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Investiții în proiect (lei) Pe întreaga perioadă Primul an de realizare Al doilea an de realizare
Alocații de la bugetul de stat 240 000 120 000 120 000

Cofinanțare (sau surse proprii) 240 000 120 000 120 000

IMPLEMENTAREA METODELOR GENERATIVE şI VEGETATIVE 
DE PRODUCERE A MATERIALULUI SĂDITOR şI FONDAREA 
PLANTAŢIEI INDUSTRIALE A SOIURILOR-CLONE DE LEVĂNŢICĂ

Direcţia strategică: 04
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară

Perioada de realizare: 2012-2013

Conducător de proiect:
Dr. hab. Gonceariuc Maria

Instituţia executoare:
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Instituţia beneficiară (cofinanţator):
GŢ Gîrlea Andrei Pavel

Lavandula angustifolia MILL, levănțica, este cunoscută 
ca plantă aromatică și medicinală. Uleiul esențial, 
separat din inflorescențe proaspete este produsul 
principal al acestei specii și are utilizări în industria 
parfumerică, cosmetică și medicină cu acțiune sedativă, 
antidepresivă, analgezică, antibacteriană, antispastică, 
coleretică, cicatrizantă, diuretică etc. Uleiul esențial se 
utilizează de asemenea extern în tratarea arsurilor, 
degerăturilor, erupțiilor cutanate alergice.

În Moldova sunt create, omologate și brevetate soiuri-
clone noi cu productivitate sporită – 110-215 kg/ha 
ulei esențial în funcție de soi și condițiile de cultivare.

Se propun 3 metode de creștere a materialului 
săditor: generativă, prin semințe și vegetativă, prin 
butași înrădăcinați și puieți crescuți în cultura in vitro.

Semințele de levănțică au germinația foarte joasă 1.5-
2.0 %. Pentru a depăși repausul seminal semințele se 
vor trata cu anumiți reagenți. Din semințele tratate se 
vor crește cca 1mln puieți. Prin metode vegetative se va 
garanta obținerea butașilor înrădăcinați – cca 100-150 
mii, iar in vitro se vor obține cca 3 mii de regeneranți. 

Această cantitate va fi suficientă pentru fondarea 
a 200 ha de levănțică cu soiuri noi, înalt productive: 
Moldoveanca- 4, timpuriu, Vis magic-10, intermediar 
și Alba-7, tardiv. Productivitatea plantațiilor va crește 
cu 40-45 %. 

Avantaje: Soiuri-clone noi care depășesc prototipul 
la rezistență la iernare, productivitate, perioada de 

recoltare timpurie, medie, tardivă; Metode eficiente 
generative și vegetative de creștere a materialului 
săditor; calitate superioară a materialului săditor.

Plantațiile prebază a soiurilor-clone de levănțică 
sunt situate la Baza Experimentală a Institutului de 
Genetică; creșterea materialului semincer, săditor se 
va efectua: prima etapă la Institutul de Genetică, a 
doua etapă – la GŢ Gîrlea Andrei Pavel.

Materialul săditor produs este solicitat în permanență. 
Produsul finit care va fi obținut peste 3-4 ani de 
investitor este uleiul esențial de levănțică.

Din parte Institutului de Genetică în proiect participă 9 
persoane. Investitorul crează 45 locuri noi de muncă.

Resursele materiale includ material vegetal de soiuri-
clone de levănțică, resurse tehnice de pregătire a 
solului, de întreținere a soiurilor-clone. Investitorul 
folosește terenul agricol, tehnica agricolă, mijloace de 
transport, fertilizanți, lubrifianți, combustibil etc.
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