
Identificare, % 99,41 99,99 99,96 99,99 99,36 99,66 99,90 99,96 99,70 98,53

*forme materne♀: Fr.8, Fr.1, provenienţa franceză; VM- soi Vis Magic 10.
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Tabelul 4. Componenţa calitativă şi cantitativă a uleiului esenţial la hibrizi din 
generaţia F1 de L. angustifolia, în raport cu formele materne♀

Componenţi
Area (%)

Cr.26* Cr.26S-9-8 Cr.13* Cr.13S-6-12 Fr.5* Fr.5S-8-16 Fr.5S-8-24

o-xylen 0,014 0,018 0,100 0,020 ─ 0,125 0,120

α –pinen − ─ ─ ─ ─ 0,050 ─

camfen 0,060 ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-Octen-3-ol − 0,210 ─ ─ ─ 0,230 0,050

β-mircen 0,265 0,220 0,270 0,120 0,365 0,350 0,360

4-metil-3-octanol ─ 0,120 ─ ─ ─ 0,090 ─

acetat de hexanol 0,145 ─ ─ ─ ─ ─ ─

ρ – cimen 0,090 ─ ─ ─ ─ 0,090 ─

limonen 0,197 0,080 ─ 0,100 ─ 0,290 0,270

β-felandren 0,960 ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-cineol 1,550 0,210 ─ ─ ─ 1,900 0,390

trans- β-ocimen 1,599 1,020 1,630 2,250 1,501 0,310 0,417

α - terpinen 0,128 ─ ─ ─ 0,310 0,430 0,170

cis- β –ocimen 0,918 0,610 1,630 0,250 0,535 0,330 0,354

γ- terpinen 0,128 0,080 0,140 0,140 ─ 1,370 1,120

δ- terpinen 0,070 0,080 ─ ─ ─ 0,430 ─

Linalool oxid − 0,270 ─ ─ 0,227 0,070 0,090

(-)-Linalool 39,554 42,570 45,500 43,560 34,196 24,150 37,250

1-octen-3-оl acetat − 0,210 ─ ─ ─ 0,230 0,050

camfor 0,248 0,210 ─ ─ 0,753 0,390 0,186

borneol 0,596 0,570 0,420 0,510 2,491 5,040 0,374

terpinen-4-оl 9,721 4,490 12,580 10,500 8,449 3,830 1,118

α-terpineol 3,551 3,340 2,720 2,790 4,110 3,740 3,420

nerol 0,132 0,390 0,300 0,290 0,470 0,620 0,410

iso – borneol − ─ ─ ─ ─ 0,070 ─

acetat de linalil 33,533 38,800 27,290 32,930 31,497 33,730 44,403

 acetat de borneol 0,135 ─ ─ ─ 0,918 1,960 1,380

lavandulol − 0,210 ─ ─ ─ 0,330 0,410

acetat de neril 0,555 ─ ─ 0,350 0,740 0,720 0,599

 acetat de geraniol − 1,100 ─ ─ ─ 1,910 1,460

acetat de nerol − 0,530 0,420 ─ ─ 0,360 0,220

β- caryophilen 1,265 1,280 1,060 1,430 2,609 3,720 1,598

caryophilen oxid 0,201 0,520 ─ ─ 0,890 0,710 0,455

Е-β-farnezen − 0,610 0,590 0,400 ─ 0,480 0,290

D- germacren 0,527 ─ 0,190 ─ 0,255 0,640 0,133

3-octanol − ─ ─ ─ 0,194 ─ ─

∆3 caren − 0,310 ─ 0,140 0,350 0,380 0,130

eucaliptol 0,437 ─ ─ ─ 0,229 ─ ─

Acetat de gexil 0,145 ─ ─ ─ ─ ─ ─

n-octen-acetat 0,605 ─ 0,750 0,400 1,230 0,805 0,365
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Tabelul 4 (Continuare).
Lavandulol acetat 0,981 ─ 0,980 1,080 4,511 2,220 0,707

 acetat de geranilil 0,976 ─ 0,830 0,670 1,417 1,310 1,203

р-xylen ─ ─ 0,100 ─ ─ 0,100 0,100

n-octen-1-оl − ─ 0,180 0,140 0,186 0,200 0,148

cripton − ─ ─ ─ ─ 1,970 0,250

Nr. componenţi 29 27 20 21 26 38 34

Identificare, % 99,495 97,628 97,900 97,890 98,441 97,050 100,00

 *forme materne Cr.26, Cr.13, Fr.5.

Rezumând rezultatele obţinute în evaluarea celor mai perspectivi hibrizi F1 creaţi, 
putem conclude că componenţa calitativă şi cantitativă a constituenţilor majori în uleiul 
esenţial variază în limitele următoare: linalool: 24,15 … 50,84%; acetat de linalil: 
27,29 … 44,40%; α - terpineol: 3.,82 … 4,84%; terpinen-4-ol: 1,11 … 9,21%; acetat 
de lavandulol: 0 … 2,22%. Concentraţia componenţilor în uleiul esenţial separat din 
hibrizi de generaţia F1, corespunde cerinţelor farmacologice, cu excepţia conţinutului 
de α- terpineol. Acest compus are o aromă pronunţată de liliac. Terpineolii, în general, 
sunt compuşi intermediari pentru sinteza aromatizanţilor, dar şi componente pentru 
esenţele alimentare. Aceşti compuşi se utilizează ca solvenţi, agenţi de flotare şi au 
proprietăţi antimicrobiene. Esterii de terpineoli cu acidul acetic (acetat de terpinil) se 
folosesc la crearea parfumurilor.

Se consideră că terpinen-4-ol în concentraţii ridicate (peste 2%) diminuează 
valoarea parfumerică a uleiului esenţial. Pe de altă parte acest ulei este utilizat nu numai 
în parfumerie. Este cunoscut faptul că terpinen-4-ol are proprietăţi antimicrobiene 
[14] şi antifungice pronunţate [22], aceste calităţi fiind valorificate cu succes.  
Important este şi faptul, că conţinutul de camfor în uleiul esenţial la toţi hibrizii 
creaţi, evaluaţi corespunde standardelor ISO, cerinţelor Farmacopeii Europene, 
variind în limitele 0 – 0.753%. Este cunoscut faptul că în concentraţii de peste 2 %, 
camforul este componentul care diminuează cu certitudine calitatea uleiului esenţial,  
aroma acestuia.

Concluzii
Au fost creaţi şi evaluaţi hibrizi intraspecifici perspectivi de Lavandula angustifolia. 

S-a demonstrat că indicii caracterelor cantitative variază între hibrizi şi formele materne. 
Conţinutul în ulei esenţial este mult mai ridicat (3,939 – 5,480% s.u.) la hibrizii creaţi 
şi selectaţi de cât la formele materne de la care au provenit, efectul heterozis la acest 
caracter variind de la +37,8 până la +110,5%. Analiza cantitativă şi calitativă a uleiului 
esenţial a stabilit diferenţe considerabile ale componenţei uleiului la diferiţi hibrizi 
în funcţie de forma maternă. Numărul componenţilor identificaţi în ulei variază 
de la 18 până la 38. Componenţii majori ai uleiului esenţial sunt: linalool, 24,15 – 
50,84%; acetat de linalil, 27,29 – 44,40%; α – terpineol, 3,82 – 4,84%; terpinen-4-ol,  
1,11 – 9,21%. Au fost selectaţi hibrizi cu conţinut foarte ridicat (4,939-6,164 % s.u.) de 
ulei esenţial, cu perioada de vegetaţie diferită de la timpurie până la tardivă, rezistenţi 
la secetă. Clonarea acestora a asigurat elaborarea soiurilor noi de levănţică Fr.5S8-24, 
VM-18V, Fr.8-5-15V. 
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