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ADNOTARE 

Butnaraş Violeta, „Crearea şi evaluarea hibrizilor policross de Lavandula 

angustifolia”, teză de doctor în ştiinţe agricole, Chişinău, 2016. Teza constă din introducere, 4 

capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie din 245 surse şi 4 anexe. Volumul total 

este de 145 pagini, inclusiv: 26 tabele, 29 figuri. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 11 

lucrări ştiinţifice. Cuvintele cheie: Lavandula angustifolia, ameliorare, hibrid policross, genotip, 

soi-clonă, heterozis, ulei esenţial, productivitate. 

 Domeniul de studiu: Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor. 

 Scopul lucrării a constat în crearea materialului iniţial de ameliorare, evaluarea 

hibrizilor policross F1 de levănţică. Selectarea genotipurilor hibride valoroase cu conţinut sporit 

de ulei esenţial şi utilizarea lor în crearea de soiuri-clone noi cu perioada de vegetaţie diferită. 

Obiective: evaluarea caracterelor cantitative, care influenţează direct productivitatea 

hibrizilor. Selectarea hibrizilor cu caractere cantitative remarcabile, inclusiv, conţinut ridicat şi 

componenţa chimică inedită a uleiului esenţial. Evaluarea manifestării heterozisului şi 

variabilităţii caracterelor cantitative importante la hibrizi policross F1 de levănţică. Crearea 

soiurilor – clone noi, testarea acestora în culturi comparative de concurs. Noutatea şi 

originalitatea ştiinţifică: utilizarea hibridărilor policross la levănţică în scopul extinderii 

variabilităţii, obţinerii recombinanţilor şi creării materialului iniţial de ameliorare. Pentru 

obţinerea genotipurilor hibride noi, cu caractere şi însuşiri valoroase, în hibridări au fost incluşi 

genitori de provenienţă genetică şi geografică diferită. Problema ştiinţifică soluţionată, constă 

în fundamentarea ştiinţifică a perfecţionării metodei de creare a materialului iniţial de 

ameliorare, prin utilizarea hibridărilor policross cu evaluarea şi selectarea genotipurilor 

perspective, ceea ce a condus la crearea soiurilor-clone noi, fapt ce a permis utilizarea 

hibridărilor policross controlate prin selectarea prealabilă a formelor parentale. Semnificaţia 

teoretică: evidenţierea unor legităţi de manifestare a heterozisului la caracterele cantitative, ce ar 

permite prognozarea efectului heterozis la hibrizii policross şi identificarea genotipurilor 

valoroase pentru crearea soiurilor-clone noi. Valoarea aplicativă: cercetările s-au soldat cu 

obţinerea de hibrizi policross F1 heterotici cu perioada de maturizare timpurie, medie şi tardivă, 

rezistenţi la ger şi iernare. Hibrizii F1 cu conţinut ridicat de ulei esenţial, multiplicaţi vegetativ 

permit crearea soiurilor-clone noi cu productivitate înaltă, adaptate la condiţiile pedoclimatice de 

cultivare din Republica Moldova. Implementarea rezultatelor ştiinţifice ce se referă la metode 

de producerea materialului săditor de levănţică s-a efectuat în Gospodăria Ţărănească ―Gîrlea 

Andrei Pavel‖ din or. Rezina, şi SC Ecoland Production SRL, judeţul Botoşani, România. 
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АННОТАЦИЯ 

Виолета Бутнараш, „Создание и оценка поликросс гибридов Lavandula 

angustifolia Mill.”, диссертация на соискание степени доктора сельскохозяйственных 

наук, Кишинев, 2016. Диссертация включает введение, 4 главы, выводы, практические 

рекомендации, библиографию - 245 источников, 4 приложения. Объем -145 страниц, 

включая 26 таблицы, 29 рисунков. Полученные результаты опубликованы в 11 научных 

работах.  Ключевые слова: Lavandula angustifolia, селекция, гибрид поликросс, генотип, 

сорто-клон, гетерозис, эфирное масло. Область исследований: селекция растений и 

семеноводство. Цель работы: создание исходного селекционного материала, оценка 

поликросс гибридов F1. Отбор ценных гибридных генотипов с различным периодом 

вегетации, высоким содержанием эфирного масла и их использовании в создании новых 

сорто-клонов. Задачи: оценка количественных признаков гибридов, влияющих на 

продуктивность, отбор гибридов F1 с перспективными количественными признаками, 

включая качественный и количественный состав эфирного масла; определение эффекта 

гетерозиса и коэффициента вариации; создание перспективных сорто-клонов и оценка в 

конкурсном сортоиспытании. Научная новизна: использование поликросс гибридизации 

лаванды для увеличения изменчивости, получения рекомбинантов, создания исходного 

селекционного материала. В целях получения новых гибридов с ценными признаками в 

поликросс включены родительские формы различного генетического и географического 

происхождения. Решенная научная проблема состоит в научном обосновании метода 

создания исходного селекционного материала путѐм использования поликросс 

гибридизации с оценкой и отбором перспективных из них, что привело к созданию новых 

сорто-клонов, факт позволяющий контролировать поликросс путѐм предварительного 

отбора родительских форм. Теоретическая значимость: выявление некоторых 

закономерностей проявления гетерозиса количественных признаков, что позволяет 

прогнозировать эффект гетерозиса и идентифицировать перспективные для создания 

новых сорто-клонов. Практическая ценность: исследования завершились получением 

гетерозисных гибридов F1, зимостойких, с различным вегетационным периодом, с 

высоким содержанием эфирного масла. Их вегетативное размножение  позволило создать 

высокопродуктивные сорто-клонов пригодные к климатическим условиям в Р.Молдова. 

Внедрение научных результатов: методы вегетативного размножения в создании 

посадочного материала  использованы в фермерском хозяйстве ―Gîrlea Andrei Pavel‖ г. 

Резина и Компании SC Ecoland Production SRL, Ботошань. Румыния. 

 

la
va
nd
a.
md



  

7 

 

ABSTRACT 

Violeta Butnaras, Creating and evaluating polycross hybrids of Lavandula 

angustifolia, a thesis of Doctor in Agriculture, Chisinau, 2016, the thesis consists of 

Introduction, 4 chapters, conclusions, practical recommendations, 245 references and 4 annexes. 

The total volume is of 145 pages, including 26 tables, 29 figures. The research results were 

published in 11 scientific papers. Key words: Lavandula angustifolia, breeding, polycross 

hybrid, genotype, variety - clone, heterosis, essential oil, productivity.  

The field of studies: Plants breeding and seed production. The purpose of the work 

includes consisted in the create of the initial material for breeding, evaluation of polycross 

hybrids F1 of lavender; selecting valuable genotypes with different vegetation periods, increased 

content of the essential oil and their use in the creation of new varieties - clones. The objectives: 

evaluation of quantitative character that have directly impact on the hybrids productivity. 

Selection hybrids F1 with remarkable quantitative characters, including the content and chemical 

composition of the essential oil; determination of the heterosis effect and the coefficient of 

variation; creation of perspectives varieties – clones and their inclusion in the comparative 

cultures competition testing. Scientific novelty: the use of lavender polycross hybrids to increase 

the variability of recombinants and creating the original initial material for breeding. In order to 

create the new genotypes, with valuable characters and properties, in the hybridization have been 

included parental forms with different genetic and geographical origin. The important scientific 

problem solved: is to improve the methods of creation of the initial original breeding material 

based on the scientific substantiation through the polycross hybridization with the evaluation and 

selection of perspectives genotypes, which led to the development of the new varieties – clones 

of lavender, that allowed the use of controlled polycross hybridization by selection of the 

parental forms. Theoretical significance: highlighting of heterosis some legitimate 

manifestation on quantitative characters of the polycross hybrids of lavender that allows 

forecasting the heterosis impact on polycross hybrids and identification of the valuable 

genotypes for creating new varieties – clones. Applicative value: the research carried resulted in 

obtaining of the heterotic polycross hybrids F1 with early, middle and late period of maturity, 

cold-resistant and overwintering. F1 hybrids with high content of essential oil, vegetative 

multiplication allow the creation of new varieties - clones with high productivity and adapted to 

the climatic conditions of cultivation in Moldova. Implementation scientific results of the 

relates to the production of lavender seedlings are utilization in Peasant Farm «Gîrlea Andrei 

Pavel» in the town of Rezina, and SC Ecoland Production SRL, Botosani, Romania. 
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LISTA ABREVIERILOR 

GC-MS – gaz-cromatografie cu spectrometrie în masă  

s.u. – substanţă uscată 

m.p. – masa proaspătă 

f. m. – forma maternă 

F1 – prima generaţie hibridă 

VM -10 – Vis Magic 10, soi-clonă 

C-90 – Chişiniovscaia 90, soi-clonă 

Cr. – Crâmceanka, soi-clonă 

Fr.1 – formă maternă, provinienţă franceză 

Fr.8 – formă maternă, provinienţă franceză 

TCCC – testarea în culturi comparative de concurs  

DUS – distinctivitate, uniformitate, stabilitate 

VAU – valoarea agronomică şi de utilizare 

ISO – International Organization for Standardization 

X – valoarea medie 

Sx  – abaterea standard a valorii medii 

V% –  coeficientul de variaţie 
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INTRODUCERE 

 

            Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Plantele aromatice şi medicinale, 

inclusiv Lavandula angustifolia, au fost cunoscute şi utulizate din timpuri străvechi. Cunoştinţele 

despre plante au fost transmise din generaţie în generaţie, iniţial verbal, apoi în scris, primele 

documente datându-se din epoca sumeriană. Documentele rămase de la sumerieni, cu 6 mii de 

ani înainte de Cristos, atestă utilizarea plantelor în scopuri terapeutice. Cu 1500 de ani î.e.n., în 

Egipt, erau cunoscute şi descrise 200 specii de plante utilizate în tratarea diferitor maladii. 

Strămoşii noştri – dacii, aveau o experienţă bogată în acest domeniu şi foloseau cu mare 

iscusinţă plantele medicinale în tratarea multor afecţiuni [48]. În ultimii ani, pe scară mondială, 

din cele circa 200 mii specii utilizate în fitoterapia tradiţională, numai 1100 de specii au fost 

studiate, iar speciile din care se extrag substanţe pure, utilizate apoi la prepararea unor 

medicamente moderne, nu depăşeşte 300 specii [48, 61]. Utilizarea plantelor medicinale în 

scopuri terapeutice se bazează pe principiile active, compuşii care îi sintezează şi acumulează. 

Principiile active sunt acele substanţe cărora se datorează proprietăţile terapeutice ale diferitor 

droguri vegetale. Rolul fitoterapiei în medicina contemporană creşte din nou, explicat prin faptul, 

că 40-50% din medicamentele utilizate în terapeutica umană şi veterinară sunt în întregime sau 

parţial de origine vegetală. Actualmente se tinde spre un echilibru privitor la ponderea ce revine 

medicamentelor vegetale, ce au predominat şi până la sfârşitul secolului al XIX-lea. În primele 

decenii ale secolului trecut, în rezultatul  dezvoltării puternice a sintezelor organice şi respectiv a 

chimioterapiei, s-a creat impresia că viitorul va aparţine cu desăvârşire medicamentelor de 

sinteză. Astăzi se ştie că multe medicamente, într-adevăr puternic active, obţinute prin sinteză, 

prezintă totodată efecte secundare nedorite, neaşteptate. În consecinţă se caută medicamente 

active, care să nu prezinte pericol privind intoleranţa organismului uman [57]. În majoritatea 

ţărilor îmbogăţirea sortimentului de plante medicinale şi aromatice şi diversificarea utilizării lor 

a luat o amploare deosebită. Au crescut semnificativ suprafeţele cultivate cu plante medicinale în 

mai multe ţări, cum ar fi SUA, Germania, Austria, Franţa, Polonia, Ungaria, Italia etc. Astfel, în 

Italia suprafeţele cultivate cu plante medicinale constituie de peste 1600 ha, în Austria - 1452 ha, 

iar în Germania s-au majorat de la 3445 ha până la 5749 ha [17, 171, 203].  

În prezent ţara noastră este un exportator important de uleiuri esenţiale, extracte şi 

materie primă fitofarmaceutică. Republica Moldova poate produce anual cca 200 tone de uleiuri 

esenţiale, componente alimentare care pot fi uşor absorbite de pieţele de desfacere. Calitatea 

produselor fabricate în R. Moldova este net superioară datorită, în principal de soiurilor 

caracterizate prin productivitate sporită, rezistenţă la factori biotici şi abiotici, perioadă de 
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recoltare diferită, corelaţie inedită a componenţilor principali în uleiul esenţial. Concentraţia mai 

ridicată în principii active se datorează şi condiţiilor pedoclimatice specifice ale Republicii 

Moldova: insolaţie abundentă, soluri bogate, umiditate redusă [174, 175].  

Pentru producerea uleiului esenţial cele mai solicitate sunt speciile Lavandula 

angustifolia şi Lavandula hibrida (Lavandinul). 

 Specia Lavandula angustifolia a fost introdusă în cultură pentru prima dată în anul 1868 

în Anglia. În Franţa această specie a început să se cultive din anul 1890 şi după primul război 

mondial. în Statele Unite ale Americii, Bulgaria, Ungaria, Japonia, Australia, Brazilia, precum şi 

în alte ţări. În România a fost introdusă în cultură în anul 1950, însă extinderea suprafeţelor a luat 

amploare după 1970 şi se cultivau peste 420 ha [51, 52, 117, 121].  

Lavandinul (Lavandula hibrida R.), reprezintă hibridul natural dintre Lavandula 

angustifolia Mill. şi  Lavandula latifolia Will. (Lavandula spica L.) se întâlneşte în flora 

spontană din sudul Europei, dar la altitudini mai joase - 600-800 m., probabil pentru că este mai 

puţin rezistent la ger şi iernare. Se cultivă lavandinul in deosebi în Franţa, pe o suprafaţă de 10 -

15 mii ha, spre deosebire de levănţică, care ocupă cca 4,0 mii ha [193]. 

În Republica Moldova primele plantaţii industriale de levănţică au apărut în anii 1948-

1949 [31, 67, 121, 122]. Uleiul esenţial obţinut din inflorescenţele proaspete este produsul 

principal al acestei specii. În uleiul esenţial de levănţică se conţin cca 30 de componenţi. Acesta 

se utilizează în industria de producere a parfumurilor, produselor cosmetice, sanitarie şi igienă 

(apă de colonie, creme, şampoane, detergenţi etc.). Se mai foloseşte la prepararea unor produse 

farmaceutice cu acţiune calmantă, antidepresivă, antibacteriană şi antialergică [31, 239]. 

Producerea uleiului esenţial în cantităţi mai însemnate a început din 1923. În anul 1953 

până la 90% din ulei esenţial se producea din plantaţiile industriale de levănţică [96, 144]. 

Zonele majore de producţie a uleiului de lavanda sunt in Franţa, Bulgaria, Anglia, Rusia, 

Australia, SUA, Canada, Italia si Spania. In ultima perioada cei mai importanţi producătorii de 

ulei esenţial de levănţică sunt Franţa, Bulgaria, Ucraina, Australia, Spania [193]. Începând cu 

anul 2009 s-au mărit solicitările la uleiul esenţial de levănţică a crescut şi preţul de 

comercializare a acestuia.  

În scopul creării materialului iniţial de ameliorare a levănţicăi pentru prima data în 

Republica Moldova a fost utilizată schema de hibridare policross [28, 29, 30, 31] în urma căreia au 

fost obţinuţi un număr impunător de hibrizi policross care au stat la baza creării soiurilor-clone, trei 

din acestea sunt Moldoveanca 4, Vis magic 10, şi Alba 7, fiind înregistrate şi brevetate [18,32, 33, 

34]. Aceste soiuri-clone se deosebesc prin rezistenţă sporită la ger, iernare, secetă. Productivitatea 

soiurile-clone de lavandă în Franţa este de 35-50 kg/ha ulei esenţial, pe când. soiurile-clone create 
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la Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei sunt 

caracterizate prin producţie mult mai înaltă. Astfel, soiul-clonă Moldoveanca 4 asigură obţinerea a 

unei producţii medii de materie primă de 5,0 t/ha şi 75,0 kg/ha ulei esenţial; soiul-clonă Vis magic 

10 – 6,5 t/ha inflorescenţe şi respectiv, 83,0 kg/ha ulei esenţial; soiul-clonă Alba 7 garantează 

producerea a 7,4 t/ha materie primă şi 129,0 kg/ha ulei esenţial [29, 174, 175,178, 179]. 

Pentru Republica Moldova este important şi faptul că Uniunea Europeană reprezintă o 

piaţă de desfacere în creştere cu plante medicinale şi aromatice. Spre exemplu în perioada 1991-

2004 se importau anual 120 000 tone în valoare de 200 mln dolari SUA. Anual marketingul 

European se extinde cu 5-10 % [194]. Cel mai mare importator este Germania, cu peste 45000 

t/anual sau 38% din importul european de plante medicinale şi aromatice, urmată de Franţa - 7%, 

Italia - 9%, Bulgaria - 6,44%. Germania este, de asemenea, şi un exporator important (cca 15000 

t/anual) în alte ţări europene. Ţări precum SUA. Franţa, Polonia, Ungaria, Republica Cehia sunt 

de asemenea exportatori importanţi, dar cu volume mai mici. În creştere este şi importul global 

de plante medicinale şi aromatice. Astfel, în SUA acest import constituie 15,8%, în India de 

8,0%, China-7,45% etc. [172,186]. 

Cultivarea levănţicăi este avantajoasă atât din punct de vedere economic, cât şi 

tehnologic, fiind o cultură a cărei rentabilitate se manifestă şi în condiţiile de criză economică, 

deoarece recoltarea materiei prime are loc în decada a doua a lunii iunie, când majoritatea 

culturilor de câmp, inclusiv cerealele nu au ajuns la moment la maturitatea tehnică. 

 Recoltarea levănţicăi durează 10-14 zile. Profitul la cultivarea şi procesarea lavandei 

constituie peste 1000 €/ha. Rentabilitatea acestei culturi poate fi majorată prin introducerea în 

cultură a soiurilor noi, cu producţie înaltă de materie primă, conţinut sporit de ulei esenţial şi 

calitate superioară a uleiului esenţial. Pentru extinderea perioadei de recoltare este necesară 

crearea soiurilor cu diverse perioade de maturitate tehnică. Din aceste considerente crearea 

soiurilor timpurii, semitimpurii şi tardive cu calităţi performante va contribui la relansarea 

acestei branşe.  

 Metoda hibridizării între soiurile din diverse zone geografice cu manifestarea alternativă 

a principalelor caractere de producţie asigură formarea genotipurilor hibride cu variate 

combinaţii ale acestor caractere. Selectarea genotipurilor cu combinaţii optime ale caracterelor 

cantitative şi calitative asigură crearea soiurilor-clone performante. 

 Reieşind din cele menţionate mai sus, pentru extinderea suprafeţelor cultivate cu 

levănţică sunt necesare cercetări în vederea creării materialului iniţial de ameliorare şi implicit, 

de creare a soiurilor-clone noi. Din aceste considerente, crearea soiurilor noi, rezistente la secetă, 
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iernare şi boli, dar şi cu componenţă calitativă şi cantitativă, însuşiri diferite ale uleiului esenţial, 

cu corelaţie inedită a componenţilor majori, precum şi minori, este actuală. 

În prezent suprafeţele ocupate de levănţică în R. Moldova continuă să se extindă, 

ajungând în 2015 la cca 1000 ha. 

În acest context, crearea şi evaluarea genotipurilor hibride perspective de L. angustifolia, 

selectarea hibrizilor performanţi cu termeni diferiţi de maturizare, ce ar îmbina armonios indici 

deosebiţi ai principalelor caractere biologice şi de producţie precum şi conţinut sporit de ulei 

esenţial, rezistenţa la ger, iernare, secetă şi boli, este de o importanţă majoră. 

Scopul lucrării a constat în în crearea materialului iniţial de ameliorare, evaluarea 

hibrizilor policross F1 de levănţică. Selectarea genotipurilor hibride valoroase cu conţinut sporit 

de ulei esenţial şi utilizarea lor în crearea de soiuri-clone noi cu perioada de vegetaţie diferită 

Atingerea scopului propus a fost posibilă prin realizarea următoarelor obiective:  

 evaluarea caracterelor cantitative, care influenţează direct productivitatea hibrizilor.  

 selectarea hibrizilor cu caractere cantitative remarcabile, inclusiv, conţinutul şi 

componenţa chimică a uleiului esenţial.  

 determinarea efectului heterozis şi coeficientului de variaţie a hibrizilor policross F1.  

 crearea soiurilor – clone de perspectivă şi includerea acestora în testare în culturi 

comparative de concurs.  

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: utilizarea hibridărilor policross la levănţică în 

scopul extinderii variabilităţii, obţinerii recombinanţilor şi creării materialului iniţial de 

ameliorare. Pentru obţinerea genotipurilor genotipurilor hibride noi, cu caractere şi însuşiri 

valoroase, în hibridări au fost incluşi genitori de provenienţă genetică şi geografică diferită. 

 Problema ştiinţifică soluţionată, constă în fundamentarea ştiinţifică a perfecţionării 

metodei de creare a materialului iniţial de ameliorare, prin hibridări policross cu evaluarea – 

selectarea genotipurilor perspective, ceea ce a condus la crearea soiurilor – clone noi ,. fapt ce a 

permis utilizarea hibridărilor policross controlate prin selectarea prealabilă a formelor parentale. 

 Semnificaţia teoretică: evidenţierea unor legităţi de manifestare ale heterozisului la 

caracterele cantitative, ce ar permite prognozarea efectului heterozis la hibrizii policross şi 

identificarea genotipurilor valoroase pentru crearea soiurilor – clone noi.   

Valoarea aplicativă: cercetările s-au soldat cu obţinerea de hibrizi policross heterotici F1 

cu perioada de maturizare timpurie, medie şi tardivă, rezistenţi la ger şi iernare. Hibrizii F1 cu 

conţinut ridicat de ulei esenţial, multiplicaţi vegetativ permit crearea soiurilor – clone noi cu 

productivitate înaltă, adaptate la condiţiile pedoclimatice de cultivare din Republica Moldova.  
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Aprobarea rezultatelor ştiinţifice 

 Rezultatele cercetărilor au fost examinate şi aprobate la şedinţele Laboratorului Plante 

Aromatice şi Medicinale; Consiliului ştiinţific al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a 

Plantelor al AŞM. Au fost prezentate, de asemenea, în cadrul a numeroase reuniuni ştiinţifice de 

specialitate: Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică 

– realizări, probleme, perspective‖, Bălţi, 2007; Simpozionul Naţional „Agrobiodiversitatea 

vegetală în Republica Moldova: Evaluarea, Conservarea şi Utilizarea‖, Chişinău, 2008; 

Международная Научно-практическая Конференция, Россия, Мичуринск, 2008; 

Международная Научно-практическая Конференция «Интродукция и селекция 

ароматических и лекарственных растений» (Ucraina, Yalta, 2009); Simpozionul Internaţional 

”4
th

 Symposium Ethno pharmacology interface between bio foods andphytomedicines ”, România, 

2011; Conferinţa ştiinţifică „Genetica şi Fiziologia Rezistenţei Plantelor ”, Chişinău, 2011; 

Miждун. наукова конф. (до 100-рiчня Селекцiйно-Генетичного Iнституту – Нацiонального 

центру насiннезнавства та сортовивчення), Одесса, 2012; International conference „ Museum 

and scientific research ”Oltenia. Craiova, 2013; Simpozionul Naţional cu participare internaţională 

„Biotehnologii avansate-realizări şi perspective”, ediţia a III-a, Chişinău, 2013. Международная 

Научно-практическая Конференция «Лекарственные растения: биоразнообразие, 

технологии, применение». Беларусь, Гродно, , 2014.  

Cercetările au fost realizate în cadrul a 2 proiecte instituţionale şi un proiect de transfer 

tehnologic: 

 1.  06407.009A „Evaluarea de noi principii şi tehnologii ameliorative, crearea de soiuri şi 

hibrizi de plante cerealiere, leguminoase şi aromatice cu potenţial înalt de productivitate, 

rezistenţă ecologică şi calitate‖, 2006-2010, etapa „Crearea soiurilor şi hibrizilor de plante 

aromatice şi medicinale cu productivitate înaltă şi rezistenţă la factori biotici şi abiotici‖; 

2. 11.817.04.07A „Elaborarea soiurilor performante de plante medicinale şi aromatice, 

perfecţionarea tehnologiilor de producere a materiei prime şi a materialului săditor‖, 2011-2014, 

etapa „Crearea soiurilor-clone de provenienţă hibridă de Lavandula angustifolia. 

3. 153T „Implementarea metodelor generative şi vegetative de producere a materialului 

săditor şi fondarea plantaţiei industriale a soiurilor-clone de levănţică (Lavandula angustifolia)‖, 

2012-2013. 

Teză de doctor in ştiinţe agricole a fost realizată in perioada 2007-2012 în cadrul 

Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM. 

La realizarea acestei lucrări am fost îndrumată de către conducătorul ştiinţific, D-na 

Maria Gonceariuc, doctor habilitat in ştiinţe agricole, căreia îi exprim sincere mulţumiri. Sincere 
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recunoştinţe le aduc şi colegilor, care au participat la realizarea unor etape de cercetare din 

această lucrare. 

 

SUMARUL COMPARTIMENTELOR TEZEI 

Teza cuprinde: adnotare, prezentată în limbile română, engleză şi rusă; lista abrevierilor; 

introducere; 4 capitole; concluzii generale şi recomandări practice; bibliografie; anexe; declaraţia 

privind asumarea răspunderii şi CV. 

 În ‖Introducere‖ este argumentată actualitatea şi importanţa problemei abordate; sunt 

formulate scopul şi obiectivele tezei; este descrisă noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute; sunt 

expuse importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, aprobarea rezultatelor şi este inclus 

sumarul compartimentelor tezei.  

Capitolul 1. „Analiza situaţiei în crearea şi evaluarea speciei Lavandula angustifolia‖ 

prezintă o sinteză a rezultatelor descrise în literatura de specialitate privind arealul de răspândire, 

importanţa şi utilizarea speciei ca plantă aromatică şi medicinală. Sunt prezentate date privind 

sistematica genului. Specia L. angustifolia în ultimii anii este foarte solicitată de către 

producători, de aceea sunt descrise date despre dezvoltarea şi compoziţia chimică. În cadrul 

capitolului, o atenţie deosebită a fost acordată rezultatelor obţinute în ameliorarea şi crearea 

soiurilor noi de levănţică, atât în Republica Moldova, cât şi alte ţări. 

  Capitolul 2. „Condiţiile pedoclimatice, material şi metode de cercetare.‖ În acest capitol 

se descriu condiţiile pedoclimatice în perioada de cercetare, materialul biologic utilizat, hibrizi 

F1 de levănţică obţinuţi anterior în schema de încrucişare policross de diferită provenienţă 

genetică şi soiuri autohtone omologate în Republica Moldova. La genotipurile hibride incluse în 

cercetare au fost evaluate un şir de caractere ce influenţează direct productivitatea, cum ar fi: 

talia plantei, diametrul, numărul de tulpini florale per plantă, lungimea inflorescenţei, lungimea 

spicului floral şi a tijei florale, numărul de verticile în spic. Efectul heterozis s-a calculat în 

procente în raport cu forma maternă. Prin hidrodistilare în aparate Ginsberg, în faza înfloririi 

depline a plantelor fost determinat conţinutul de ulei esenţial şi recalculat la substanţa uscată 

(s.u). Compoziţia chimică a uleiului esenţial, concentraţia conţinutului componenţilor principali 

s-a determinat prin analiza gaz-cromatografică în tandem cu spectrometria de masă (GC-MS).  

Datele despre temperatura aerului şi cantitatea depunerilor atmosferice în perioada anilor 

de cercetare ( 2008-2012 ) au fost oferite cu amabilitate de colaboratorii Staţiei Meteo, Chişinău. 

Capitolul 3. „Evaluarea materialului iniţial de ameliorare şi obţinera hibrizilor cu diferite 

perioade de vegetaţie la Lavandula angustifolia ‖ – se expun rezultatele evaluării hibrizilor 

policross, generaţia F1 de levănţică de provenienţă genetică si geografică diferită (genotipurile de 
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provenienţă franceză Fr.1 şi Fr.8; soiul-clonă Vis Magic 10). Durata perioada de vegetaţie la 

hibrizii studiaţi este diferită: timpurie, semitimpurie şi tardivă, cu rezistenţă sporită la ger, iernare 

şi secetă. S-a stabilit că hibrizii evaluaţi în anii al II-lea, al IV-lea şi al V-lea de vegetaţie sunt 

distinctivi după un şir de caractere valoroase: forma tufei – globulară, compactă sau răsfirată. 

Culoarea corolei florilor variază de la albastru deschis, până la violet de diferite nuanţe. 

Biodiversitatea hibrizilor este susţinută şi de forma frunzelor ce diferă de la înghustă, liniară, 

lanciolat –alungită, iar culoarea lor are diferite nuanţe: de la verde deschis în dependenţă de 

densitatea pubescenţei până la verde gri. În capitol sunt descrişi hibrizii valoroşi evidenţiaţi care 

au acumulat un conţinut sporit de ulei esenţial până la 5,405% (s.u.). Compoziţia chimică a 

uleiului esenţial, separat prin hidrodistilare, din inflorescenţele proaspete, ale hibrizilor F1 

policross de levănţică se deosebeşte si după concentraţia şi numărul componenţilor identificaţi. 

Componenţii majori constituie – linaloolul şi acetatul de linalilă. Astfel, concentraţia linaloolului 

în uleiul esenţial variază la diferiţi hibrizi policross de la 32,30% până la 38,83%, iar a acetatului 

de linalilă de la 30,05% până la 43,42%. Evaluarea caracterelor cantitative ale tulpinilor plantei 

şi inflorescenţei a demonstrat, că hibrizii se evidenţiază prin indici înalţi la: talia şi diametrul 

plantei, numărul de inflorescenţe şi lungimea lor, lungimea tijei şi a spicului floral, numărul de 

verticile în spic. 

Capitolul 4. „Manifestarea heterozisului şi variabilitatea hibrizilor policross F1 de L. 

angustifolia.‖ În capitolul dat se expun rezultatele efectului heterozis la hibrizii policross F1 de 

lavandă. Hibrizii studiaţi manifestă heterozis pozitiv în raport cu forma maternă la un şir de 

caractere valoroase. La caracterul ,,talia plantei‖ s-au înregistrat valori de până la +36,1 %; 

lungimea inflorescenţei (+ 82,0 %) şi la numărul de lăstari florali la fiecare plantă (+ 109,8 %). 

Cel mai înalt efect al heterozisului au manifestat hibrizii la conţinutul de ulei esenţial şi variază 

în limitele +64,3  +110,5 %. Sunt selectaţi hibrizi policross F1 de L. angustifolia cu efect înalt 

al heterozisului perspectivi pentru crearea soiurilor-clone cu productivitate sporită. 

Hibrizii policross F1 de levănţică se caracterizează prin variabilitatea caracterelor 

cantitative: nesemnificativă (mica), medie şi semnificativă (înaltă). Cercetărele efectuate 

demonstrează, că hibrizii studiaţi sunt genotipic uniformi si pot fi utilizaţi la crearea soiurilor-

clone noi.  

Cercetările efectuate pe parcursul anilor 2009-2012 la specia dată s-au finalizat cu 

selectarea celor mai performanţi hibrizi, clasificaţi după durata perioadei de vegetaţie, caractere 

cantitative distinctive ce determină productivitatea, conţinut sporit de ulei esenţial şi calitate 

superioară. Au fost evidenţiate două soiuri-clone perspective (doi hibrizi policross F1 heterotici): 

Fr.8-5-15V şi VM-18V, care în prezent se testează în culturi comparative de concurs. Hibrizii 
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evaluaţi reprezintă un material iniţial valoros atât pentru includere în programele de ameliorare, 

cât şi pentru înaintarea celor mai performanţi pentru testare în cadrul Comisiei de Stat Pentru 

Testarea Soiurilor de Plante, înregistrare, brevetare şi implementare în agricultură. 

Rezultatele cercetărilor sunt reflectate în 9 concluzii generale şi 3 recomandări practice 

pentru utilizare în ameliorare. 
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1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN CREAREA EVALUAREA MATERIALULUI INIŢIAL 

DE AMELIORARE LA LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LEVĂNŢICĂ)  

  Sub aspect pedoclimatic teritoriul Republicii Moldova reprezintă o zonă favorabilă pentru 

cultivarea plantelor aromatice (eterooleaginoase). Noţiunea de plante aromatice include un grup 

enorm de plante cultivate şi din flora spontană, care în diferite organe conţin substanţe volatile 

aromatice cu o aromă foarte plăcută. Acestea pot fi utilizate pentru obţinerea uleiurilor esenţiale 

sau pentru, condimentarea, aromatizarea produselor alimentare. Din numeroasele specii de plante 

aromatice şi medicinale un loc important îi revine levănţicăi – Lavandula angustifolia care este o 

specie valoroasă pentru agricultura şi economia Republicii Moldova, precum şi a altor ţări 

producătoare ca, Franţa, Anglia, Italia, Bulgaria, Ucraina, România etc. Actualmente branşa de 

cultivare-procesare a plantelor aromatice şi medicinale renaşte. Mulţi producători şi firme 

specializate au fondat plantaţii industriale noi, cultivă, procesează şi exportă materie primă şi ulei 

esenţial. Creşte şi producerea uleiurilor esenţiale şi de levănţică. Anual se majorează exportul 

uleiului esenţial şi al concretului. Dacă în anul 2002 în Republica Moldova s-au produs şi 

exportat cca 30 tone de uleiuri esenţiale şi concret, atunci în 2014 această cantitate a depăşit 60 

tone.  

Extinderea suprafeţelor cultivate şi creşterea exportului produselor din plante aromatice şi 

medicinale se datorează cercetărilor profunde în domeniul geneticii şi ameliorării acestor specii, 

creării soiurilor şi hibrizilor mai productivi, adaptaţi la condiţiile de cultivare locale, precum şi 

implementarii lor.  

L. angustifolia este relativ nouă pentru ţara noastră. În acest context a fost efectuat un 

studiu mai amplu în ce priveşte biologia, genetica, compoziţia chimică a acestei specii. Este, de 

asemenea, efectuată o sinteză a datelor bibliografice despre crearea genotipurilor, hibrizilor, 

soiurilor noi de lavandă în Republica Moldova.  

1.1. Importanţa şi utilizarea speciei  

Lavanda, numită şi levănţica este cunoscută ca specie aromatică şi medicinală încă din 

anticitate. Originea denumirii Lavandula vine de la latinescul lavare, care înseamnă a spăla şi se 

referă la utilizarea levănţicăi în uleiurile de baie [31, 51, 235 240, 235]. Romanii foloseau 

lavanda pentru calităţile sale aromatice, pentru a-şi parfuma baia şi veşmintele. In Evului Mediu 

călugării inregistrau toate cunostinţele lor despre ierburi, iar lavanda prospera in grădinile 

mănăstirelor. Faimoasa stareţă Hildegard von Bingen (1098-1179), prima femeie medic din 

Germania, menţionează levănţica ca plantă medicinală în cartea Materia Medica, în care a notat 

toate concluziile sale, acestea, regăsindu-se înr-un capitol aparte: Despre lavanda [52, 56, 59, 

243]. În secolul XVI, botaniştii Tuner si Gerard au atribuit lavandei capacitatea de a vindeca 
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orice, de la răceli si dureri de cap,până la paralizia membrelor si nevroză, de asemenea putea fi 

folosită ca tonic si laxativ [199]. 

Lavanda creşte în flora spontană la altitudini de 600-1800 m, pe povârnişuri însorite şi 

uscate, calcaroase cu expoziţie sudică în zonele muntoase ale bazinului Mediteranean. Arealul 

preferat al speciei se extinde în Alpii francezi (Provence), la altitudini cuprinse între 700-800 m 

în împrejurimile localităţii Mont-Vantoux, areal care se extinde în Alpii de Jos, până în Italia si 

Spania. [31, 40, 51,52, 131]. 

În Republica Moldova lucrările de introducere în cultură a levănţicăi au început în anul 

1946, iar primele plantaţii pe suprafeţe industriale au fost fondate în anii 1948-1949. În anii 

1980-1989 suprafaţa de cultivare a acestei specii a ajuns la circa 5000 ha şi se cultivă atât în 

raioanele Anenii Noi, Căuşeni, Grigoriopol, Leova, Hânceşti, Cantemir, cât şi în raioanele de 

nord - Glodeni şi Râşcani. La o recoltă medie de 5,0-6,0 t/ha de materie primă (inflorescenţe 

proaspete), specia asigură o producţie de 45-50 kg/ha ulei esenţial echivalentă cu un venit brut de 

1600-2000 dolari SUA/ha [14, 41, 121, 174]. 

Lavanda se cultivă în lume pe suprafeţe extinse şi se utilizează sub formă de infuzie, 

tinctură, pulbere, vin de levănţică, oţet de levănţică, ulei esenţial. Specia este foarte apreciată în 

aromaterapie, fiind utilizată la băi cu levănţică, aer aromatizat cu ulei de levănţică, precum şi 

diverse cataplasme [31, 42, 44, 46, 52,]. 

Produsul principal al levănţicăi, după cum s-a menţionat, este uleiul esenţial (Essential 

oil). Noţiunea de ulei esenţial a fost introdusă în secolul VIII. Acesta este un amestec din diferiţi 

compuşi organici cu însuşiri fizico- chimice comune, obţinut prin antrenare cu vapori de apă din 

inflorescenţe proaspete [87, 143, 52, 123]. 

Lavanda se cultivă pentru obţinerea materiei prime – inflorescenţe, recoltate în faza 

înfloririi depline din care se produce şi uleiul esenţial, utilizat pe larg în multe ramuri industriale. 

Principalul consumator de ulei esenţial de levănţică, este industria parfumurilor, a produselor 

cosmetice (apă de colonie, diferite creme, şampoane, detergenţi, săpunuri) [5, 31, 62, 227, 240]. 

Se mai foloseşte la aromatizarea diferitor unguente, la prepararea unor produse farmaceutice cu 

acţiune calmantă, antidepresivă, antibacteriană, antialergică [49, 51, 113, 146, 230]. Uleiul 

esenţial de lavandă este introdus în Farmacopeile mai multor ţări, inclusiv, Farmacopeea 

Europeană [25]. 

Uleiul esenţial de levănţică posedă acţiune sedativă asupra sistemului nervos central [156, 

170, 210, 211, 215, 228], antispastică, coleretică, cicatrizantă, diuretică, carminativă, sudorifică 

[44, 52, 62, 112,166]. Este un tonic, dezinfectant, febrifug, antifungic (antimitotic) excelent. 

Acţiunea antiseptică a acestui ulei esenţial este binecunoscută [232]. Acţiunea antibacterială, 
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antifungică, antimutagenică şi antioxidantă a levănţicăi se datorează componentului principal al 

uleiului esenţial – linaloolul [220]. A fost demonstrată acţiunea benefică a uleiului esenţial de 

levănţică în tratarea stărilor de stres în calitate de calmant, sedativ şi relaxant. Datorită efectului 

echilibrant şi profund calmant, uleiul de lavandă este indicat persoanelor sensibile, deprimate, 

stresate si celor care trec foarte uşor de la o stare psihică extremă la alta. Utilizarea uleiului de 

lavandă le va ajuta să depaşeasca cu mai mult calm situaţiile neprevăzute şi stresante. [6, 168, 

169, 229, 243]. Aceste însuşiri permit utilizarea uleiului esenţial de levănţică în tratarea durerilor de 

cap, la îmbunătăţirea calităţii somnului şi chiar în insomnii [165, 169, 200, 212, 213, 244]. 

Totodata acţioneaza favorabil asupra inimii, calmând palpitaţiile şi reducând tensiunea arterială 

[64, 233]. Tinctura din flori de lavandă este un remediu cu efect terapeutic excelent în tratarea 

depresiilor medii şi moderate [204, 140, 191, 150, 243]. Atât uleiul esenţial, cât şi florile se 

utilizează cu succes în tratarea migrenelor, cefaleelor, afecţiunilor cardiace cu substrat nervos, 

prin reglarea stărilor de excitaţie a unor receptori interni, în distonii neuro-vegetative [232, 238, 

244].  

Având proprietăţi antiseptice şi antispastice, uleiul de levănţică este util în reglarea 

problemele sistemului respirator: gripă, bronşite, tuse, pneumonii, laringite, faringite, catare în 

formă de inhalaţii, comprese, masaj local etc. Sub formă de masaj la abdomen, uleiul esential de 

lavandă este benefic în caz de probleme digestive pe fonal nervos: colici, indigestie, vomă, 

balonare, diaree. Uleiul fiind ca antiinflamator şi antibacterian se poate folosi la cistite, leucoree, 

alte infecţii genitale. În timpul celui de-al II-lea Război Mondial era folosit în spitale ca 

dezinfectant [5, 31, 86, 87, 95, 233, 236]. 

Uleiul esenţial se utilizează şi în tratarea arsurilor, degerăturilor, erupţiilor cutanate 

alergice. Se mai foloseşte ca analgezic în stări reumatismale, în tratarea micozelor [31, 52,49, 

167, 233]. Utilizat in candelă provoacă un miros plăcut în încăperi şi ajută la îndepărtarea 

insectelor. [235, 239]. 

Dozele de toxicitate acută ale uleiului esenţial de levănţică sunt: oral LD50 > 5 g/kg 

(şobolani), derm. LD50 > 5 g/kg (iepuri). Soluţia uleiului esenţial în eter petrol de 16% nu irită 

pielea la om.  Uleiul esenţial de lavandin poate fi utilizat ca şi cel de lavandă. Dozele letale sunt: 

oral LD50 > 5 g/kg (şobolani), derm. LD50 > 5 g/kg (iepuri). Soluţia uleiului esenţial de lavandin 

în eter petrol de 5 % aplicată timp de 48 ore nu irită pielea la oameni [31, 82, 100]. 

  Uleiul esenţial extras din altă specie – Lavandula spica se utilizează mai mult ca 

aromatizant pentru săpun şi produse chimice de uz gospodăresc. În aromaterapie folosirea 

uleiului esenţial de L. spica necesită o precauţie deosebită, datorită componenţei chimice ce îi 

conferă un miros camforat: conţinut mai ridicat de eucaliptol şi camfor, în absenţa unei 
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concentraţii suficiente de esteri, toate acestea, făcând-ul diferit de uleiul esenţial de L. angustifolia 

[238]. Dozele letale de ulei de L. spica  DC. sunt: oral - LD50 3,8 g/kg (şobolani), dermatologic - 

LD50 > 2 g/kg (iepuri).  

Lavanda este o planta renumita nu numai pentru calitaţile calmante, după, cum s-a menţionat 

anterior, ce si pentru parfumul său delicat. Din vremuri străvechi uleiul esential de levănţică este 

unul dintre cele mai populare uleiuri folosite in aromaterapie. Apa de levanţică a fost foarte 

populară în Anglia medievală în perioada Elisabetana şi în cea a domniei Casei Stuart, fiind 

parfumul preferat al reginei Maria Henrietta, soţia regelui Charles I. Regina Elisabeta I a Angliei 

obişnuia să folosească parfum de lavandă şi să bea zilnic ceai din acaeastă plantă pentru a-şi 

durerile de cap, pe cănd regina Victoria a Angliei prefera să aibă în fiecare cameră şi printre 

haine rămurele de lavandă proaspătă care să păstreze mirosul placut şi relacsant. Fermierii 

britanici au folosit florile de lavandă pentru a preveni durerile de cap cauzate de insolaţie, 

prinndu-se la pălărie rămurele de lavandă înflorită [239]. De secole, femeile pun in dulapuri 

săculeţi cu flori de lavandă pentru mirosul placut şi parfumarea hainelor. Florile uscate se 

folosesc în medicina tradiţională [1, 2, 5]. Ele pot fi utilizate şi ca insectifug, alungând moliile [7, 

47, 56, 59]. Ca condiment lavanda este folosită în bucătăria spaniolă, franceză şi italiană. Fiind 

un condiment delicat şi rafinat, se utilizează atât la mâncărurile dulci, cât şi picante. Se utilizează 

şi la deserturi (îngheţată, şerbet, sufleu, cremă, caramelă, ciocolată, aluat, sirop). Este folosită la 

prepararea diferitor salate şi aperitive. Florile de levănţică se folosesc la decorul bucatelor, atât 

deserturilor cât şi preparatelor din carne.  

Specia se foloseşte la obţinerea oţetului aromatizat, ce se utilizează la aromatizarea 

lichiorurilor, jeleurilor şi băuturilor răcoritoare [71,162, 198, 237, 239].  

Lavanda este o plantă meliferă valoroasă, deoarece nectarul florilor este bogat în zahăr 

(21-38 %), iar perioada de înflorire a speciei este îndelungată 35-40 zile. De pe un hectar de 

lavandă se obţin 150-200 kg de miere aromată cu însuşiri curative [31, 42, 52, 89, 122, 137]. 

Levănţica se foloseşte, de asemenea, ca plantă antierozională, fiind amplasată pe pante 

abrupte, însorite, calcaroase. Este o plantă decorativă, ornamentală folosită la amenajarea 

parcurilor şi zonelor verzi [4, 27, 59], aspectul excelent al plantelor veşnic verzi, al 

inflorescenţelor cu flori albastre de diferite nuanţe, perioada de înflorire destul de lungă, aroma 

florilor, fiind exploatate cu succes [31, 121]. 

În Republica Moldova lavanda se cultivă pentru producerea uleiul esenţial,care este 

destinat pentru export. 
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1.2. Descrierea speciei şi sistematica genului Lavandula  

Denumirea ştiinţifică: Lavandula angustifolia sau L. officinalis (Chaix) 

Denumiri populare: aspic, lavanda, levănţică de grădină, levănţică de pădure, livanţ, 

livanţică, livan, spichinel, spichinat [49, 237]. 

Denumiri în alte limbi după sursa latină: lavandel - în germană, lavender- în engleză, 

ebraică, lavande – în franceză, лаванда – în rusă, lavanda – în spaniolă, lavandina – în letonă, 

lavandin – în slovenă, levandula – în slovacă, laventeli - în finlandeză, lavandula – în bulgară, 

levanta – în greacă, levanta cicegi – în turcă [31, 237, 240]. 

Lavandula angustifolia este o specie sempervirescentă din familia Lamiaceae (Labiatae). 

Specia reprezintă un semiarbust peren, cu un colorit general verde-cenuşiu, cu flori de culoare 

albă, albastră de diferite nuanţe până la violet-închisă. Plantele, dar mai ales florile au un miros 

specific, floral, pătrunzător plăcut, cu nuanţă proaspătă de mentă şi lămâie. Aroma lavandei este 

considerată parfumul amintirilor, parfumul romanticilor [31, 80,153]. 

Levănţica se înmulţeşte pe cale generativă (prin seminţe, răsadă sau puieţi) şi vegetativă 

(butaşi înrădăcinaţi, marcote sau particule de tufe) [27, 37,40, 78, 68, 69, 145, 124]. Primele 

suprafeţe de cultură cu lavandă au fost fondate cu puieţi obţinuţi din seminţe încă în anii 1870-

1875 în Franţa, unde în acest scop se colectau seminţe de la cele mai dezvoltate plante. Tot în 

această perioadă în Franţa, în Provence lavanda a început să fie multiplicată si pe cale vegetativă 

prin butăşirea plantelor selectate organoleptic după vigurozitate [50, 115]. Mulţi cercetători 

afirmă, că metoda generativă (prin seminţe) pentru iniţierea plantaţiilor de levănţică este cea mai 

ieftină şi eficientă [67, 104, 127]. Dar se ştie, că seminţele de lavandă sunt de mărime mică 

(MMB constituie 0,6-0,8g), cu capacitate de germinaţie redusă (2-5%, stratificate, 40-50%) [16, 

43, 77, 83, 105, 114, 119, 142]. Din aceste considerente, din seminţe de lavandă se creşte răsad şi 

după aceea se plantează în câmp în luna septembrie - octombrie [39, 50, 51, 115]. Înfiinţarea 

plantaţiei prin răsad obţinut din seminţe este practic cea mai raspândită în cultura acestei specii şi 

mai eficientă.  

Levănţica este o plantă alogamă entomofilă şi prin înmulţire generativă produce 

numeroase forme cu variabilitate morfologică şi genetică, chimică şi, bineînţeles, cu eficienţă 

economică diferenţiată. Înmulţirea vegetativă asigură uniformitatea plantaţiei şi obţinerea unei 

producţii mai ridicate de ulei esenţial [67, 115, 117, 99, 65, 131, 26]. 

După răsărire plantele formează tufe, ca urmare a apariţiei de noi ramificaţii, sporind 

totodată producţia de inflorescenţe. Creşterea numărului de lăstari ajunge la un nivel maxim, 

după care acestea încep să se usuce, ceea ce impune periodic, o dată la 7-8 ani, executarea 

lucrărilor de întinerire. Întinerirea şi menţinerea culturii în bune condiţii contribuie la lungirea 
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vieţii plantaţiilor de lavandă până la 20-30 ani. În tara noastră în cultură intensivă, plantaţiile de 

levănţică sunt exploatate nu mai mult de 6-7 ani. Din aceste considerente levănţica se cultivă în 

afara asolamentului. La alegerea terenului o importanţă deosebită o are gradul de imburuienire, 

care trebuie să fie cât mai mic, în special, cu specii perene. Se plantează lavanda pe un teren cu 

expoziţie sudică sau sud-vestică, bine protejată de vânturile puternice. Specia plantată pe 

terenuri cu expoziţia nordică foarte des este afectată de îngheţuri, acestea scăzând recolta de 

materie primă şi conţinutul de ulei esenţial. [27, 31, 40, 41, 51, 126,]. 

În populaţiile de lavandă predomină formele care înfloresc o singură dată în an, dar 

persistă forme care înfloresc eşalonat, de 2 ori pe parcursul vegetaţiei. Schimbarea frunzelor se 

realizează treptat. În timpul perioadei de repaos o parte din frunzele bătrâne se usucă şi cad 

înlocuindu-se cu altele tinere [27, 31, 51, 131, 139]. In decursul perioadei de vegetaţie lavanda 

parcurge următoarele faze de creştere şi dezvoltare: înfrunzire, butonizare, înflorire, formarea şi 

maturizarea seminţelor. 

Rădăcina la lavandă este pivotantă, lignificată şi cu multe ramificatii. În primul an după 

plantare, lavanda dezvoltă rădăcina principală în sol până la 1,20 m, iar după 5 ani de vegetaţie 

până la 2,80 cm la plantele obţinute prin butaşi înrădăcinaţi şi până la 2,20 cm adâncime la 

răsadul obţinut pe cale generativă. Profunzimea şi bogăţia sistemului radicular oferă speciei o 

rezistenţa sporită la secetă [31, 41, 52, 67, 121, 131, 137]. 

Tulpina este puternic ramificată de la colet, formează o tufă semiglobuloasă sau piramidală 

în funcţie de soi, provenienţă, cu talia de 50-70 cm. Lăstarii tineri, de culoare verde-gri sunt 

lemnificaţi în jumătatea bazală şi ierbosi în jumătatea apicală. Tulpinile bătrâne sunt de culoare 

brună şi au scoarţa exfoliată. Ramurile suplimentare încep să crească imediat după înfloritul 

deplin şi după recoltarea inflorescenţelor sau a seminţelor. Condiţiile optime de umiditate şi 

prezenţa de substanţe nutritive în sol în timpul acestei faze, asigură obţinerea unor lăstari 

puternici, ce reprezintă garanţia obţinerii unei producţii mari de inflorescenţe în anul următor. 

Unele tufe, în anii cu condiţii climatice bune, dezvoltă în acelaşi an ramificaţii florale, formând 

aşa numita a doua recoltă, fenomen nedorit, deoarece se reduce recolta principală din anul 

următor [27, 41, 66, 90, 137,131]. 

Frunzele persistente sunt de culoare verde-cenuşie. Forma lor este liniar lanceolată, 

arcuite pe ambele părţi, pubescente, cu lungimea de 1,3 - 2,2 cm. Perişorii pubescenţi sunt 

ramificaţi, stelaţi. Înfrunzirea începe primăvara, după pornirea în circulaţie a sevei, când 

temperatura medie zilnică este de 8-9°C timp de 8-10 zile, aproximativ în a doua jumătate a 

lunii aprilie. În  acestă fază planta dezvoltă ramificaţii scurte, pe care apar cca 10 perechi de 

frunze [27, 31, 51, 63,133]. 
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Fig. 1.1 Lavandula angustifolia. Descrierea botanică a plantei, organelor florale. Kohler's 

Medizand Pflazen, 1887 

A. Plantă cu flori. 1. Segment de inflorescenţă (pseudoverticil) cu caliciul (sepalele) in 

creştere; 2. Segment din spicul floral cu 2 flori; 3. Floare deschisă; 4. Secţiune longitudinală a 

florii deschise; 5. Stamină; 6. Stamină deschisă; 7. Polen; 8. Ovar; 9 Gineceu ; 10. Partea 

inferioară a gineceului cu ovar; 11. Sămânţa; 12, 13.  Sămânţa în secţiunea transversală şi 

longitudinală.  

Florile la levănţică cu petale de culoare violet–albăstruie, cu miros aromatic datorită 

glandelor oleifere, sunt grupate în inflorescenţe spiciforme cu lungimea de 3 - 6 cm, la unele 

soiuri - până la 10 - 12 cm, compuse din 4 - 5 până la 12 pseudoverticile suprapuse (Figura 1.1). 

Fiecare pseudoverticil este format din 2 - 6 flori. Butonizarea se semnalează, când în vârful 

tijelor florale se formează butoni de culoare albăstruie. Aceasta este faza în care apar şi cresc 

inflorescenţele. Internodurile ramificaţiilor de sub inflorescenţă încep să crească, se alungesc 

puternic şi se formează tijele florale. Totodată cresc în lungime şi internodurile dintre verticile, 

precum şi organele florale. Butonizarea durează aproximativ 45 de zile şi se termină odată cu 

începutul înfloritului. Bracteele sunt lat ovate pe margini ciliate, având lungimea de 3 - 5 cm, 

bracteolele florilor sunt liniare, de cca 1 mm
 
lungime. 
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Florile speciei sunt formate din caliciu lung, de 5 - 6 mm, de formă cilindrică, cu 4 dinţi 

scurţi, obtuzi cu un lob lat-ovat, de cca 1 mm. Caliciul florilor este des păros şi glandulos de 

culoare albastru-cenuşiu si alb. Corola, lungă de 10 mm, este de culoare violet-albastră, uneori 

albastră-deschis până la albă şi prezintă un labiu superior adânc bulbat şi un labiu inferior cu 3 

lobi înguşti. Androceul este format din 4 stamine, protejat de tubul corolei, cu filamente de cca 

1,5 mm şi antere de aproximativ 1 mm lungime. Ovarul superior are la bază o glandă 

nectariferă, de 0,5 mm, un pistil cu lungimea de 3,0 - 3,5 mm şi un stigmat inegal bifurcat.[31, 

52, 66, 67, 96, 136, 137]. 

Înfloritul începe cu apariţia şi deschiderea corolei florilor din verticilele inferioare. 

Această fază durează aproximativ 30 de zile şi se termină în
 
momentul ofilirii petalelor din 

verticilul superior. Prima parte a fazei începutul infloririi - înfloritul deplin se caracterizează 

prin deschiderea primelor 9 - 10 % din flori şi durează 18 - 20 de zile. A doua parte, înfloritul 

deplin – sfârşitul înfloritului se semnalează când peste 70 % din flori au înflorit şi decurge 

această fază în cca 12 - 13 zile [96, 137, 147]. 

Maturizarea seminţelor se înregistrează atunci când seminţele au culoarea brună şi se 

separă uşor din caliciul florilor. Această faza se observă numai la plantaţiile ce se folosesc 

pentru producerea seminţelor şi începe în momentul fecundării florilor din verticilul inferior al 

inflorescenţei, durează 30 - 40 de zile şi se termină în momentul coacerii seminţelor. Primele se 

coc seminţele din verticilele inferioare şi apoi din verticilele superioare. 

Fructul la levănţică, ca şi la toate speciile din familia Lamiaceae se împarte în patru nucule 

(seminţe), de culoare brună până la negre. Seminţele sunt tari, netede şi lucioase, acoperite cu o 

membrană slab permeabilă. Datorită acestei membrane, ele germinează şi răsar într-o perioadă 

îndelungată [135, 217]. Seminţele au forma alungită, cca 2 mm lungime şi 1 mm grosime şi sunt 

foarte mici - un gram conţine de la 1250 - 1670 de nucule în funcţie de soi [31, 46, 67, 90, 132, 

135]. Speciile genului Lavandula L. au fost folosite încă din timpuri străvechi datorita calităţilor 

de curăţare, vindecare si cosmetice. Dioscoride, renumit fizician grec (sec.I p.C.) a descris 

lavanda ca fiind cu inflorescenţe lungi având vârfurile similare cu cimbrul, doar mai dese. Planta 

era răspândită în Galia, în insulele Stoechas, de unde şi sinonimul Lavandula  stoechas al 

speciei Lavandula latifolia [31, 199]. 

 Linnaeus, in anul 1753, a unit doate tipurile de lavanda intr-un singur gen, mai târziu 

incluzând şi specia L. multifida. Fiul sau a adăugat în anul 1790 si L. pinnata. Din păcate, 

Linnaeus nu a reuşit sa diferenţieze lavanda adevarata (L. angustifolia) si L. latifolia, si le-a 

numit pe ambele L. spica. Botanicii au realizat diferenţa dintre aceste doua tipuri, mai tarziu 

redenumind lavanda adevarata L. officinalis si ulterior L. vera. În anul 1930, in conformitate cu 
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normele de nomenclatura botanică, denumirea de L. spica a fost retrasă din uz public, in scopul 

evitării confuziei. Lavandula spica a fost redenumita în L. latifolia si L. angustifolia inlocuia 

numele de L. vera si L. officinalis.  

În anul 1826, baronul Frederic Charles Jean de Gingins-Lassaraz, un botanist elveţian, a 

descris 12 specii de lavandă, împărţindu-le în trei secţiuni. Până în 1948, două specii şi o altă 

secţiune au fost adăugate pentru a face un total de 18 specii şi patru secţiuni. Apoi, în anul 1937 

savantul, botanistul, Chaytor a publicat o monografie pe genul Lavandula în care a ilustrat 28 de 

specii, inclusiv o secţiune nouă, totalul ajungând astfel la cinci secţiuni. O altă secţiune a fost 

adăugata în 1996, plasând una dintre speciile existente într-o nouă diviziune proprie. Doamna 

Edna Neugebauer, o horticultoare bine-cunoscută si scriitoare din California, şi-a trait viaţa 

profesionala pentru a colecta cât mai multe specii posibile de lavandă. Ea a reuşit să colecteze 17 

specii, dintre care majoritatea sunt rare în cultură. În prezent Joan Head, redactor al revistei The 

Lavender Bag, posedă o colecţia de cca 25 de specii [199]. 

Genul Lavandula este împărţit în şase secţiuni: Secţiunea Lavandula (fosta Spica, cea mai 

mare, originară din regiunea mediteraneană, în special Franţa); secţiunea Stoechas  (regiunea  

mediteraneană); Secţiunea Dentata (teritorii linitrofe mării Mediterane, Macaronesia şi spre sud, 

până la Arabia Saudită); Secţiunea Pterostoechas (Africa de Nord şi Macronesia); secţiunea 

Chaetostachys (Peninsulă din India) şi secţiunea Subnuda (Peninsula Arabică şi părţi adiacente 

ale Africii) [67, 87, 153, 240].  În conformitate cu ultima revizuire sistematică din 2004 genul  

Lavandula din familia Lamiaceae include 39 specii de plante anuale, plante ierbacee şi arbuşti 

[98, 225]. Denumirea de lavandă este folosită uneori pentru a desemna parfumul extras din 

levănţică. Cele mai importante specii ale genului Lavandula sunt:  

Lavandula  angustifolia Mill.= Lavandula officinalis Chaix = Lavandula vera DC., 

 Lavandula  latifolia Will. = Lavandula  spica (L) DC., 

 Lavandula  stoechas L., 

 Lavandula pedunculata Cav., 

 Lavandula  viridis L., 

 Lavandula  burmanii Bennth., 

 Lavandula  dentata L., 

 Lavandula  stricta, 

 Lavandula pubescens, 

 Lavandula multifida, 

Lavandula maroccana, 

Lavandula hibrida R. [31, 224]. 
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Lavandula angustifolia (sin. Lavandula vera, Lavandula officinalis) este cea mai 

răspândită şi se caracterizează prin lavandă cu frunze înguste. Această specie formează tufe 

compacte foarte viguroase. Este rezistentă la secetă, ger şi iernare. Sistemul radicular este bine 

dezvoltat, şi constă din o rădăcină principală lignificată (groasă, profundă) şi mai multe rădăcini 

subţiri destinate absorbţiei elementelor nutritive. Partea bazală a lăstarilor, a tufei formează an de 

an porţiuni lemnoase. Frunzele sunt opuse, liniar- lanceolate, de. culoare verde până la verde gri. 

Florile sunt hermafrodite, se deschid începând cu luna iunie. Fructele sunt nucule mici alungite 

de culoare brună, netede şi lucioase. Se întâlneşte în flora spontană si formează desişuri naturale 

pe versanţii muţilor Alpi la altitudinea de până la 1800 m. Este una din cele mai importante 

specii pentru producerea uleiului esenţial, pentru cultivare ca plantă decorativă în ghivece, 

pentru terase, balcoane etc. [31, 41, 51, 117, 141].    

Lavandula latifolia (L.) Will. = Lavandula spica L, originară din sudul Spaniei, este 

răspândită la altitudini de la 400 până la 700 m. La această specie frunzele sunt mai mari şi mai 

late decât la L. angustifolia, formând un arbust mai viguros, cu înălţimea de 90-120 cm şi 

inflorescenţe ramificate. Conţinutul de ulei esenţial în masa proaspătă.constituie 1,3 - 1,8 % . 

Calitatea lui este mai inferioară deoarece conţine 25 – 30 % de camforă şi de 3 ori mai puţini 

compuşi esterici [15, 31, 116, 245]. 

Lavandula stoechas este originară din regiunea mediteraneană, indicată pentru cultivarea 

pe terenuri pietroase. Se consideră o specie decorativă, rezistentă la temperaturi scăzute de până 

la – 15
0
C. Grecii au utilizat mai mult Lavandula stoechas L. ca fiind plantă medicinala, 

producând vinuri si oţeturi. Romanii au fost primii care au diferenţiat speciile L. stoechas si L. 

vera, prima specie folosind-o în vinificaţie, iar a doua în parfumerie. Specia dată a fost ca unul 

din principalele ingrediente pentru oţetul întrebuinţat la combaterea ciumei din Evul Mediu. 

Spicele de L stoechas erau in curs de utilizare pe plan medicinal pâna la mijlocul secolului al 

XVIII-lea. Chiar si astazi, in Franta si Spania, spicele proaspete de L. stoechas si L. dentata sunt 

puse in apă in sticle inchise si plasate la soare, pentru ca apoi, sa le foloseasca în hemoragii sau 

la curaţarea rănilor [200]. 

Lavandula dentata reprezintă plante cu arome similare rozmarinului, utilizate, în special, 

în scopuri ornamentale. Se recunoaşte prin frunzele cu marghinea dinţată, de culoare verde şi 

flori de culoare albastru dechis. Această specie se caracterizează prin o rezistenţă redusă la frig, 

maxim –10
0
C, este întâlnită mai mult în bazinul mediteranean [234].  

Unele specii al genului Lavandula cum ar fi: L. stricta, L. pubescens şi L. dentata, 

colectate în diferite localităţi din Arabia Saudită, se deosebesc şi prin componenţa uleiului 

esenţial. Astfel, la L. stricta componentul major al uleiului esenţial este carvona în concentraţie de 
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43 %, la L. pubescence - carvacrolul (69,6 %), iar în uleiul esenţial al speciei L. dentata sunt 

identificaţi doi componenţi majori: camforul până la 37,2% şi fenonul în concentraţie de 21,3 %. 

Se deosebesc speciile menţionate şi prin conţinut diferit de ulei esenţial: L. pubescens conţine 0,2 

%, L. stricta- 0,3% şi L. dentata cu un conţinut de la 1,2 % până la 1,6 % [31, 149]. 

Lavandinul sau levănţica engleză (Lavandula hibrida R.) este un hibrid natural dintre speciile 

Lavandula angustifolia şi Lavandula latifolia. Specia se întâlneşte în flora spontană la 600 - 800 m. 

altitudine. Cele mai mari suprafeţe de lavandin, cca 10 mii ha, se cultivă în Franţa, iar 80% din 

suprafeţe sunt ocupate cu cel mai bun soi francez - Grosso. Sunt mai multe soiuri franţuzeşti de 

lavandin : Super, Abrialis, Sumian, care prezintă interes pentru producerea uleiului esenţial. 

Lavandinul este mai productiv decât lavanda, dar cu continutul linaloolului în uleiului esenţial 

mai scăzut. Calitatea uleului esenţial este inferioară [12, 15, 63, 159, 235]. Suma componenţilor 

principali ai uleiului esenţial - linaloolul şi acetatul de linalilă constituie cca 60%. În uleiul 

esenţial de Lavandula hibrida R. se mai conţine camfor (8-12 %), 1,8-cineol (5 %), borneol (3 %) 

[155]. Sunt prezenţi de asemenea aproape toţi componenţii minori ai uleiului de levănţică [100]. 

Această specie posedă o rezistenţă slabă la secetă, ger şi iernare. În condiţiile R. Moldova 

lavandinul, în anii 4 - 5 de vegetaţie, îngheaţă la temperatura de -12 - 15
0 

C [31, 41, 117]. 

 

1.3. Rezultatele obţinute în ameliorarea levănţicăi 

     Aportul ştiinţei biologice în agricultura modernă, inclusiv a reînnoirii şi extinderii 

suprafeţelor de cultivare şi procesare a plantelor aromatice şi medicinale este indispensabil legat 

de crearea şi implementarea soiurulor şi hibrizilor noi de plante aromatice şi medicinale, mai 

productivi şi mai rezistenţi la factorii biotici şi abiotici. Relansarea acestei branşe în Republica 

Moldova prevede extinderea suprafeţelor ocupate cu plante aromatice şi medicinale, folosirea 

mai eficientă a suprafeţelor industriale. Programele de ameliorare la specia Lavandula 

angustifolia. includ următoarele caractere agronomice: productivitate înaltă, precocitate, 

rezistenţă la secetă, rezistenţă la ger şi iernare, toleranţă la boli şi dăunători, calitate superioară a 

materiei prime. Conţinutul înalt şi calitatea uleiului esenţial sunt una din sarcinile principale în 

ameliorarea levănţicăi [13, 27, 28, 174, 175]. 

Calitatea superioară sau inferioară a uleiului esenţial depinde de conţinutul 

componentului principal care este acetatul de linalilă. Standardul prevede un conţinut de acetat 

de linalilă nu mai mic de 35 %, dar se consideră de calitate superioară uleiul esenţial de 

levănţică ce conţine 46 – 48 % acetat de linalilă [100, 25, 31]. Implementarea în producţie a 

soiurilor şi hibrizilor cu diferite termine de maturizare  (timpurii, intermediari, şi tardivi), permit 

extinderea perioadei de recoltare, utilizarea eficientă a tehnicii agricole şi a utilajului de 
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procesare. Recoltarea fiecărui soi în termini optimi, când concentraţia de principii active este mai 

ridicată, garantează şi excluderea pierderilor de materie primă şi ulei esenţial. Toate aceste 

sarcini se pot realiza, dacă în ameliorarea speciei este creat şi utilizat un material iniţial de 

ameliorare corespunzător [81, 103, 120]. În acest scop s-a utilizat metoda policross, care constă 

în crearea materialului iniţial de ameliorare la plante alogame prin hibridări libere între forme 

parentale selectate prealabil după anumite caractere şi însuşiri. Hibrizii selectaţi în rezultatul 

încrucişării libere a formei materne cu diverse forme paterne sunt consideraţi – policross. 

În calitate de forme paterne s-au folosit 10 genotipuri şi soiuri ce aparţin speciei L. 

angustifolia create în Ucraina, Franţa şi R. Moldova [28, 31]. Materialul iniţial de ameliorare se 

poate obţine şi prin folosirea metodelor de bază: hibridare, mutageneză, cultura în vitro, 

consangvinizare, etc.[27, 31, 81, 125, 134, 136]. Rezultate pozitive s-au obţinut prin aplicarea 

selecţiei individuale în populaţiile descendenţilor generativi proveniţi din polenizări libere 

alogame cu o variabilitate foarte pronunţată a caracterelor cantitative. Selecţia individuală se 

utilizează şi pentru evidenţierea plantelor valoroase din descendenţii obţinuţi în hibridările 

intraspecifice şi interspecifice. 

 Hibridarea este metoda de încrucişare între forme genetice de origine diferită. La 

levănţică se foloseşte hibridarea artificială, forţată şi naturală prin polenizare liberă pe sectoare 

izolate, unde soiurile, formele, liniile parentale se sădesc în rânduri alternative [27, 38, 60, 103]. 

           Mutageneza, ca metodă de creare a materialului iniţial a fost folosită insuficient la specia 

L. angustifolia. Metoda dată ne permite crearea clonelor rezistente la factori ambianţi 

nefavorabili, cu conţinut sporit de ulei esenţial în inflorescenţe, cu tije florale şi inflorescenţe 

lungi, cu un număr mare de verticile pe spicul floral etc.[120]. 

Cultura în vitro permite lărgirea variabilităţii prin creşterea şi înmulţirea formelor pe un 

mediu nutritiv artificial. Această metodă are un rol important în crearea materialului iniţial de 

ameliorare, dar şi în multiplicarea rapidă a hibrizilor, formelor şi soiurilor cu caractere cantitative 

valoroase. Concomitent are loc devirozarea plantelor şi ceea ce permite obţinerea materialului 

săditor fără boli, identic din punct de vedere genetic, cu proprietăţi de soi [27, 79, 166, 173]. 

Această metodă este folosită mai des în Republica Moldova.  

 Prin metoda consangvinizării s-a obţinut material iniţial cu conţinut ridicat de ulei 

esenţial la mai multe specii de plante aromatice, cum ar fi levănţica şi muşcatele odorante [79]. 

La levănţică au fost obţinute şi forme cu tufe compacte. 

Dintre soiurile ce se cultivau în Republica Moldova în anii 60 - 80 din secolul trecut sunt 

cele create în Ucraina. Acestea sunt: Crâmceanca, Ranneaya, Volna, Galeya, Sineva, Record, 

care au fost create din descendenţii generativi a soiurilor omologate. Soiurile menţionate se 
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manifestau prin conţinut înalt de ulei esenţial în inflorescenţe [28, 31, 40,45, 84]. Mai noi sunt 

soiurile Izida şi Vdala [232]. 

Soiurile franceze Maillette, Matheronne, Abrialis, Sumiar sunt foarte bune şi se 

caracterizează prin producţie sporită de materie primă şi ulei esenţial [28, 31]. 

Soiurile create în Bulgaria (Kazanlik, Karlovo, Veneţ, Aroma, Svejest [31, 136], mai noi 

– Hemus, Druzhba, Sevtopolis, Yubileinа, Raya, Hebar  se evidenţiază prin producţie sporită de 

inflorescenţe [219].  

În Federaţia Rusă primele plantaţii de levănţică au fost fondate în anul 1929, iar pe 

parcursul anilor de cercetare au fost create soiurile Voznesenskaya 34, Liublinskaya Cemko, 

Iujanka, care se caracterizează prin producţie înaltă de materie primă [126, 67]. 

În România lavanda s-a introdus în cultură în anul 1950, dar a început să se cultive pe 

suprafeţe industriale după anul 1970. Actualmente în producere  se cultivă populaţia locală De 

Moara Domnească şi soiul Кarlovo, originar din Bulgaria. În anul 1992 s-a omologat soiul 

precoce Codreanca, rezistent la îngheţ şi cu conţinut de ulei esenţial de 1,40 - 1,48% în 

inflorescenţele proaspete [51, 52, 63, 235]. 

Lavandula angustifolia (levănţica) este o specie valoroasă care se cultivă în Republica 

Moldova pe parcursul ultimilor cinci decenii [13, 14, 27, 28]. Conform principiilor economiei de 

piaţă, levănţica asigură o rentabilitate foarte înaltă pentru producerea materiei prime şi a uleiului 

esenţial. Ea permite obţinerea recoltelor satisfăcătoare şi în anii cu condiţii climaterice 

nefavorabile. Asigurarea productivităţii acestei culturi se datorează faptului că pe parcursul 

ultimelor 3 decenii au fost create şi implementate pentru cultivare în condiţiile pedoclimatice din 

Republica Moldova soiuri competitive de levănţică (A. 3, 4), [10, 18, 75, 108]. 

 Soiurile de levănţică create şi cultivate în R. Moldova sunt adaptate la condiţiile 

pedoclimatice ale ţării, asigură obţinerea unor producţii înalte de materie primă, rezistenţă 

sporita la ger şi secetă, la boli şi dăunători, conţinut sporit de ulei esenţial în materie primă şi 

calitate superioară a uleiului esenţial [29, 76, 173, 174 , 178, 179]. 

La Filiala de Plante Aromatice şi Medicinale cercetări de ameliorare în scopul creării a 

noi clone înalt productive de levănţică s-au efectuat începând cu anii 80. A fost creat un vast 

material iniţial de ameliorare în rezultatul cărora au fost evidenţiate o serie de clone valoroase 

printre care soiul –clonă Chişiniovscaia – 100 (C-100), Chişiniovscaia - 32 (C-32) şi 

Chişiniovscaia - 90 (C-90). În anul 1994 este omologat în Republica Moldova soiul 

Chişiniovscaia – 90 [9, 11, 18, 118, 128,129]. Soiul menţionat anterior a fost creat prin metoda 

selecţiei individuale din descendenţii generativi ai soiului Voznesensk – 34. Autorii soiului sunt: 

dr. Murin Anatolii şi cercetătorii ştiinţifici Buiucli Svetlana, Popova Svetlana. Soiul este tardiv, 
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cu perioada de vegetaţie până la coacerea tehnică a materiei prime de 95 - 100 de zile, se 

caracterizează prin plante viguroase, cu un sistem radicular bine dezvoltat. Talia plantelor este de 

54,6 cm, iar diametrul plantelor - 89,6 cm. Florile acestui soi sunt de culoare albastră - deschisă. 

Durata fazei de înflorire este relativ scurtă şi constituie 8-9 zile. Producţia de materie 

primă proaspătă la soiul menţionat pe parcursul anilor 2007-2013 constituie 51,4 q/ha. 

Conţinutul de ulei esenţial în materia primă este de 2,708 % (s.u.).  

 Soiul C-90 manifestă o rezistenţă sporită la secetă şi temperaturi scăzute în timpul iernii, 

rezistent la septorioză. Perioada de exploatare a plantaţiei constituie 9-10 ani, care poate fi 

prelungită cu încă 3 - 4 ani prin efectuarea întineririi plantelor. Este adaptat pentru recoltarea 

mecanizată a materiei prime [9, 40, 53, 74, 75]. 

În cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Centrul „Genetica şi 

Ameliorarea Plantelor Aromatice şi Medicinale‖ au fost create soiurile de levănţică: Alba 7, 

Moldoveanca 4, Vis Magic 10. Autorii soiurilor menţionate sunt doctorul habilitat în ştiinţe 

agricole, Maria Gonceariuc şi doctorul în ştiinţe agricole Zinaida Balmuş. În calitate de material 

iniţial pentru crearea soiurilor au servit descendenţii generativi de provenienţă genetică şi 

geografică diferită, obţinuţi prin hibridări policross si selectaţi după caracterele cantitative şi 

calitative valoroase. Aceste soiuri au un randament înalt al producţiei de inflorescenţe şi conţinut 

sporit de ulei esenţial, sunt distinctive după un şir de caractere cantitative şi calitative. Dintre 

acestea pot fi menţionate dimensiunile plantei, caracterul pubescenţei frunzelor, forma tufei, 

lungimea inflorescenţei, culoarea corolei, lungimea spicului floral, lungimea tijei florale, 

numărul de tulpini florale etc. Soiurile create se deosebesc şi prin termenii de înflorire (timpurii, 

intermediare şi tardive) [18, 29, 35, 53, 179]. Productivitatea acestor soiuri-clone variază în 

funcţie de condiţiile de cultivare anuale sau depăşeşte soiurile-clone create anterior.  

Alba 7 este un soi tardiv, înfloreşte cu 3 - 4 zile mai devreme decât soiul C - 90. Planta 

este un semiarbust peren, cu talia de 57,1 cm, diametrul plantelor - 85,8 cm şi cu 484 tulpini 

florale de formă compactă. Florile până la deschidere au caliciul şi butonul floral de culoare albă, 

corola în interior este violet- albăstruie. Fructul este de formă alungită, netedă, lucioasă de 

culoare brună. MMB=0,6 g. Evaluarea soiului în culturi comparative de concurs pe parcursul 

anilor 2006 - 2013 au demonstrat că soiul se caracterizează prin producţie ridicată de materie 

primă, conţinut înalt de ulei esenţial şi randament ridicat de ulei esenţial. Astfel, producţia medie 

de materie primă constituie de la 8,3 t/ha până la 12,8 t/ha, conţinutul de ulei volatil este de 

4,441 - 5,376 % (s.u.). Producţia de ulei esenţial este de 143,3 - 245,0 kg/ha. Soiul se 

caracterizează prin rezistenţă înaltă la secetă, ger şi iernare. Este destinat pentru producerea de 
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ulei esenţial şi a materiei prime farmaceutice (Flores Lavandulae). Soiul de levănţică Alba 7 este 

omologat pentru cultivare în Republica Moldova din anul 2005 [31, 34, 53, 180].  

Moldoveanca 4 este un soi, care face parte din grupul cu maturitate timpurie, înfloreşte cu 

7-8 zile mai devreme decât soiul Alba 7. Talia plantelor la acest soi este de 57,1 cm şi diametrul 

plantelor de 84,4 cm. Acest soi formează circa 506 tulpini florale per/plantă. Inflorescenţele au o 

formă compactă, caliciul tubular este de culoare verde - violaceu, iar corola este violet-închisă. 

Potenţialul soiului-clonă este dea 5,1 - 8,7 t/ha materie primă, conţinutul de ulei volatil – 3,903% - 

4,491% (s.u.); producţia de ulei esenţial de 81,2 până la 178,7 kg/ha. Soiul Moldoveanca 4 are o 

rezistenţă înaltă la secetă, iernare şi ger în comparaţie cu soiul martor C - 90. Destinaţia soiului 

este producţia de ulei esenţial şi de materie primă farmaceutică.. Este un soi bun pentru cultivare 

şi  recoltare mecanizată, precum şi pentru procesarea industrială [29, 32, 181]. 

Soiul Vis magic 10 face parte din grupul cu maturitate semitardivă, înfloreşte concomitent 

cu soiul C-90. Planta reprezintă un semiarbust peren cu gabitusul viguros şi forma plantelor 

compactă. Talia plantelor este de 61,1 cm, diametrul plantelor de 87,1 cm şi formează până la 451 

de tulpini florale per/plantă. Fructul este o nuculă mică, netedă, alungită de culoare brună. 

MMB=0,6 g.  

  Producţia de materie primă este de 6,8 -9,0 t/ha, conţinutul de ulei esenţial – 3,668-4,224 

% (s.u), iar producţia de ulei esenţial este de la 84,1 până la 125,3 kg/ha în funcţie de condiţiile 

pedoclimatice. Are o rezistenţă înaltă la secetă, ger şi iernare. Domeniul de utilizare a soiului 

respectiv - producerea uleiului esenţial şi a materiei prime farmaceutice [29, 33, 181]. 

Rezultatele studiului comparativ al soiurilor de levănţică incluse în Testarea în Culturi 

Comparative de Concurs (TCCC) pe parcursul anilor 2006-2013, demonstrează că după recolta de 

materie primă se evidenţiază soiul Alba 7 cu 82,6 q|/ha şi cu conţinut înalt de ulei esenţial de 

4,441% la masa uscată. După producţia de ulei esenţial se evidenţiază soiurile Alba 7 cu 143,3 

kg/ha şi Vis Magic 10, cu o producţie de 84,1 kg/ha [29, 31, 35, 179, 182]. 

La Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe parcursul mai 

multor ani au fost efectuate lucrări de ameliorare la specia de Lavandula angustifolia , care s-au 

soldat cu crearea soiul - Lavinie de Grădină. Autorii soiului menţionat sunt dr. Chisnician L., dr. 

Ciocârlan N. şi dr. Colţun M. Este utilizat în industria parfumerică şi medicină. Soiul menţionat 

a fost omologat şi înregistrat în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova în anul 

2014. Este înregistrat pentru cultivare pe tot teritoriul ţării [55]. Se poate de menţionat, că 

actualmente prin cercetări aprofundate s-au creat soiuri performante locale şi ţara nu mai este 

dependentă de soiurile străine. Soiurile de levănţică menţionate, sunt tot mai des solicitate 

pentru cultivare de producătorii agricoli. 
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1.4. Compoziţia chimică a uleiului esenţial 

Compoziţia chimică a uleiului esenţial de levănţică a fost studiată, la sfârşitul secolului XIX 

de J. Bertran şi H. Walbaum (1892), E. Charabot (1900) şi în secolul XX - G. Săndulescu şi S. 

Sabetay (1938), H. Schinz şi C. F. Seidel (1942), E. Schratz (1947), M. Goriaev (1952), E. 

Gildemeister şi F. Hoffman (1961) etc. La momentul actual, este cunoscută compoziţia chimică 

a florilor, tulpinilor, frunzelor şi a rădăcinilor de levănţică [31, 67,131, 195].  

În partea aeriană a plantei (Herba) se conţin: 

       Substanţe anorganice. In florile uscate de (Lavandula angustifolia) se conţin până la 7 – 8 

% cenuşă [4, 31, 223]. 

           Compuşi organici. Componentul principal al inflorescenţelor de levănţică este uleiul 

esenţial- Oleum Lavandulae, care atribuie florilor şi frunzelor o aroma plăcută. Conţinutul de 

uleiului esenţial în inflorescenţele proaspete variază între 0,7 - 1,5 % [4, 159,172, 189], 

recalculat la substanţă uscată atinge 3,5 - 6,0 %. Se ştie că, la uscare florile de levănţică pierd de 

la 35 % până la 47 % din uleiul esenţial iniţial. Din aceste considerente, mai convenabil este 

extragerea uleiului esenţial din inflorescenţele proaspete. In uleiului esenţial de levănţică se 

conţin cca 30 de componenţi. Linaloolul este componentul principal al uleiului esenţial [100, 

148, 202].  

          Calitatea uleiului esenţial de levănţică destinat pentru parfumerie, aromaterapie etc. 

depinde în mare măsură, de alt component major - acetatul de linalilă [4, 36, 160,161]. Cu cât 

conţinutul de acetat de linalilă este mai înalt cu atât şi nota parfumerică este mai mare. [75, 101, 

112, 130]. Concentraţia acetatului de linalilă este în medie de 35 - 45 % [31, 107, 148, 164]. 

Există o clasificare (după ISO) la conţinutul acetatului de linalilă în uleiul esenţial de levănţică 

care se utilizează în industria de parfumerie şi cosmetică: pentru producerea parfumurilor 50% 

de acetat de linalilă; pentru apă de colonie ─ 40,0 %; pentru producerea săpunului  ─ 30,0% [96, 

101, 109, 190]. Se consideră de calitate superioară uleiul esenţial ce conţine 46-48 % acetat de 

linalilă [100]. Conţinutul în alcooli liberi, exprimat în linalool, variază între 40 şi 60 % [4, 172]. 

Unii cercetători demonstrează, că concentraţia linaloolului este de 30-35 % [107, 148].  

        Parfumul pe care îl posedă uleiul de levănţică se datorează nu numai componenţilor 

principali, dar şi celor minori, cum ar fi alcooli ca 
 
geraniolul- 0,03 % [4, 172], nerol [4 ], 

lavandulol de 0,01 - 0,7 % [205,206], borneol de 1,8 - 4,6 % [4, 205], (+)-citronelol [4, 214], 

(+)-terpinen-l-ol în concentraţii de 1,5 – 12 % [85, 189, 202] acetat de lavandulil până la 3 % 

[148, 164], (+)-epoxi-dihidrolinalool [201], izogeraniol [85], alcool cuminic (0,01 %) [4, 202]. 

Se mai conţin şi alţi alcooli sesquiterpenici, 2-metilbuten-3-ol, alcool amilic şi izoamilic [4, 172, 

184, 222]. 

la
va
nd
a.
md



  

33 

 

Uleiul esenţial de levănţică în afară de acetatul de linalilă mai conţine şi alţi compuşi 

valoroşi ca, acetatul de geraniol, bornil, neril, lavandulil [3, 4, 51, 73, 202, 205]. 

Se mai găsesc în uleiul esenţial şi hidrocarburi terpenice până la 25,8 % [4, 31] ca - α-

ocimen (3 %) [85, 201, 202, 205], cis α- ocimen (1-9 %) [164], β-mircen (0,1 %) [85, 202], α-

pinen (0,06 %), (+)-β-pinen (0,01%) [202], 
3 

–caren (0,02 %) [202], limonen [85],camfen 

[85, 201, 202, 205], sabinen (0,01%) [202], felandren [3], p-cimen, α-terpinen [85],cariofilen, 

α-,γ- şi δ-cadinen [85, 205 ], α- şi β-santalen, bergamoten [85], farnesen [85, 205], bisabolen 

[214], cedren [3, 226]. S-au mai identificat cumarină – 0,04 % [172] şi herniarină [214].  

Uleiul esenţial de levănţică este un lichid străveziu de culoare gălbuie, cu miros dulce 

floral [31, 101, 187]. Caracteristica fizică a uleiului esenţial de Lavandula angustifolia. este 

descrisă de mai mulţi cercetători [31, 82, 100,190] : 

 densitatea  d
20   

0,8640 - 0,660;                             

 coeficientul de refracţie nD
20 

  1,460-1,469;   

 indice de aciditate   1,5;  

     dizolvarea în alcool etilic  1:3.  

  Conţinutul de ulei esenţial şi componenţa chimică diferă de la o specie la alta a genului 

Lavandula. La specia Lavandula latifolia Vili. (Lavandula spica DC.), care se cultivă în Spania 

conţinutul de ulei esenţial este de 0,5 - 1,0 %. Compoziţia chimică a acestuia diferă de cel extras 

din L. angustifolia unde lipsesc doi componenţi: acetatul de linalilă şi acetatul de lavandulil. Aşa 

componenţi ca: 1,8-cineol se conţine în concentraţii ridicate de 25 - 35 %, camforul este de 

asemenea ridicat 14 - 17 %. Aceşti componenţi îi conferă uleiului esenţial note parfumerie 

neplăcute. Concentraţia altor componenţi este aproximativ aceeaşi ca şi în uleiul esenţial de 

Lavandula angustifolia,  linalool – 30 – 35 %, terpinen-4-ol - până la 1,5 %, cariofilen - cca 2 % 

[31, 70, 100, 207]. Uleiul din specia menţionată este utilizat ca aromatizant la fabricarea 

săpunului şi a altor articole de sanitarie şi igienă. 

Uleiul esenţial separat din specia Lavandula spica DC. este un lichid de culoare gălbuie cu 

miros camforat. Caracteristicile fizice ale acestuia sunt următoarele: 

 densitatea d
20

           0,894-0,918 

 unghiul de polarizare α D
20            

 6°- 8°   

 coeficientul de refracţie n D
20         

 1,464-1,468 

Lavandula hibrida R. (lavandinul) acumulează ulei esenţial până la 1,8 %. Compoziţia 

chimică a uleiului esenţial de lavandin. diferă de cea a uleiului de levănţică. Conţinutul de esteri 

constituie 6 - 28 % [4, 172, 189, 192], iar acetatului de linalilă şi linaloolul împreună constituie 
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60 %. Lavandinul este mai bogat în camfor –12.0%, acesta influenţând şi aroma uleiului esenţial 

[4, 100, 155, 172]. Mai conţine 1,8-cineol (5%) şi bomeol (3 %) [100, 155].  

Caracteristicile fizico-tehnice ale uleiului de lavandin sunt următoarele: 

 densitatea d
20    

 0,885-0,8 %; 

 coeficientul de refracţie nD
20

 1,458-1,466 [100]. 

În deşeurile rămase după extragerea uleiului esenţial de levănţică s-au izolat o sesquiterpenă, o 

diterpenă şi o triterpenă [4, 102].  

Frunzele şi tulpinile de lavandă conţin substanţe minerale şi compuşi organici. În frunze 

se conţin: N – 1,77 %, P – 0,18 %, K - 57%, Ca – 3,06 %, Mg – 0,34 %, iar în tulpinile plantelor 

concentraţia acestor compuşi este următoarea: N – 0,62 %, P – 0,08 %, K – 0,63 %, Ca – 0,82 

%, Mg – 0,10 %. În cantităţi mici frunzele şi tulpinile de levănţică conţin B, Fe, Mn, Cu [4, 31, 

158]. 

Compuşii organici identificaţi în frunze reprezintă şi un conţinut foarte scăzut de ulei 

esenţial. În componenţa acestuia intră, linaloolul şi acetatul de linalilă, 1,8-cineol, borneol, 

terpinelol-(4), camfor, trans-β-ocimen, α- şi β-pinen, cariofilen, β-farnesen, cadinen, acetat de 

lavandulil, acetat de hexil. [4, 31, 205].  

Rădăcinile de levănţică conţin: N – 0,96 %, P – 0,16 %, K – 0,64 %, Ca – 0,81 % şi Mg – 0,18 

% [4, 158]. 

 

I.5. Concluzii la capitolul 1   

1. Lavandula angustifolia este o plantă aromatică şi medicinală ce se cultivă pentru 

obţinerea materiei prime cu conţinut sporit de ulei esenţial, valoroasă pentru agricultura şi 

economia Republicii Moldova, precum şi a altor ţări,. 

2. Planta are proprietăţi curative excepţionale, deoarece se foloseşte intens în medicina 

naturistă. Florile uscate sunt folosite în mai multe afecţiuni ca: spasme, epilepsie, nervozitate, 

migrene, ameţeli, dureri de cap, stres. De asemenea este o plantă meliferă valoroasă, nectarul 

florilor fiind bogat în zahăr. Se mai foloseşte, ca plantă antierozională, ornamentală.  

3. Calitatea uleiului de levănţică fabricat în Republica Moldova este superioară datorită 

concentraţiei ridicate de principii active, fapt ce rezultă din soiuri performante, care se 

deosebesc nu numai prin prodictivitate înaltă a materiei prime şi conţinut sporit de ulei esenţial, 

dar şi prin concentraţia optimă a componenţilor chimici principali şi condiţiile pedoclimatice 

specifice acestei zone: soluri bogate, însolaţie abundentă, depuneri atmosferice în cantităţi 

reduse.  
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3. Uleiul esenţial este utilizat pe larg în multe domenii; industria parfumurilor, a 

produselor cosmetice (apă de colonie, diferite creme, şampoane, detergenţi, săpunuri). Se mai 

utilizează la aromatizarea diferitor unguente, la prepararea unor produse farmaceutice cu acţiune 

calmantă, antidepresivă, antibacteriană, antialergică, antiinflamatoare şi cicatrizantă.  

4. Crearea hibrizilor noi de levănţică, cu producţie înaltă de materie primă şi conţinut 

sporit de ulei esenţial, cu diferite perioade de vegetaţie este foarte importantă pentru cerinţele 

actuale ale producătorilor, care solicită soiuri timpurii, intermediare şi tardive, ce ar permite 

recoltarea lor eşalonată. 

5. În contextul celor expuse mai sus scopul cercetările efectuate a constat în crearea 

materialului iniţial de ameliorare, evaluarea hibrizilor policross F1 de levănţică, selectarea 

genotipurilor hibride valoroase cu perioada de vegetaţie diferită, conţinut sporit de ulei esenţial şi 

utilizarea lor în crearea de soiuri – clone noi.  

6. Atingerea scopului propus a fost posibilă prin realizarea următoarelor obiective; 

evaluarea caracterelor cantitative, care influenţează direct productivitatea hibrizilor; selectarea 

hibrizilor cu caractere cantitative remarcabile, inclusiv, conţinutul şi componenţa chimică a 

uleiului esenţial; determinarea efectului heterozis şi coeficientului de variaţie a hibrizilor 

policross F1 şi crearea soiurilor – clone de perspectivă şi includerea acestora în testare în culturi 

comparative de concurs.  
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2. CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE, MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 

 

2.1. Caracteristica condiţiilor pedoclimatice în perioada cercerărilor 

 

Condiţiile pedoclimatice ale Republicii Moldova sunt favorabile pentru cultivarea 

plantelor aromatice (eterooleaginoase). Depunerile atmosferice, insolaţia abundentă, solurile 

bogate sunt principalii  factorii ce influenţează pozitiv la sinteza şi acumularea compuşilor 

organici specifici în cantităţi mai mari comparativ cu alte zone. Zona de centru a Republicii 

Moldova se caracterizează prin ierni scurte şi calde, veri lungi şi foarte călduroase, cu cantităţi 

suficiente de precipitaţii atmosferice, ce asigură condiţii favorabile pentru creşterea şi 

dezvoltarea lavandei. Dar, în unii ani se înregistrează ierni cu scăderi bruşte de temperatură ce 

sunt mai puţin favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea speciei sau duc la îngheţarea plantaţiilor 

de levănţică. Datele despre cantitatea depunerilor atmosferice şi temperatura aerului în perioada 

anilor agricoli au fost oferite de colaboratorii Staţiunii Meteo Chişinău.  

 Particularităţile caracteristice ale anului agricol 2008 - 2009. În perioada de toamnă au 

căzut depuneri atmosferice de 106,0 mm, iar iarna ele au constituit 107,0 mm, ceea ce depăşeşte 

media pe ţara. Primăvara depunerile au constituit 97,0 mm. Din luna aprilie s-a atestat o secetă 

profundă până în luna iulie. Pe parcursul verii precipitaţii au căzut 139,0 mm, cu 47,0 mm 

devieri de la media multianuală (Tabelul 2.1). Temperatura medie anuală pentru perioada de 

toamnă şi primăvară de +11,0
0
C. Cea mai călduroasă perioadă pe parcursul anului a fost luna 

iulie, când temperatura medie a aerului a constituit + 29,3
0
C, iar cea mai rece lună este ianuarie 

de –1,2
0
C (Tabelul 2.2). 

Anul agricol 2009-2010 se caracterizează cu depuneri atmosferice de 58,9 mm 

comparativ cu media multianuală de 117,0 mm. Iarna precipitaţiile au constituit 242,9 mm, cu 

141,9 mm mai mult decât media multianuală.  Primăvara această cantitate a fost de 143,3 mm cu 

21,3 mm mai mult decât media multianuală. Pe parcursul verii cantitatea de precipitaţii a 

constituit 209,0 mm. cu 23,2 mm mai mult faţă de media multianuală. Cea mai călduroasă 

perioadă pe parcursul anului a fost în luna august, când temperatura medie a aerului a constituit 

+24,9 
0
C, iar cea mai rece lună este ianuarie – 5,2

0
C.     

Anul agricol 2010-2011 s-a dovedit a fi un an favorabil pentru creşterea şi dezvoltarea 

speciei Lavandula angustifolia. Precipitaţii s-au înregistrat pe tot parcursul anului, fiind depăşită 

media multianuală cu 73,0 mm. Toamna, depunerile atmosferice au constituit 155,0 mm, 

abaterea de la medie fiind de + 38,0 mm. Iarna precipitaţii s-au înregistrat de 133,0 mm, cu 32,0 

mm mai mult decât media multianuală. Temperatura medie a aerului în lunile aprilie şi mai a fost 
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de + 10,2
0
C şi +16,6

0
C respectiv. Vara a fost foarte călduroasă în iunie (+20,1

0
C), iulie (+23,0C) 

şi luna august de +21,6
0
C.  

Tabelul 2.1. Regimul pluviometric (mm) a anilor 2008-2012  

Lunile 

Media 

multia

nuală 

Suma lunară Devieri de la media multianuală 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

Septembrie 41 74 21,7 46 8,2 + 33 -19.3 + 5,0 -32,8 

Octombrie 35 16 29,6 69 36,4 - 19 - 5,4 + 34,0 +1,4 

Noiembrie  41 16 8,5 40 0,1 - 25 - 32,5 - 1,0 -40,9 

Total toamna 117 106 58,9 155 44,7 - 11 - 57,2 + 38,0 -72,3 

Decembrie  37 55 95,1 84 22,8 + 18 +58,1 + 47,0 -14,2 

Ianuarie 32 25 86,3 31 29,9 - 7 +54,3 - 1,0 2,1 

Februarie  32 27 61,5 18 41,9 - 5 +29,5 -14,0 +9,9 

Total iarna 101 107 242,9 133 94,6 - 6 +141,9 +32,0 -6,4 

Martie 31 62 29,0 17 21,4 + 31 2,0 -14,0 -9,6 

Aprilie 39 2 45,1 58 15,4 - 37 +6,1 + 19,0 -23,6 

Mai  52 33 69,2 56 65,3 - 19 +17,2 + 4,0 +13,3 

Total primăvara 122 97 143,3 131 102,1 - 25 +21,3 +9,0 -19,9 

Iunie 71 39 85,0 148 20,2 - 32 +14,0 +77,0 -50,8 

Iulie 65 68 71,2 16 88,3 + 3 +6,2 49,0 +23,3 

August 50 32 53,0 16 28,4 - 18 +3,0 -34,0 -21,6 

Total vara 186 139 209,0 180 136,9 - 47 +23,2 -6,0 -49,1 

Total anual 526 449 655,2 599 378,3 - 77 +129,2 +73,0 -147,7 

 

Tabelul 2.2. Regimul termic (
0
C) a anilor 2008-2012 

Lunile 

Media 

multia

nuală 

Suma lunară Devieri de la media multianuală 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

Septembrie + 16,0 15,5 18,7 16,1 19,1 -0,5 +2,7 +0,1 +3,1 

Octombrie + 10,1 12,5 11,5 7,5 9,4 +2,4 +1,4 -2,6 -0,7 

Noiembrie  + 4,0 5,1 6,5 10,3 2,9 +1,1 +2,5 +6,3 - 1,1 

Total toamna + 10,0 11,0 12,3 11,3 10,5 +1,3 +2,2 +1,3 +0,5 

Decembrie  - 0,8 1,4 - 1,0 2,1 2,9 +2,2 -0,2 +2,9 +3,7 

Ianuarie - 3,3 1,2 - 5,2 0,8 -2,6 +2,1 -1,9 +4,1 +0,7 

Februarie  -2,0 1,3 -  0,9 -0,1 -7,6 +3,3 +1,1 +1,9 -5,6 

Total iarna -2,0 0,5 -  2,3 0,9 -2,4 +2,5 +1,0 +2,9 -0,4 

Martie + 2,7 3,9 4,0 3,8 4,5 +1,2 +1,3 +1,1 +1,8 

Aprilie +9,8 12,2 11,0 10,2 13,3 +2,4 +1,2 +0,4 +3,5 

Mai  +16,0 16,5 16,8 16,6 19,1 +0,5 +0,8 +0,6 +3,1 

Total primăvara + 9,5 10,8 10,6 10,2 12,3 +1,3 +1,1 +0,7 +2,8 

Iunie + 19,5 21,7 21,0 20,1 23,3 +2,2 +1,5 +0,6 +3,8 

Iulie + 21,4 29,3 23,3 23,0 26,0 +2,5 +1,9 +1,6 +4,6 

August +20,8 22,3 24,9 21,8 23,4 +1,4 +4,1 +1,0 +2,6 

Total vara + 20,6 22,6 23,0 21,6 24,2 +2,0 +2,5 +1,0 +3,6 

Total anual + 9,5 11,2 10,9 11,0 11,1 +1,7 +1,4 +1,5 +1,6 
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Anul agricol 2011-2012 a fost nefavorabil pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor de 

câmp, inclusiv şi pentru speciile aromatice şi medicinale. Deficitul de precipitaţii din toamnă a  

creat condiţii de secetă. În lunile septembrie – noiembrie au căzut foarte puţine precipitaţii numai 

44,7 mm comparativ cu media multianuală de 117,0 mm. Cele mai multe precipitaţii s-au 

înregistrat în prima decadă a lunii octombrie (36,4 mm). În timpul iernii depunerile atmosferice 

au fost de 94,6 mm, aproape de media multianuală, care constituie 101,0 mm. Cantitatea mică de 

zăpadă de pe parcursul lunilor de iarnă a contribuit la provocarea îngheţurilor la majoritatea 

speciilor perene. Primăvara a fost foarte caldă, cu temperatura medie a aerului în perioada dată 

de 12,3
0
C, sau cu 2,8

 0
C mai mare decât media multianuală. În lunile de vară temperatura la 

suprafaţă solului atingea 65
0
C. Temperaturile aerului înregistrate în lunile de vară ale anului 

2012 au fost cele mai înalte, vremea aridă, ce n-a mai fost atestată în ultimii 50 ani.  

Astfel concluzionam, că condiţiile nefavorabile ale anului agricol 2011-2012 au condus la 

stoparea creşterii şi dezvoltării culturilor, inclusiv şi a levănţicăi. Concomitent, se poate afirma 

că temperaturile înalte şi insolaţia puternică au favorizat acumularea şi sintetizarea unui conţinut 

înalt de ulei esenţial la hibrizii de levănţică aflaţi în cercetare.  

 

2.2. Materialului biologic utilizat şi metodele de cercetare 

Materialul biologic utilizat a fost reprezentat de hibrizi policross, generaţia F1 de 

levănţică în anii II, IV şi V de vegetaţie. In scopul creării hibrizilor cu diverse caractere şi 

însuşiri au fost incluse în hibridările policross 10 genotipuri de provenienţă genetică şi 

geografică diferită, inclusiv trei genotipuri ce provin de la soiul ucrainean Crâmceanka (Cr.- 13, 

Cr.- 14, Cr.- 26), trei genotipuri descendente de la soiuri franceze (Fr. 1, Fr. 5, Fr.8), trei de la 

soiurile-clone autohtone (Moldoveanca 4, Alba 7, Vis magic 10) şi un genotip ce provine de la 

soiul-clonă moldovenesc Chişiniovscaia-90.  

În cercetare au fost incluşi 477 hibrizi policross F1 de levănţică aflaţi în diferiţi ani de 

vegetaţie:  

 anul al II-lea de vegetaţie - 63 hibrizi; 

 anul al IV-lea de vegetaţie - 130 hibrizi;  

 anul al V-lea de vegetaţie - 284 hibrizi. 

Ca martor la hibrizii policross F1 de levănţică aflaţi în cercetare în anul al II-lea şi al IV-lea 

au fost genotipurile de provenienţă franceză: Fr.8 şi Fr.1, iar pentru hibrizii din anul al V-lea de 

vegetaţie în calitate de martor s-a utilizat soiul-clonă moldovenesc Vis Magic 10 (VM) [20, 36].  

Hibrizii policross F1 de L. angustifolia au fost creaţi în Centrul ―Genetica şi Ameliorarea 

Plantelor Aromatice şi Medicinale‖ a Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor 
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(actualmente Laboratorul Plante Aromatice şi Medicinale al Institutului de Genetică, Fiziologie 

şi Protecţie a Plantelor). În acest scop s-a folosit schema de încrucişare policross, utilizând 

forme, genotipuri de levănţică de provenienţă genetică şi geografică diferită. Astfel, în calitate de 

surse de genitori au servit forme materne de provinienţă franceză şi soiul Vis Magic 10, creat şi 

cultivat în Moldova. [29, 33]. Eventualii polenizatori, forme paterne, au fost surse din Franţa, 

soiuri autohtone, cât şi soiuri create în Crimeea, Ucraina. Polenizarea în schema policross, liberă, 

dar controlată prin alegerea atât a formelor materne, cât şi a polenizatorilor ne-a permis obţinerea 

hibrizilor distinctivi faţă de formele de la care provin. Este cunoscut faptul, că metoda 

„policross‖ prevede încrucişări multiple. Utilizarea schemei policross permite determinarea 

capacităţii combinative generale la speciile alogame [91, 38, 60]. Seminţele au fost colectate de 

la trei forme materne Fr. 1, Fr. 8 şi Fr. 10. 

 Experienţele au fost amplasate pe lotul experimental al Institutului de Genetică şi 

Fiziologie a Plantelor al AŞM, cu cernoziom caracteristic pentru zona centrală. Pepinierele cu 

hibrizi policross de lavandă au fost fondate toamna în anii 2007-2008. Suprafaţa edafică pentru 

fiecare plantă fiind de 1m x 0,5 m.  

În perioada de vegetaţie au fost efectuate estimări fenologice şi evaluări biometrice, 

aprecieri vizuale în corespundere cu metodele în vigoare [27, 134]. 

Pe parcursul perioadei de vegetaţie au fost evaluate următoarele faze de creştere şi 

dezvoltare: începutul vegetaţiei, butonizare, înflorire şi maturizarea seminţelor [27, 41, 52].  

Începutul vegetaţiei - primăvara în a doua jumătate a lunii aprilie, când temperatura 

medie este de 8-9
0 

C timp de 8 - 10 zile, aproximativ în a doua jumătate a lunii aprilie. În acestă 

fază planta dezvoltă ramificaţii scurte, pe care apar circa 10 perechi de frunze. 

Butonizarea este faza în care apar şi cresc inflorescenţele. Internodurile ramificaţiilor 

(internodurile dau creştere lăstarilor anuali care se termină cu butonul inflorescenţei şi butoni 

florali pe spicul inflorescenţei) de sub inflorescenţă încep să crească, să se alungească puternic şi 

ca rezultat se formează tijele florale. Butonizarea durează aproximativ 45 de zile şi se termină 

odată cu începutul înfloritului. 

      Înfloritul începe cu apariţia şi deschiderea corolei florilor din verticilele inferioare şi 

durează aproximativ 30 de zile. Prima parte a acestei faze (începutul – înfloritul deplin) 

constituie 18-20 de zile, iar a doua parte, înfloritul în masă – sfârşitul înfloritului decurge în circa 

12-13 zile. 

    Maturizarea seminţelor – începe în momentul fecundării florilor din verticiliul inferior al 

inflorescenţei. Această fază durează 30 - 40 de zile şi se termină în momentul coacerii 

seminţelor. Primele se maturizează seminţele din verticilele inferioare şi apoi din cele superioare. 
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La genotipurile hibride incluse în cercetare au fost evaluate un şir de caractere cantitative 

la VAU ce influenţează direct productivitatea: talia şi diametrul plantei, numărul de tulpini 

florale per/plantă, lungimea inflorescenţei, lungimea spicului şi a tijei florale, numărul de 

verticile în spic. Au fost efectuate cercetări după caracterele fenotipice a testului DUS: forma 

tufelor, culoarea şi forma frunzelor, culoarea butonului floral, corolei florelor şi forma spicului 

floral.  

  Conţinutul de ulei esenţial a fost determinat în faza înfloririi depline a plantelor prin 

hidrodistilare în aparate Ginsberg [88] şi recalculat la substanţa uscată (s.u). Metoda folosită la 

separarea uleiului esenţial din majoritatea plantelor aromatice, inclusiv la levănţică se bazează pe 

proprietatea vaporilor de apă fierbinţi de a separa şi transporta în special uleiurile esenţiale. 

Vaporii de apă pătrund în masa vegetală supusă distilării, distrug învelişul glandelor oleifere, 

volatilizează uleiul şi apoi se amestecă cu acesta. Amestecul de vapori de apă şi vapori de ulei 

trece în vasul de condensare, unde se transformă într-un lichid care nu este altceva decât 

amestecul de apă şi ulei esenţial. Acest amestec ajunge în vasul florentin unde are loc separarea 

uleiului esenţial. Uleiul esenţial, fiind mai uşor ca apa, se depune în strat deasupra apei [52, 94].  

Mostrele de material vegetal s-au prelevat între orele 7 - 10 dimineaţa pe timp cald şi 

însorit. Pe timp ploios şi foarte posomorât conţinutul de ulei esenţial scade, iar recoltarea 

mostrelor de levănţică se sistau. Durata hidrodistilării fiecărei analize durează 45 minute, 

efectuată în două repetiţii a câte 50 g de material vegetal proaspăt. După distilare uleiul esenţial 

de levănţică a fost uscat cu sulfat de sodium (Na2SO4). Concomitent s-a determinat şi umiditatea 

materiei prime a fiecărei mostre. Aceşti indici sunt necesari pentru recalcularea conţinutului de 

ulei esenţial din substanţa proaspătă în substanţa uscată.  

Analiza calitativă şi cantitativă a uleiului esenţial a fost stabilită prin gaz-cromatografie în 

tandem cu spectrometria de masă (GC -MS). La efectuarea acestor analize biochimice a fost 

utilizat gaz-cromatograful Agilent Technoloogies 7890° înzestrat cu Detector Selectiv de Masa 

cu Cuadripol Agilent Technologies MSD 5975C, coloană capilară (30 м/0,25 мм/0,25 μм) cu 

fază staţionară nepolară HP-5ms.  

Separarea s-a realizat în următoarele condiţii cromatografice: temperatura injectorului a 

fost de 250
o
C , cea a detectorului – 280

o
C, folosind un gradient de temperatură de la T1=70

o
C (2 

min), T2=200
o
C (5

o
C/min), T3=300

o
C (20

o
C/min, 5 min). Faza mobilă – heliu 1 ml/min, 

volumuil injectat - 0,03 µ l ulei esenţial; rata de splitare – 1:100. Identificarea picurilor 

cromatografice s-a efectuat cu ajutorul pachetului de soft deconvoluţional AMDIS™, cuplat cu 

baza de date NIST.  
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Rezistenţa la iernare şi ger s-a evaluat primăvara devreme, conform metodelor 

recomandate şi notate de la 1 la 5 baluri: [134] 

5 – rezistenţă înaltă la iernat; 

4 – rezistenţa mai sus de medie 

3 – rezistenţă medie, (au îngheţat până la 25 % din lăstari) 

2 – rezistenţă mai joasă de medie(au îngheţat până la 50 % din lăstari) 

1 – rezistenţa slabă, (au îngheţat până la 75 % din lăstari) 

Efectul heterozis s-a calculat în procente în raport cu forma maternă, după formula: 

 unde, 

H – indexul heterozisului;  

F1– valorile hibridului; 

P – valorile formei materne a hibridului. 

 Variabilitatea caracterelor cantitative ( lungimea tijei florale, spicului floral, numărul de 

verticile în spic) a fost estimată în baza coeficientului de variaţie (V). Acest coeficient este 

exprimat în procente (%) şi s-a calculat după formula:  

V=  100% unde,  

X – valoarea medie;  

Sx – abaterea standard a valorii medii, cu repartizarea genotipurilor studiate în 3 clase: 

1) nesemnificativă (mică), V< 10 %;  

2) medie V= 10-20%; 

3) semnificativă (înaltă),V > 20%. [ 93]. 

Interpretarea statistică a datelor experimentale obţinute s-a efectuat conform metodelor în 

vigoare [ 24, 93] şi cu ajutorul softului STATISTICA 7. 

 

2.3. Concluzii la capitolul 2 

 

1. Cadrul natural al anilor de cercetare (2008 – 2011) s-a caracterizat prin cantităţi 

suficiente de precipitaţii atmosferice care au asigurat condiţii favorabile pentru creşterea şi 

dezvoltarea lavandei. Temperatura aerului înregistrată în lunile de vară ale anului 2012 a fost 

foarte înaltă  şi a favorizat sintetizarea şi acumularea unui conţinut sporit de ulei esenţial la 

hibrizii de levănţică aflaţi în cercetare.  
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2. În studiu au fost incluşi 63 hibrizi de lavandă din anul al II-lea de vegetaţie, 130 -  

anul al IV-lea şi - 284- anul al V-lea de vegetaţie. Ca martor au fost utilizate genotipurile Fr.1 şi 

Fr.8  şi soiul-clonă Vis Magic 10.  

3. Evaluarea indicilor celor mai importante caractere cantitative ce influenţează direct 

productivitatea: talia plantelor, numărul de inflorescenţe la o plantă, lungimea inflorescenţei, 

lungimea tijei florale şi a spicului, numărul de verticile pe spicul floral, conţinutul de ulei 

esenţial,  ne-a permis caracterizarea şi aprecierea fiecărui hibrid. 

4. Conţinutul uleiului esenţial s-a determinat prin hidrodistilare în aparate Ginsberg. 

Compoziţia chimică a uleiului esenţial, concentraţia componenţilor principali s-a determinat prin 

analiza gaz-cromatografică, cuplată cu spectrometrie în masă (GC-MS). 

5. Metodele folosite la efectuarea experienţelor, evaluarea materialului, interpretarea 

statistică a datelor sunt tradiţionale în ameliorarea lavandei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la
va
nd
a.
md



  

43 

 

3. EVALUAREA HIBRIZILOR POLICROSS F1 DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 

 

3.1. Studierea materialului iniţial de ameliorare la levănţică şi obţinerea hibrizilor cu 

perioada de vegetaţie diferită.  

 Levănţica, cunoscută şi utilizată de milenii, rămâne una din speciile aromatice şi 

medicinale cultivate pe suprafeţe destul de extinse. Specia se cultivă pentru obţinerea materiei 

prime (inflorescenţe) din care se produce uleiul esenţial, utilizat pe larg în industria farmaceutică, 

parfumerie şi cosmetică (creme, ape de colonie, deodorante, săpunuri etc.), la fabricarea 

odorantelor pentru lenjerie. ţigărilor antiastmatice şi ca insecticid. Aceasta se datorează faptului, 

că în uleiul esenţial de levănţică se conţin peste 30 de componenţi cu însuşiri şi arome diferite 

[31, 59, 49]. În Republica Moldova levănţica se cultivă şi se produce ulei esenţial. Anual se 

exportă de la 5500 până la 7000 kg de ulei esenţial de levănţică. Producătorii solicită soiuri cu 

productivitate ridicată, timpurii şi foarte timpurii, cu epoca de recoltare intermediară, precum şi 

soiuri tardive ce ar permite extinderea perioadei de recoltare şi procesarea unei cantităţi mai mari 

de materie prim fără a majora capacităţile industriale de prelucrare. În acest context ameliorarea 

speciei, crearea şi evaluarea soiurilor-clone cu caracterele şi însuşirile pomenite mai sus, 

adaptate la condiţiile de cultivare locale, are o importanţă indiscutabilă.  

Investigaţiile s-au axat asupra evaluării a 477 hibrizi policross, generaţia F1 de Lavandula 

angustifolia, în crearea cărora au participat forme parentale de provenienţă genetică si geografică 

diferită. Ca martor pentru hibrizii studiaţi în perioada 2010-2012 s-au folosit genotipurile de 

provenienţă franceză  Fr.1 şi Fr.8. Pentru hibrizi evaluaţi în anii 2009-2012 martor a servit soiul-

clonă Vis Magic 10 creat la Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei [28, 29]. Soiul-clonă Vis Magic 10 face parte din grupul de maturizare medie. 

Perioada de vegetaţie la soiul menţionat până la înflorirea în masă este de la 67 zile până la 71 

zile. Soiul-clonă este reprezentat de plante viguroase, bine dezvoltate. Florile au caliciu de 

culoare violacee, corola violet-închisă, frunzele sunt de culoare verde intensivă. Este un soi 

pretabil pentru cultivare, recoltare şi procesare industrială. Este rezistent la secetă, ger şi iernare. 

Direcţia principală de utilizare a soiului este producerea materiei prime şi obţinerea uleiului 

esenţial de calitate înaltă. [18, 29] (Figura 3.1).  

Genotipurile hibride de levănţică au fost sădite în toamna anului 2007. Pe parcursul 

anului 2008 s-a evaluat vizual dezvoltarea, gabitusul fiecărui genotip în parte. Studiul nemijlocit 

a început în anul 2009. 
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Fig.3.1. L. angustifolia, soiul-clonă Vis Magic 10 

În cercetare au fost incluşi 129 hibrizi policross de levănţică ce provin de la soiul-clonă 

Vis Magic 10.  

Lavanda este o specie cu cerinţe mari faţă de temperatură si lumină. Plantele pornesc în 

vegetaţie la temperaturi medii zilnice de +10-12
0
C. Aceste condiţii sunt caracteristice pentru a 

doua decadă a lunii aprilie. Temperaturile minim efective pentru începutul vegetaţiei şi până la 

faza de formare a butonului floral este de 6-7
0
C şi de 13.6

0
C pentru perioada de butonizare-

înflorirea în masă. Suma temperaturilor este de 197
0
C pentru perioada începutul vegetaţiei-

butonizare şi 143
0
C pentru butonizare - înfloritul în masă. De la faza începutul vegetaţiei şi până 

la înflorirea în masă suma efectivă de temperaturi trebuie să atingă valori de 1200-1250
0
C [27, 

31, 51, 52]. 

Pe parcursul perioadei de vegetaţie au fost efectuate estimări biomorfologice. La hibrizii 

evaluaţi s-au înregistrat următoarele faze de creştere şi dezvoltare:  

 începutul vegetaţiei; 

 formarea lăstarilor florali; 

 butonizarea; 

  începutul înfloririi;  

 înflorirea în masă. 

Începutul vegetaţiei începe primăvara, după pornirea în circulaţie a sevei. În faza dată la 

plantele de levănţică în vârful lăstarilor cu frunze de culoare gri, pe care o au din toamnă, cresc 

frunze noi verzi. 
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Formarea lăstarilor florali se semnalează când în vârful lăstarilor din anul precedent apar 

internoduri, frunze noi. Lăstarii încep să crească, numărul internodurilor creşte şi se alungesc 

puternic.  

Butonizarea plantelor se caracterizează prin apariţia în vârful lăstarilor tineri a 

inflorescenţelor compuse din tije florale si butonul floral în formă de suliţă. La început butonul 

floral este de culoare verde, apoi, se colorează în alb, albastru de diferite nuanţe sau violet 

deschis.  

Începutul înfloritului este faza când se deschid primele flori din verticilele inferioare ale 

spicului floral la câte 5-10 inflorescenţe la fiecare plantă, iar înfloritul în masă se înregistrează 

când peste 70% din flori s-au deschis (coacerea tehnică pentru materia primă). 

Perioada de vegetaţie la genotipurile studiate de lavandă a fost calculată în zile, de la 

începutul vegetaţiei până la înflorirea în masă, când are loc recoltarea materiei prime. Această 

perioadă constituie de la 54 până la 74 zile la diferiţi hibrizi (Tabelul A1). Genotipurile hibride 

studiate după perioada de vegetaţie au fost clasificate în trei grupe de maturizare: timpurie, 

semitimpurie şi tardivă [19, 20]. Grupul timpuriu include 26 hibrizi policross, ceea ce constituie 

20%. Perioadă de vegetaţie la acest grup până la înflorirea în masă este de la 54 până la 62 zile. 

Hibridul VM-8V (Figura 3.2) face parte din grupul timpuriu de maturizare şi se caracterizează 

prin următoarele faze de dezvoltare: „începutul vegetaţiei – butonizarea‖ a constituit 29 zile, iar 

fazele „butonizarea - înflorirea deplină‖– 31 de zile. 

 

 Fig. 3.2. Planta hibridului timpuriu – VM-8V 
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Caracteristic pentru hibridul policross F1 VM-8V este forma tufei răsfirată cu spic 

fusiform, la care culoarea caliciului este violetă, iar a corolei violetă-deschis. Frunzele, intens 

pubescente ale acestui hibrid au forma îngustă de culoare verde deschis. 

Grupul semitimpuriu este cel mai mare şi constituie 57 la sută din 73 genotipuri studiate. 

Înflorirea în masă a plantelor din grupul respectiv intervine după 63-68 de zile de la începutul 

vegetaţiei. Din acest grup face parte hibridul policross F1 VM-26V. Acest hibrid se 

caracterizează prin următoarele faze de dezvoltare în anul al II-lea de evaluare (2009): începutul 

„vegetaţiei – butonizarea‖ 26 de zile, „butonizarea – înflorirea deplină‖ – 32 de zile. Hibridul 

menţionat se evidenţiază după următoarele caractere: talia plantei – 54,0 cm, tijele florale foarte 

groase şi lungi de 23,5 cm, forma plantei , cu spic conic îngust, culoarea caliciului violet – închis 

şi culoarea corolei de un violet-pal. Frunzele la acest hibrid sunt de culoare verde şi au forma 

lanceolat- îngustată (Figura 3.3.). 

 

Fig. 3.3. Planta hibridului semitimpuriu VM-26V 

Grupul hibrizilor tardivi,  include 30 genotipuri (23%) cu perioada de vegetaţie de la 69 

zile până la 74 zile. Hibridul policross F1 VM-99V face parte din grupul tardiv de maturizare şi 

se caracterizează prin următoarele faze de dezvoltare: „începutul vegetaţiei – butonizarea‖ – 36 

de zile, „butonizarea – înflorirea în masă‖ – 38 de zile. Forma părţii aeriene a hibridului F1 este 

răsfirată, cu un număr mare de tulpini florale de 217,0 unităţi. Spicul floral la hibridul menţionat 

este îngust-truncat. Culoarea caliciului este albastru-cenuşiu, iar a corolei violet-deschis. Pentru 

acest hubrid este caracteristic frunza de formă liniară şi culoare verde gri. (Figura 3.4). 
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 Hibrizii policross F1, incluşi în studiu se deosebesc prin caractere agronomice cantitative 

valoroase care pot sta la baza creării soiurilor-clone, ce ar corespunde cerinţelor actuale ale 

producătorilor. Valorile indicilor caracterelor cantitative ce determină productivitatea la hibrizii 

policross F1 de Lavandula angustifolia care s-au evidenţiat în anul al II- lea de vegetaţie ( 2009)  

sunt prezentate in tabelul 3.1.  

 
Fig. 3.4 Planta hibridului tardiv - VM-99V 

Evaluând hibrizii după caracterul „talia plantelor‖, s-a evidenţiat genotipul hibrid F1, 

timpuriu VM-26V, cu talia plantei de 54,0 cm, faţă de 41,4 cm la soiul standard Vis Magic 10.  

Talia plantelor la hibrizii studiati a variat în limitele de 42,5 cm (hibridul F1 semitimpuriu VM-

29V) până la 54,0 cm (hibridul F1 VM-26V).  

Tabelul 3.1. Indicii caracterelor cantitative la hibrizii de levănţică ( anul al- II-lea de vegetaţie)  

Cifrul 

hibrizilor  

Talia 

plantei, 

cm 

Lungimea 

inflorescenţei, 

cm 

Lungimea 

tijei florale, 

 cm 

Lungimea 

spicului 

floral,cm 

Numărul  

verticile pe 

spicul floral 

X±Sx X±Sx X±Sx X±Sx 

VM- 20V 48,5 27,2±2,4 20,4±1,2 6,8±1,3 6,3±1,1 

VM- 16V 46,5 26,9±2,3 19,9±2,4 7,0±1,4 6,5±0,8 

VM- 15V 47,0 25,7±2,2 18,8±1,5 6,9±1,4 6,8±0,7 

VM-8V 48,0 26,5±2,4 19,7±2,1 6,8±1,3 6,6±1,8 

VM- 26V 54,0 31,5±1,5 23,5±2,2 8,0±0,7 7,7±0,5 

VM- 2V 52,5 29,8±1,8 21,7±2,4 8,1±1,3 7,4±1,0 

VM-18V 50,5 30,5±1,9 23,2±2,3 7,3±1,1 7,0±0,5 

VM- 69V 47,2 26,6±2,0 19,6±1,9 7,0±1,2 6,3±0,9 

VM- 29V 42,5 25,8±1,8 19,1±2,7 6,7±1,3 6,5±0,7 

VM- 99V 50,0 28,2±1,7 21,1±2,1 7,1±1,2 6,8±0,5 

VisMagic10mt  41,4 24,4±2,6 17,9±2,2 6,5±0,9 6,1±0,5 
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Hibrizii policross F1 studiaţi după caracterul „lungimea inflorescenţei‖ depăşesc martorul, 

formând inflorescenţe cu lungimea de la 25,7 cm până la 31,5 cm (Tabelul 3.1). De menţionat, că 

la plantele cu talie înaltă şi lungimea inflorescenţei este mai mare. Astfel hibridul F1 VM-26V cu 

talia plantei de 54,0 cm are lungimea inflorescenţei de 31,5 cm, iar hibridul F1 VM-29V cu talia 

plantei mai joasă (42,5cm) are şi lungimea inflorescenţei mai mică (25,8cm).  

Lungimea tijei florale la hibrizii F1 evidenţiaţi este mai mare faţă de soiul martor, având 

tije cu lungimea de 18,8–23,5 cm, sau cu 0,9-5,6 cm mai lungi decât la soiul-clonă martor Vis 

Magic 10. Lungimea spicului floral la hibrizii policross F1 selectaţi este de la 6,7 cm până la 8,1 

cm. La acest caracter s-au evidenţiat hibrizii policross F1 din grupul semitimpuriu VM-18V, VM-

26V şi VM-2V lungimea fiind respectiv. de 7,3 cm, 8,0 cm şi 8,1 cm.  

Hibrizii policross F1: VM-26V, VM-18V şi VM-2V s-au evidenţiat cu cei mai mari indici 

la talia plantei, lungimea inflorescenţei, tijei şi lungimea spicului floral. Aceasta se confirmă şi la 

hibridul F1 VM-29V cu cea mai joasă talie a plantei (42,5 cm), cea mai mică lungime a 

inflorescenţei (25,8 cm) şi a spicului floral (6,7 cm). 

 

 

       Fig. 3.5. Numărul de tulpini florale per/plantă la hibrizii creaţi cu forma maternă VM 10. 
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Numărul de verticile pe spicul floral la hibrizii policross evidenţiaţi este principalul 

indice ce determină conţinutul de ulei esenţial. Cu cât hibridul formează mai multe verticile, mai 

multe flori în fiecare inflorescenţă cu atât mai înalt va fi şi conţinutul de ulei esenţial, deoarece 

cele mai multe glande oleifere sunt amplasate pe caliciul concrescut al florilor. Toţi hibrizii 

studiaţi depăşesc soiul martor la acest caracter. Cu un număr de 7,7 verticile pe spicul 

inflorescenţei s-a evidenţiat hibridul policross F1 semitimpuriu VM-26V. La acest caracter s-au 

manifestat, de asemenea hibrizii policross F1 din aceeaşi grupă de maturizare VM-2V cu 7,4 şi 

VM-18V cu 7,0 verticile pe spicul inflorescenţei. [19]. Un indice important ce determină 

productivitatea de materie primă la levănţică, este numărul de tulpini florale per/plantă (Figura 

3.5).  

 În anul al doilea de vegetaţie un număr mare de tulpini florale s-au înregistrat la hibrizii 

policross F1 din grupul semitimpuriu: VM-2V (245,0) şi VM-26V (228,0). Din grupul cu 

maturizare tardivă s-a evidenţiat hibridul VM-99V la care s-au înregistrat 217,0 tulpini, 

comparativ cu soiul-clonă martor Vis Magic -10 la care acest indice a constituit 190,1. Hibrizii 

VM-8V, VM-15V(timpurii) şi VM-16V, VM-18V(semitimpurii) au format de la 195 până la 217 

tulpini florale per/ plantă. 

 

         Fig.  3.6. Conţinutul de ulei esenţial la hibrizii policross F1  de levănţică 
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Una din sarcinele de bază în programele de ameliorare la levănţică constituie  sporirea 

conţinutul de ulei esenţial în materia primă.  După conţinutul de ulei esenţial s-au evidenţiat 7 

hibrizii policross F1 în raport cu soiul-clonă martor Vis magic -10 (Figura 3.6). Cei mai buni la 

acest indice au fost hibrizii policross F1 – VM-20V cu 4,429% (s.u.), VM-16V cu 4,112% (s.u.) 

şi VM-15V, cu 4,021% (s u.) de ulei esenţial. Hibrizii (VM-2V, VM-18V, VM-26V, VM-8V) au 

acumulat un conţinut de ulei esenţial de la 3,497% până la -3,983% (s.u.). 

Cercetările efectuate au demonstrat, că hibrizii policross F1 de levănţică se deosebesc 

între ei după perioada de maturizare (Figura 3.7). Prezenţa în plantaţiile industriale a soiurilor-

clone cu durata perioadei de vegetaţie diferită este foarte importantă, deoarece ne permite 

extinderea termenelor de recoltare – procesare şi recoltarea fiecărui soi-clonă în termeni optimi 

când producţia de materie primă şi conţinutul de ulei esenţial sunt mai ridicate. 

 Hibrizii policross ce aparţin grupului de maturizare timpuriu (VM-89V, VM-9V, VM-

21V şi VM- 71V) se dezvoltă mai repede decât cei tardivi şi semitimpurii şi mai puţin sunt 

afectaţi de condiţiile climaterice nefavorabile (ploi torenţiale, grindină, vânturi puternice, secetă). 

Aceştea ajung la maturizarea tehnică în 54-62 zile. Perioada de vegetaţie la hibrizii policross F1 

din grupul semitimpuriu (VM-18V, VM-32V, VM-5V, VM-69V, VM-56V) este mai mare faţă 

de cei din grupul timpuriu şi constituie 63 - 69 zile.  

 

 

Fig.3.7. Perioada de vegetaţie (zile) la hibrizii creaţi cu soiul VM 10 în medie pe anii  

2009-2012. 
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Hibrizii cu perioadă de vegetaţie de 69-74 zile se încadrează în grupa hibrizilor policross 

F1 tardivi. Diferenţa în durata perioadei de vegetaţie a hibrizilor timpurii şi cei tardivi este de 15 

- 20 zile. În grupa de maturitate tardivă se înscriu hibrizii policross F1: VM-50V, VM-44V şi 

VM-99V. Diferenţa între hibrizi cu perioade de vegetaţie diferită este mai pronunţată la 

începutul fazei de înflorire (Tabelul A.1.1). Cultivarea hibrizilor cu perioade de vegetaţie diferită 

permite recoltarea eşalonată, ceea ce va contribui la reducerea perderelor de materie primă şi ulei 

esenţial.  

În anul al III-lea de vegetaţie (2010) s-au continuat cercetările la 61 hibrizi policross F1 

de levănţică (Tabelul 3.2). Grupele evidenţiate, în anul precedent, după perioada de vegetaţie s-

au dovedit a fi constante, cazuri de trecere dintr-o grupă în alta nu s-au depistat. Cota parte a 

hibrizilor din grupele evidenţiate a rămas practic aceiaş. Hibrizii semitimpurii constituie 54.0 %, 

hibrizii timpuriu – 30.0 % şi cei tardivi – 16.0 %. Pe parcursul anilor 2011-2012 hibrizii 

policross F1 de levănţică evaluaţi constituie un număr constant pentru toate grupele de 

marurizare. Un număr mare de hibrizi ca şi în anii 2009-2010 fac parte din grupul semitimpuriu - 

25, urmat de 13- timpurii şi 9 hibrizii policross F1ce fac parte din grupul tardiv de marurizare. 

 

     Tabelul 3.2. . Distribuirea hibrizilor de levănţică în diferite grupe de maturizare tehnică ce 

provin de la forma maternă VM 10 

Anii de 

cercetare 

Numărul de 

hibrizi evaluaţi 

Grupul de marurizare 

timpuriu % semitimpuriu % tardiv % 

2009 129 26 20,0 73 57,0 30 23,0 

2010 61 18 30,0 33 54,0 10 16,0 

2011 47 13 27,0 25 53,0 9 19,0 

2012 47 13 27,0 25 53,0 9 19,0 

Total  284 70 - 156 - 58 - 

               În studiu au fost incluşi şi 82 de hibrizi policross F1 în anul al III-lea, 61 din anul al IV-

lea şi 51 din anul al V-lea de vegetaţie creaţi cu concursul formelor materne de provenienţă 

franceză Fr.1 şi Fr.8. (Tabelul 3.3). În rezultatul cercetărilor anterioare s-a constatat, că hibrizii 

policross F1 de levănţică, după perioada de vegetaţie, (începutul vegetaţiei - înflorirea deplină) 

pot fi clasificaţi în trei grupe de maturizare: [18, 21]  

I –  hibrizi cu maturizare timpurie, perioada până la înflorirea în masă de 54 - 60 zile. 

II –  hibrizi cu maturizare semitimpurie (61 – 65 zile). 

III – hibrizi cu maturizare tardivă (66 – 70 zile). 

Pe parcursul anilor de cercetare un număr mai mare de hibrizi au fost evaluaţi din grupul 

semitimpuriu. Acest grup constituie 51 % din numărul total de hibrizi. Numărul de hibrizi 
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policross ce fac parte din grupul  de maturizare timpuriu, în anii de cercetare 2010, 2011 şi 2012 

constituie 30, 20 şi 15 – respectiv, sau 37.0 %, 33.0 % şi 29 %, din numărul total de hibrizi.  

Cota parte din numărul total de hibrizi semitimpurii a fost de 51,0 % în anii 2010 şi 2012, iar în 

anul 2011 – 50.0 %. Hibrizii din grupul de maturizare tardivă au avut câte 10 plante în toţi trei 

ani de cercetare. (Tabelul 3.3.). 

Tabelul 3.3. Diferenţierea hibrizilor cu formele materne Fr.1 şi Fr.8 după precocitate (perioada 

înflorirea în masă).  

Anii de cercetare 

Numărul 

de hibrizi 

evaluaţi 

Grupul de maturizare 

timpuriu % semitimpuriu % tardiv % 

2010 82 30 37,0 42 51,0 10 12,0 

2011 60 20 33,0 30 50,0 10 17,0 

2012 51 15 29,0 26 51,0 10 20,0 

Total  193 65 - 98 - 30 - 

Perioada de vegetaţie la hibrizi policross F1 obţinuţi cu concursul formelor materne Fr.1 

şi Fr.8, care fac parte din grupul timpuriu este de până la 60 zile. Hibrizii semitimpurii au 

perioada de vegetaţie de la 61 până la 65 zile. Hibrizi din grupul tardivi au perioada de vegetaţie 

mai mare, aceasta constituind 70 zile. (Tabelul A.1.3.). 

În figura 3.8 este descrisă perioada de vegetaţie pe parcursul a trei ani de cercetare la 12 

hibrizi policross F1 de levănţică. Perioada de vegetaţie la hibrizii policross de levănţică ce fac 

parte din grupul de maturizare timpuriu a constituit 54-60 zile. Hibridul policross F1 Fr.8-5-23V 

este cel mai timpuriu, perioada de vegetaţie fiind de numai 54 zile, iar hibrizii policross Fr.8-5-

15V, Fr.1-3-23V şi Fr.8-5-12V ajung la maturizare tehnică în 56, 58 şi 60 zile, respectiv. Din 

grupul de hibrizi F1 semitimpurii fac parte: Fr.1-3-35V; Fr.1-3-9V; Fr.1-3-20V; Fr.8-5-40V.  

Aceştia ajung la maturizare cu 5-11 zile mai târziu de cât cei timpurii. La hibrizii 

policross F1 tardivi perioada de vegetaţie variază de la 66 până la 70 zile. Cea mai lungă perioadă 

de vegetaţie a fost atestată la hibridul policross Fr.8-5-34V - 70 de zile. După cum s-a menţionat 

anterior, hibrizii tardivi au cea mai îndelungată perioada de vegetaţie şi ajung la maturizare cu 16 

zile mai târziu de cât cei timpurii.  

Una din obiectivele importante ale ameliorării levănţicăi este crearea materialului iniţial 

de ameliorare şi a hibrizilor (soiurilor) cu un potenţial înalt de rezistenţă la temperaturi 

suboptimale. Specia Lavandula angustifolia rezistă bine la temperaturi de –15
0
C fără a fi 

acoperită cu un strat de zăpadă şi până la –30
0
C, atunci când stratul de zăpadă are grosimea de 

30-40cm [27, 31, 40, 46, 51, 234]. 
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Fig.3.8. Perioada de vegetaţie (zile) la hibrizii creaţi cu genitorii Fr.1, Fr.8. în medie pe anii 

2010-2012 

În anii de evaluare (2009-2012) hibrizii policross F1 de levănţică din diferite grupe de 

maturizare au demonstrat că sunt suficient de toleranţi la condiţiile de iarnă, în special la 

scăderea bruscă a temperaturii, caracteristică pentru Republica Moldova [197]. Rezistenţa la 

iernare s-a apreciat vizual, în baluri (de la 1 la 5), primăvara devreme (Tabelul A 1.2.). Hibrizii 

policross F1 de levănţică studiaţi după rezistenţă la iernare s-au clasificat în felul următor:  

 rezistenţă înaltă la iernat (5 baluri) lăstari uscaţi lipsesc; 

 rezistenţă mai sus de medie (4 baluri) uscarea lăstarilor cu vârsta de 1 – 2 ani; 

 rezistenţă medie (3 baluri) uscarea parţială a lăstarilor cu vârsta de 2 – 4 ani. 

        Studiul rezistenţei la iernare a hibrizilor policross F1 din grupul cu perioada de vegetaţie 

timpurie ce provin de la soiul-clonă Vis Magic-10 a demonstrat că hibrizii VM-9V şi VM-21V 

înregistrează cea mai înaltă rezistenţă (5 baluri). Dintre hibrizii policross F1 semitimpurii şase 

hibrizi (VM-18V, VM-26V,VM-32V,VM-56V,VM-69Vşi VM-74V) au fost atestaţi ca fiind 

rezistenţi la ger şi iernare, iar din grupul de hibrizii policross F1 tardivi s-au evidenţiat doi (VM-

44V şi VM-99V). Rezistenţă la ger şi iernare înaltă pe parcursul a patru ani s-a înregistrat la 

majoritatea hihrizilor policross F1 (6 timpurii, 12 semitimpurii şi 6 tardivi), iar un număr mic de 

hibrizi au înregistrat o rezistenţă medie. 

 S-a constatat, că hibrizii policross F1 de levănţică ce provin de la genotipurile franceze 

(Fr.1., Fr.8) sunt rezistenţi la condiţiile climaterice, caracteristice pentru Republica Moldova pe 
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parcursul iernii. (Tabelul A.1.3). Cei mai rezistenţi la ger şi iernare s-au dovedit a fi hibrizii din 

grupul tardiv, apeciaţi cu 4 şi 5 baluri. La hibrizii din grupul timpuriu şi semitimpuriu s-au 

înregistrat plante la care 25% din lăstari au îngeţat pe parcursul iernii. Aceştea s-au caracterizat 

prin rezistenţă medie la iernat şi s-au notat cu 3 baluri: Fr.1-3-8V, Fr.1-3-25V, Fr.1-3-11V, Fr.1-

3-30V, Fr.1-3-38V şi Fr.8-5-35V. 

Hibrizii de levănţică. sunt distinctivi şi prin alte caractere, cum ar fi: forma tufei, culoarea 

corolei florilor, forma şi culoarea frunzelor (Tabelul A. 1.3, A. 1.4 ). Calitatea producţiei este 

influenţată în mare măsură şi de forma plantei. După acest caracter, genotipurile hibride studiate 

au fost repartizate în trei grupe:  

    globulară, ce se caracterizează prin lăstari scurţi, amplasaţi radial. Forma globulară 

este caracteristică pentru 14 hibrizi ce provin de la soiul-clonă modovenesc Vis Magic-10 şi 7 

hibrizi ce provin de la formele materne Fr.1 şi Fr.8.    

 răsfirată, posedă lăstari alungiţi şi arcuiţi. Această formă a tufei a fost evidenţiată 

la 17 hibrizi policross F1, aceştea provenind de la forma maternă Vis Magic 10, precum şi 15 

hibrizii care au ca forme materne genotipurile Fr.1 şi Fr. 8.   

     compactă, lăstarii sunt scurţi şi cu lungime mică. Hibrizii cu tufele compacte sunt 

foarte buni pentru recoltarea mecanizată, iar mareria primă nu conţine impurităţi sub formă de 

segmente lignificate a tulpinii. Această formă a plantelor este caracteristică pentru 24 hibrizi 

policross F1, ce provin de la genotipurile franceze.   

            Caracteristic pentru hibrizii policross F1 de levănţică este culoarea diferită a corolei 

florilor care variază de la albastru–deschis până la violet–închis. S-au evidenţiat 16 hibrizi cu 

corola de culoarea violet-închis, 25 de culoare violet-deschis, pentru 7 este caracteristic corola de 

culoare albastru-deschis la care martorul este soiul-clonă Vis Magic 10. Majoritatea hibrizilor ce 

provin de la genotipurile franceze se evidenţiază prin corola de culoare violet-închis la 23 de 

numere şi violet-deschis la 21 de hibrizi de lavandă. La cinci genotipuri s-a manifestat culoarea 

albastru-deschis a inflorescenţei. 

După cum s-a menţionat mai sus, hibrizii aflaţi în cercetare sunt distinctivi nu numai 

după culoarea spicului floral, dar şi după forma acestuia. La hibrizii evaluaţi s-au evidenţiat 

următoarele forme ale spicului:  

– forma spicului cilindric este caracteristică pentru  hibrizii: VM-18V, VM-50V, Fr.1-3-

38V şi Fr.8-5-36V. 

– forma spicului truncat-conic au următorii hibrizi: VM-22V, VM-89V, VM-29V,VM-

35V şi 10 hibrizi proveniţi de la genotipurile franceze (Fr.1-3-25V, Fr.1-3-29V, Fr.1-3-5V, Fr.1-

3-14V, Fr.8-5-27V, Fr.8-5-28V, Fr.8-5-33V, Fr.8-5-14V, Fr.8-5-34V). 
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– forma spicului conic-îngust a fost atestată la 8 hibrizi ce provin de la soiul-clonă Vis 

Magic 10: (VM-9V, VM-106V, VM-26V,VM-34V, VM-36V, VM-69V, VM-71V,VM-64V) şi 

la 7 hibrizi ce provin de la formele materne Fr.1 şi Fr. 8: (Fr.1-3-8V, Fr.1-3-21V, Fr.1-3-30V, 

Fr.1-3-3V, Fr.8-5-20V, Fr.8-5-22V, Fr.8-5-26V). 

– forma spicului îngust-truncat este caracteristică pentru 8 hibrizi policross ce provin de 

la soiul-clonă Vis Magic 10 (VM-21V, VM-2V, VM-5V, VM-33V, VM-39V, VM-42V, VM-

99V VM-118V ) şi 11 ce provin de la Fr.1 şi Fr. 8: (Fr.1-3-36V, Fr.1-3-9V, Fr.1-3-11V, Fr.1-3-

12V, Fr.8-5-18V, Fr.8-5-23V, Fr.8-5-3V, Fr.8-5-9V, Fr.8-5-10V, Fr.8-5-41V, Fr.8-5-44V). 

– forma spicului fusiform o au hibrizii policross: VM-8V, VM-10V, VM-90V, VM-91V, 

VM-105V, VM-28, VM-44V şi Fr.1-3-2V, Fr.1-3-23V, Fr.1-3-20V, Fr.1-3-35V, Fr.1-3-33V, 

Fr.8-5-15V, Fr.8-5-16V, Fr.8-5-7V, Fr.8-5-8V, Fr.8-5-38V, Fr.8-5-42V. 

– forma spicului conic-mediu este caracteristică pentru 18 hibrizi policross ce provin de 

la soiul-clonă Vis Magic 10 (VM-71V, VM-85V, VM-88V, VM-1V, VM-3V, VM-4V, VM-27V 

VM-32V, VM-38,VM-41V VM-49V, VM-56V, VM-74V, VM-116V, VM-46V VM-47V, VM-

48V VM-96V) şi 7 hibrizi policross ce provin de la Fr.1 şi Fr. 8: (Fr.1-3-11V, Fr.1-3-10V, Fr.1-

3-13V, Fr.8-5-25V, Fr.8-5-35V, Fr.8-5-37V, Fr.8-5-40V) (Figura 3.9.). 

 

Fig. 3.9. Forma spicului la hibrizii de lavandă: 

1. cilindric, 2. truncat-conic, 3. conic-îngust, 4. îngust-truncat, 5. fusiform, 6. conic-

mediu. 
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Hibrizii policross F1 de levănţică sunt diverşi atât după forma frunzelor, precum şi culoarea 

acestora. (A. 1.3, A.1.4 ). Frunzele au culoarea de diferită nuanţă, variind de la verde deschis 

până la verde gri. După formă, frunzele hibrizilor policross F1 de levănţică se împart în 

următoarele tipuri:  

    1. îngustă - lungimea este mai mare decât lăţimea de 10-14 ori. Cu astfel tip de frinze 

se caracterizează 37 genotipuri hibride. 

 2. lanceolat-liniară acutată - lungimea este mai mare decât lăţimea de 10-11ori. Este 

caracteristic pentru 5 hibrizi policross de levănţică. 

 3. lanceolat-îngustată - lungimea este mai mare decât lăţimea de 9-10 ori. Această 

formă au avut  27 hibrizi. 

 4. lanceolat-alungită - lungimea este mai mare decât lăţimea de 4 - 6 ori. Este 

caracteristică pentru 5 hibrizi. 

   5. liniară - este un tip de frunză lungă şi îngustă, astfel încât lungimea limbului este mai 

mare decât lăţimea de cca 10 ori. Forma dată este evidenţiată la 21 genotipuri hibride de lavandă 

 (Figura 3.10.). 

 

 

            1                       2                    3                           4                                5 

 

Fig.3.10. Forma frunzei la hibrizii policross de levănţică. 

1. îngustă; 2. lanceolată; 3. lanceolat-îngustată; 4. lanceolat-alungită; 5. liniară 
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Cercetările effectuate ne permit a face următoarele constatări: 

 Hibrizii policross F1 de levănţică evaluaţi au perioade de vegetaţie diferită şi se împart în 

trei grupuri: timpurii, cu perioada de vegetaţie 54 – 62 zile; intermediari cu perioada de vegetaţie 

63 – 68 zile şi tardivi cu perioada de vegetaţie 69 – 74 zile. 

 Hibrizii sunt distinctivi după: forma tufelor, culoarea şi forma frunzelor, culoarea 

butonului floral, corolei florelor şi forma spicului floral. Toate aceste caractere distinctive pot fi 

utilizate cu succes în procesul de recunoaştere a hibrizilor, soiurilor de lavandă. Tot în acest scop 

pot fi utilizate şi alte caractere cantitative ale plantei şi ale inflorescenţei. Dintre aceste mai 

distinctive sunt talia şi diametrul plantei, numărul de tulpini florale per/plantă, lungimea 

inflorescenţei, tijei şi a spicului floral, numărul de verticile  

 Hibrizii VM-26V, VM-18V şi VM-2V s-au evidenţiat prin cea mai dezvoltată talie a 

plantelor, cele mai lungi inflorescenţe, tije florale, spic floral şi cel mai mare număr de verticile 

pe spicul floral. 

 

3.2. Conţinutul şi calitatea uleiului esenţial la hibrizii F1de lavandă  

Încă din timpuri străvechi, levănţica (Lavandula angustifolia Mill.) este cunoscută ca una din 

cele mai valoroase plante aromatice. Principalul produs al speciei este uleiul esenţial extras din 

inflorescenţele proaspete. Termenul ulei esenţial a apărut la mijlocul secolului III şi se foloseşte 

până în prezent [87, 123]. Pentru prima dată uleiul esenţial de levăndă s-a extras în secolul al 

XVI [H. Dofler şi G. Roselt (1984), citaţi de Robu S. în anul 2013 [58]. Actualmente acest 

produs este înalt apreciat şi utilizat cu succes atât în tratamente şi aromoterapie, cât şi la 

fabricarea articolelor de parfumerie şi produselor cosmetice. Ulei esenţial în inflorescenţele de 

lavandă se acumulează timp de 8 - 10 zile după începutul înfloririi [27, 31, 41, 52]. Pentru a 

obţine ulei esenţial de calitate superioară, este necesară ca materia primă de levănţică să fie 

calitativă şi să corespundă cerinţelor standardului care prevede următoarele:   

 inflorescenţele trebuie să fie proaspete, recoltate în faza înfloririi, să nu conţină impurităţi de 

frunze şi alte părţi mai mult de 10 %; 

 conţinutul de buruieni şi alte plante tehnice să fie cel mult de 1 %; 

 cantităţi de flori nematurizate şi mature brunificate cel mult 5 % [41]. 

Extragerea uleiului esenţial din majoritatea plantelor aromatice, inclusiv la specia 

Lavandula angustifolia Mill. se bazează pe proprietatea vaporilor fierbinţi de apă de a extrage şi 

transporta uleiurile esenţiale. Ele sunt amestecuri de diferiţi compuşi organici, ce au însuşiri 

fizico-chimice comune: sunt volatile, au miros aromatic caracteristic şi sunt solubile în alcool. 
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Uleiul esenţial de levănţică conţin diferite hidrocarburi alifatice şi ciclice, cetone, oxizi, lactone, 

alcooli, acizi carbonici. [52,31, 67]. Este cunoscut faptul că în florile de levănţică se conţin:  

1. Substanţe anorganice - cenuşă 7 – 8 % [4, 223]. 

2. Compuşi organici care reprezintă uleiul esenţial.  

Această componenţă atribuie florilor şi frunzelor o aroma specifică. Conţinutul de ulei 

esenţial în florile proaspete variază între 0,7 - 1,5 % [4, 31, 183, 189]. Recalculat la substanţă 

uscată acesta constituie de la 3,5 până la 6,0 %. La uscare florile de levănţică pierd 35 - 47 % din 

uleiul esenţial iniţial. Unul din obiectivele ameliorării levănţicăi îl constituie anume sporirea 

conţinutului de ulei esenţial în materia primă. Cerinţele crescânde în ulei de lavandă au 

impulsionat lucrări de ameliorare a speciei. 

În scopul evidenţierii celor mai valoroşi hibrizi de levănţică în faza înfloririi depline a 

plantelor, s-a determinat conţinutul de ulei esenţial. Conţinutul de ulei esenţial a fost evaluat la 

majoritatea hibrizilor din anul III, IV şi V de vegetaţie. Ca martor au fost utilizate formele 

materne de provenienţă franceză – Fr. 8 şi Fr.1 [28]. Din setul de genotipuri hibride studiate, 

conţinut înalt de ulei esenţial s-au manifestat la 5 - din grupa timpurie, 7 - din grupa 

semitimpurie şi la 5 hibrizi din grupa tardivă. (Tabelul 3.4.)  

Tabelul 3.4. Caracteristica hibrizilor după conţinutul de ulei esenţial  (f.m.- Fr.1, Fr.8) 

Cifrul 

hibrizilor 

                         Conţinutul ulei esenţial, % (s.u.) 

2011 2012 2013 Media 

timpurii 

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 

Fr.8-5-12V 3,630 4,832 4,072 4,178 

semitimpurii 

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.1-3-35V 3,361 4,454 4,568 4,127 

Fr.8-5-9V 3,999 4,587 4,141 4,242 

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 

tardivi 

Fr.1-3-3V 3,621 4,515 4,324 4,153 

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.1-3-33V 3,953 4,183 4,206 4,114 

Fr.8-5-34V 5,098 5,157 5,287 5,181 

Fr.1, mt. 3,353 3,379 3,012 3,248 

Fr.8, mt. 2,555 3,123 3,833 3,168 
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      Conţinutul de ulei esenţial în anul al III-lea de vegetaţie (2011) la hibrizii policross F1 de 

lavandă care provin de la forma maternă Fr.1 este de la 3,361% până la 4,648 %. Valori net 

superioare la acest caracter au înregistrat hibrizii timpurii: Fr.1-3-2V- 4,141% (s.u.), Fr.1-3-23V 

cu 5,165 % (s.u.), hibrizii din grupa semitimpurie: Fr.1-3-20V (3,939%), Fr.1-3-9V (4,648%) şi 

din grupa cu maturizare tardivă Fr.1-3-33V (3,953%). Conţinutul de ulei esenţial în inflorescenţe 

la forma maternă este semnificativ mai scăzut şi constituie 3,353% (s.u.).  

Variaţia conţinutul de ulei esenţial la hibrizii policross F1 ce provin de la forma maternă 

Fr.8 este accentuată, înregistrând valori de la 3,630 % (s.u.) la hibridul Fr.8-5-12-V, până la 

5,098 % (s.u.) la hibridul Fr.8-5-34V. Forma maternă (standard) Fr.8 are un conţinut de ulei 

esenţial mult mai modest – 2,555 % (s.u). Această grupă de hibrizi în anul al IV-lea de vegetaţie 

(2012) se caracterizează printr-un conţinut de ulei esenţial şi mai ridicat. Aceasta se datorează şi 

condiţiilor climatice deosebit de favorabile de pe parcursul anului 2012, care au contribuit în 

mod special la acumularea uieiului esenţial. Caracterul menţionat atinge valori de la 4,183% - 

5,613% la hibrizii descendenţi de la forma maternă Fr.1 şi până la 5,682% la hibrizii descendenţi 

de la forma maternă Fr.8. [22]. 

Evaluarea detaliată a hibrizilor cercetaţi pe parcursul anilor 2011-2013 demonstrează că 

aceştea posedă un conţinut înalt de ulei esenţial (Figura 3.11). Formele materne au avut un 

conţinut de ulei esenţial de 3,379% (s.u.) la Fr.1 şi de 3,123% (s.u.) la Fr.8.  

 

         Fig.3.11.Conţinutul de ulei esenţial la hibrizii de levănţică în anii 2011—2013 
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Cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial au acumulat hibrizii din grupul: 

 timpuriu: Fr.1-3-23V – 5,613 %, Fr.1-3-2V – 5,386 %, Fr.8-5-23V – 5,682% şi Fr.8-5-15V 

– 5,080%; 

 semitimpuriu: Fr.1-3-9V-5,568% , Fr.8-5-21V-4,337% şi Fr.8-5-40V-4,765% ; 

 tardiv: Fr.8-5-34V- 5,157 % şi Fr.1-3-13V- 4,250 % (s.u.).  

Cum s-a menţionat mai sus, în calitate de martor a fost utilizat soiul-clonă de levănţică 

Vis Magic 10. Din setul de hibrizi policross F1 ce provin de la acest soi, în anii de referinţă 2009-

2013, după conţinutul de ulei esenţial s-au evidenţiat următorii: VM–32V, VM-26V, VM-9V, 

VM-69V, VM -18V, VM-5V, VM-29V, VM-21V, VM-56V, VM-99V (Tabelul 3.5.). Acest 

indice, denotă, că formele incluse în schema policross a fost planificată şi realizată corect 

obţinând, hibrizi performanţi conţinutul uleiului esenţial sporind considerabil - de la 3,757% 

(s.u.) la hibridul VM-99V, până la 4,657% (s.u.) la VM-32V. Martorul a acumulat un conţinut de 

ulei esenţial de 3,713% (s.u).  

Tabelul 3.5.Conţinutul de ulei esenţial (%) la hibrizii policross F1 perspectivi de Lavandula 

angustifolia (f.m.Vis Magic 10) 

 

Cifrul 

hibrizilor 

Anii de cercetare 

2009 2010 2011 2012 2013 Media 

VM-32V 3,933 4,491 4,525 5,188 5,148 4,657 

VM-26V 3,963 4,061 4,127 5,105 5,412 4,393 

VM-9V 3,261 3,390 3,486 5,461 5,454 4,211 

VM-69V 3,432 4,491 3,785 3,987 4,549 4,048 

VM-18V 3,577 3,961 3,973 4,000 4,479 4,000 

VM-5V 3,350 3,396 3,733 4,854 4,476 3,962 

VM-29V 3,382 4,000 4,068 4,174 3,939 3,913 

VM-21V 3,263 3,962 3,898 3,876 3,997 3,883 

VM-56V 3,497 3,865 3,885 3,890 3,897 3,806 

VM-99V 3,246 4,079 3,876 3,790 3,798 3,757 

VM-44V 3,611 4,079 3,566 3,746 3,785 3,680 

VM-89V 2,315 3,758 3,731 3,834 3,979 3,523 

VM-4V 3,211 3,445 3,429 3,885 3,865 3,567 

VM-39V 2,353 3,390 3,454 3,751 3,995 3,388 

VM-10 , f.m. 3,489 4,078 3,546 3,439 3,613 3,713 

 

În anii precedenţi, cu condiţii climaterice mai favorabile creşterii şi dezvoltării plantelor, 

genotipurile cercetate au avut un conţinut de ulei esenţial de la 3,261 % (s.u.) la hibridul VM-9V, 

până la 4,525% (s.u.) la hibridul VM-32V. Pot fi remarcaţi, de asemenea, hibrizii policross VM-

69V, VM-18V şi VM-5V, care au înregistrat un conţinut de ulei esenţial mai mare de 4 % (s.u.). 

Rezultatele obţinute indică o plasticitate pronunţată si rezistenţă înaltă la secetă şi arşiţă. a 

hibrizilor nominalizaţi. 
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Hibrizii policross VM-29V, VM-21V, VM–56V şi VM-99V în perioada respectivă au 

demonstrat un conţinut relativ stabil de ulei esenţial. Această stabilitate reprezintă un indice de 

performanţă deosebit de important pentru hibrizii de levănţică.  

Din setul de hibrizi studiaţi în această perioadă cu indici mai mici în raport cu forma 

maternă (Vis Magic 10V) s-au manifestat VM-39V, VM-4V şi VM-89V, VM-44V la care 

conţinutul de ulei esenţial variază de la 3,388%  până la 3,680% (s.u.).    

La hibrizii VM–9V, VM-26V şi VM-32V, pe parcursul perioadei menţionate s-a constat 

o tendinţă de creştere a conţinutului de ulei esenţial (Figura 3.12).  

 

            Fig. 3.12. Conţinutul de ulei esenţial la  hibrizii policross comparativ cu martorul VM 10 

în anii de cercetare 2009-2013. 

Anii 2012-2013 de vegetaţie se caracterizează cu perioada lungă de zile însorite, 

temperaturi diurne ridicate şi precipitaţii reduse. În aceste condiţii unii hibrizi de levănţică au 

sintezat şi acumulat o cantitate mai mare de ulei depăşind nivelul de 5%, aceştia sunt: VM-32V 

(5,188% ), VM-26V (5,412%) şi VM-9V cu un conţinut de 5,461% (s.u.).    

Datele expuse mai sus sunt caracteristice pentru hibrizii de perspectivă de Lavandula  

angustifolia care reprezintă un material valoros de ameliorare pentru crearea soiurilor-clone noi 

cu conţinut sporit de ulei esenţial în materia primă.  

Reieşind din rezultatele obţinute, este actual de analizat şi compoziţia chimică a uleiului esenţial 

extras din inflorescenţele proaspete în faza de înflorire în masă a genotipurilor hibride de 

levănţică.  
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Tabelul 3.6. Componenţii principali al uleiului esenţial la 5 hibrizi comparativ cu formele 

materne Fr.1 şi Fr.8, 2012  

№ Componenţii  
Concentraţii, (%) 

Fr.8-5-23V Fr.8-5-21 Fr.8-5-34V Fr.1-3-9V Fr.1-3-23V Fr.8f.m. Fr.1f.m 

1 o-xylen 0,17 - 0,28 0,13 0,17 0,16  

2 α –Pinen - - - - 0,05 -  

3 camfen 0,07 - - -  -  

4 1-Octen-3-ol - - - 0,51 0,04 -  

5 β -pinen - - - 0,09  -  

6 3- Octanonă 0,54 0,34 0,47 - 0,08 0,31 1,11 

7 β-Mircen 0,91 0,21 0,40 0,41 0,28 0,28  

8 4-metil-3-octanol 0,14 0,14 0,11 0,09 0,26 0,13  

9 Acetat de hexanol 0,52 0,18 0,36 0,42 0,36 0,41  

10 P- cimen 0,09 - - 0,11 - - - 

11 Limonen 0,41 0,13 0,20 0,57 0,21 0,16 - 

12 β-cadinen - - - - 0,50 - 0,51 

13 1.8-cineol 0,51 - 0,31 1,56 - 0,87 - 

14 Trans- β-ocimen 5,93 0,15 4,68 2,2 3,12 1,16 1,83 

15 cis- β -Ocimen 1,63 0,21 1,24 1,58 0,52 0,41 1,18 

16 γ-terpinen 1,15 - - 0,11 0,27 - - 

17 α -Terpinenterpinolen 0,09 - - 0,10 0,16 - - 

18 (+) Linalool oxid - - - 0,30 - 0,15 - 

19 3
-caren 0,24 0,12 0,15 0,38 0,11 0,25 - 

20 (-)-Linalool 32,91 50,84 36,66 28,63 27,44 39,95 42,96 

21 Acetat 1-octen-3-ol 0,77 0,72 0,19 1,85 1,24 0,23 1,31 

22 (+) Camfor 0,29 0,25 0,20 0,20 0,28 0,35 - 

23 Lavandu lool - 0,95 - 0,37 0,98 - - 

24 Borneol 0,78 0,47 0,75 1,04 0,75 1,16 0,84 

25 Terpinen-4-ol 5,00 6,08 5,55 5,76 6,97 0,72 6,54 

26 Criptonă 0,14 0,31 0,13 0,39 0,09 0,15  

27 α -terpineol 4,23 4.77 3,82 4,22 4,84 4,71 4,74 

28 nerol 0,48 0,27 0,30 0.54 0,38 0,49 0,68 

29 Iso-borneol 0,09 - - - - 0,09 - 

30 Geraniol 0,08 - - 0,22 - 0,09 - 

31 Acetat de linalilă  35,91 38,47 37,00 40,62 37,27 39,98 29,28 

32 Acetat de borneol 0,36 - 0,32 - 0,18 0,27 0,05 

33 Acetat lavandulool 1,93 - 1,95 1,57 0,26 0,42 3,25 

34 Acetat nerol 0,76 0,30 0,64 0,83 0,48 0,82 0,96 

35 Eucaliptol - 0,34 - - 2,63 - 0,92 

36 Acetat geraniol 1,39 0,64 1,22 1,64 0,88 1,58 1,77 

37 β- cariofilen 1,66 2,49 1,44 1.86 2,45 2,00 1,61 

38 E-β-farnesen 0,46 0,76 0,81 - - 0,60 - 

39 D-germacren 0,24 - 0,20 - 0,12 - - 

40 Cariofilen oxid 0,10 - - 0,14 0,55 0,16 0,52 

Componenţi identificaţi 33 22 26 31 31 29 18 

Total, % 99,89 99,99 99,96 99,66 99,36 99,41 99,99 
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Rezultatele obţinute denotă, că în uleiul esenţial de levănţică se conţin cca 30 diferiţi 

compuşi organici. Component major al uleiului esenţial este linaloolul (40-60%), care se află atât 

în stare liberă, cât şi parţial esterificat, sub formă de acetat de linalilă [31, 52, 100, 148, 202,] şi 

acetatul de linalilă în medie este de 35-45% [107, 148, 164], dar uleiul esenţial de calitate 

superioară conţine 46-48% de acetat de linalilă [100]. 

Pentru confirmarea compoziţiei chimice, diferenţei genetice şi biochimice la hibrizii 

policros F1 de levănţică a fost efectuată analiza calitativă şi cantitativă a uleiului esenţial prin 

gaz-cromatografie, cuplată cu spectrometrie de masă (GC -MS).  

Biodiversitatea hibrizilor este confirmată nu numai prin caracterele morfologice, dar şi de 

concentraţia componenţilor chimici ai uleiului esenţial. Unii hibrizi diferă şi prin numărul 

componenţilor identificaţi în uleiul esenţial, concentraţia acestora fiind, de asemenea diferită. 

Compoziţia chimică a uleiului esenţial separat prin hidrodistilare din inflorescenţele proaspete 

ale hibrizilor F1 policross de levănţică evaluaţi se caracterizează prin prezenţa a doi componenţi 

majori – linaloolul şi acetatul de linalilă. [112, 176]. 

În rezultatul cercetărilor efectuate pe parcursul anilor 2011-2013 privind conţinutul şi 

concentreţia componenţilor chimici, s-a constatat că la majoritatea hibrizilor ce provin de la 

genotipurile franceze (Fr.1 şi Fr.8) numărul de componenţi identificaţi este diferit. Ei conţin de la 

22 până la 33 compopenţi (Tabelul 3.6).  

Astfel, formele materne se deosebesc după numărul de componenţi, care au fost 

determinaţi în uleiul esenţial. Forma maternă (Fr.8) se caracterizează prin un număr de 29 

compuşi chimici, în care conţinutul principalilor componenţi, linaloolul şi acetatul de linalilă, 

constituie aproximativ 40,0%. Uleiul esenţial al formei matrene (Fr.1) conţine 18 componenţi, 

iar conţinutul de linalool este de 42,96%, acetatul de linalilă – 29,28%, urmat de al treilea 

component major - terpinen - 4-ol, cu un conţinut de 6,540%.  

Analizând componenţii principali ai uleiului esenţial la trei hibrizi ce provin de la 

genotipul Fr. 8 şi doi ce provin de la genotipul Fr. 1 s-a constatat o deosebire nu numai în raport 

cu martorul, dar şi între genotipurile hibride. Uleiul esenţial extras din hibrizii Fr.8-5-21V, Fr.8-

5-34V, Fr.8-5-23V conţine 22, 26 şi 33 componenţi, respectiv. La genotipurile hibride, care 

provin de la forma maternă (Fr.1) - Fr.1-3-9V şi Fr.1-3-23V, au fost identificati câte 31 

componenţi, rata de identificare fiind de 99.66 şi 99.36%, respectiv.   
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Fig.3.13.Cromatograma uleiului esenţial a hibridului Fr.8-5-21V 

 

 

Fig.3.14. Cromatograma uleiului esenţial a hibridului Fr.8-5-34V 
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Este cunoscut faptul, că calitatea uleiului esenţial de lavandă utilizat în parfumerie, 

depinde de concentraţia acetatului de linalilă. Cu cât concentraţia acestui component este mai 

ridicată, cu atât calitatea parfumerică a uleiului esenţial este mai înaltă. Acţiunea antimicrobiană, 

însă depinde de concentraţia linaloolului în uleiul esenţial [27, 31, 36,97, 220]. Hibrizii policross 

creaţi şi evaluaţi se deosebesc şi prin concentraţia componenţilor majori (Tabelul 3.6.). Astfel, 

concentraţia acetatului de linalilă variază de la 29,47% în uleiul esenţial separat din 

inflorescenţele hibridului Fr.8-5-21V (Figura 3.13), până la 37,00% atestate în uleiul esenţial al 

hibridului Fr.8-5-34V (Figura 3.14, Tabelul 3.6.). E cazul să menţionăm că hibrizii creaţi se 

deosebesc de soiurile, varietăţile de lavandă descrise anteriore alţi cercetători [187, 188] prin 

conţinutul mai ridicat de acetat de linalilă în uleiul esenţial. În uleiul esenţial al unor genotipuri, 

provenienţe, acetatul de linalilă nici nu a fost identificat [231].  

Concentraţia linaloolului în uleiul esenţial obţinut din inflorescenţe, a variat de la 32,91% 

la hibridul Fr.8-5-23V (Figura 3.15) până la 50,84% la hibridul Fr.8-5-21V, la care concentraţia 

de terpinen-4-ol este de 6,08%.(Tabelul 3.6.).                                   

 

Fig. 3.15. Cromatograma uleiului esenţial a hibridului Fr.8-5-23V 

la
va
nd
a.
md



  

66 

 

Genotipurile hibride studiate, descendente de la forma maternă Fr. 1, se deosebesc prin 

concentraţia componenţilor majori. Astfel, cel mai înalt conţinut de acetat de linalilă a fost de 

40,62%, la hibridul Fr.1-3-9V (Figura 3.16), iar conţinutul de linaloolul în uleiul esenţial al 

acestui hibrid a constituit 28,63%. La hibridul Fr.1-3-23V aceşti indici sunt de 37,27% şi 27,44% 

respectiv, iar concentraţia de terpinen-4-ol este de 6,97%. (Tabelul 3.6). Au fost consemnate şi 

unele deosebiri în prezenţa şi concentraţia componenţilor minori în uleiul esenţial al hibrizilor 

policross de levănţică. Spre exemplu, -pinen a fost identificat în uleiul esenţial numai la 

hibridul Fr.1-3-9V, iar -pinen - numai în uleiul esenţial al hibridului Fr.1-3-23V. 

 
 

Fig. 3.16. Cromatograma uleiului esenţial a hibridului de lavandă Fr.1-3-9V 

 

Au fost investigaţi un set de hibrizi policross de Lavandula angustifolia Mill. ce provin 

de la soiul-clonă Vis Magic 10, care s-au evidenţiat prin conţinutul majorat de ulei esenţial şi 

componenţii principali ai uleiului esenţial. Analiza calitativă şi cantitativă a uleiulului esenţial a 

demonstrat, că genotipurile evaluate conţin un număr diferit de componenţi, concentraţia 
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acestora fiind, de asemenea, diferită. Astfel, în uleiul esenţial al hibrizilor policross F1 VM-18V, 

VM-9V, VM-32V şi VM-56V au fost identificaţi 31, 34, 28 şi 29 componenţi, rata de 

identificare fiind de 98,40, 99,96, 99,70 şi 98,53 %, respectiv (Tabelul 3.7.). În uleiul esenţial 

obţinut din soiul Vis Magic 10 au fost identificaţi 33 de componenţi, ceea ce constituie 99,90%. 

Cota parte a componenţilor principali al uleuilui esenţial de levănţică, constituind 81,30 % 

inclusiv, linalool – 40,98%, acetat de linalilă – 33,92% şi terpinen-4-ol 6,40% (Figura.3.17).   

 

Fig.3.17. Cromatograma uleiului esenţial a soiului-clonă de levănţică Vis Magic 10. 

La hibrizii policross aflaţi în cercetare, concentraţia acetatului de linalilă în uleiul esenţial 

variază de la 30,05% la hibridul VM-18V, până la 43,42% la hibridul VM-9V (Anexa, Figura 

2.1, 2.2). Concentraţie înaltă a acetatului de linalilă a fost stabilită la hibrizii VM-32V de 41,05% 

şi VM-56V – 39,0% (Anexa, Figura A 2.3, A 2.4). Al treilea component major - terpinen-4-ol, 

are valori mai mari la hibrizii VM-18V (10,19%), VM-56V (9,59%) şi VM-9V (9,21%). 

Concentraţia altui component major – linaloolul este de 32,30% la ambii hibrizi [177].  
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Tabelul 3.7 Componenţii principali ai uleiului esenţial la 4 hibrizii comparativ cu 

martorul VM 10 (anul 2012) 

№ Componenţii 
Concentraţii (%) 

VM-18V VM-9V VM-32V VM-56V VM-10f.m. 

1 o-xylen - - - - 0,14 

2 α –Pinen 0,04 - 0,02 - - 

3 camfen 0,02 - 0,03 0,04 - 

4 1-Octen-3-ol 0,17 - 0,11 0,08 0,12 

5 α -filandren 0,03 - 0,02 0,02 - 

6 3- Octanonă 0,07 - - 0,02 0,09 

7 β-Mircen 0.42 0,33 0,25 0,34 0,19 

8 4-metil-3-octanol 0,07 - - 0,08 0,07 

9 Acetat de hexanol 0,30 0,14 0,08 0,20 0,15 

10 P- cimen 0,09 - - - 0,08 

11 Limonen 0,25 0,31 0,07 0,65 - 

12 β- felandren - - - - 0,46 

13 1.8-cineol 0,75 - 1,23 0,61 1,61 

14 β- Trans-ocimen 0,61 1,71 0,34 0,63 0,66 

15 cis- β -Ocimen 0,72 1,17 0,16 0,30 0,35 

16 γ-terpinen - 0,13 - - 0,10 

17 Terpinen terpinolen - 0,16 - - 0,12 

18 α -bergamoten 0,09 - - 0,08 - 

19 3
-caren 0,17 - 0,12 0,15 0,27 

20 (-) -Linalool 32,30 32,30 38,83 35,83 40,98 

21 Acetat 1-octen-3-ol 0,85 0,64 0,10 0,11 - 

22 (+)  Camfor 0,20 0,34 0,23 0,29 0,54 

23 Lavandulol - - 0,91 - - 

24 Borneol 0,87 1,22 1,21 1,58 2,22 

25 1-terpinen-4-ol 10,19 9,21 7,39 9,59 6,40 

26 Criptonă - 0,30 - - 0,49 

27 α -terpineol 4,92 4,02 2,77 3,96 3,45 

28 nerol 0,90 0,27 0,20 0,39 0,34 

29 Iso-borneol 0,02 - 0,02 0,02 0,14 

30 Geraniol - 0,14 - - 0,19 

31 Acetat de linalilă  30,05 43,42 41,05 37,40 33,92 

32 Acetat de borneol - 0,22  - 0,12 

33 Acetat lavandulool 2,80 1,56 0,91 0,90 0,77 

34 Acetat nerol 0,74 0,62 0,37 0,65 0,50 

35 Acetat geraniol 1,48 1,22 0,76 1,32 0,95 

36 β- cariofilen 2,98 1,22 1,41 1,59 1,66 

37 α -β-farnesen 0,47 0,75 0,57 1,.77 0,88 

38 D-germacren 0,48 - 0,15 0,27 0,20 

39 Eucaliptol - 0,51 - - - 

40 Cariofilen oxid 0,48 - 0,39 0,47 0,74 

Componenţi identificaţi 31 24 28 29 33 

Total,% 98,24 99,96 99.70 98,53 99,90 
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Uleiul esenţial al hibrizilor policross de levănţică evaluaţi mai conţine şi alţi compuşi 

valoroşi cum ar fi alcoolii liberi - geraniol (0,14%) la hibridul VM-9V; nerol de la 0,20% la 

hibridul VM-32V şi 0,40% la hibridul VM-18V. Unii componenţi minori sunt în concentraţie de 

până la 1%: lavandulolul s-a identificat numai la hibridul VM-32V – 0,91%, borneolul în 

concentraţie de 0,87-1,58% la toţi hibrizi evaluaţi, izo-borneolul la hibrizii VM-18V, VM-32Vşi 

VM-56V – 0,02% [177]. 

Din compuşii esterici, în afară de acetatul de linalilă se mai conţin: acetatul de lavandulol 

de la 0,90% la genotipul hibrid VM-56V până la 2,80% la hibridul VM-18V, acetatul de geraniol 

(0,76-1,48%); nerolul de la 0,37% (VM-32V) până la 0,74% (VM-18V), acetatul de hexanol 

(0,08-0,30%) . 

S-a demonstrat, că s-au obţinut hibrizi de levănţică foarte valoroşi prin conţinut ridicat de 

ulei esenţial – 4,114 – 5,682 % (s.u.). De rând cu hibrizii ce sintezează şi acumulează ulei 

esenţial în cantităţi ridicate au fost atestaţi şi hibrizi la care conţinutul de ulei esenţial în materia 

primă este de mai scăzut 2,315 – 3,211 % (s.u.). Calitatea uleiului esenţial determinată de 

concentraţia componenţilor principali – acetatul de linalilă şi linaloolul la hibrizii evaluaţi este 

înaltă. 

 

3.3. Evaluarea caracterelor cantitative la hibrizii de lavandă din anii al IV-lea şi al V-lea de 

vegetaţie 

 

Evaluarea principalelor caractere morfobiologice şi agronomice ce determină 

productivitatea şi calitatea hibrizilor policross F1 de levănţică se efectuează în scopul evidenţierii 

şi selectării celor mai valoroşi. Aceştea pot fi utilizaţi direct la crearea de soiuri-clone noi înalt 

productive şi indirect - ca genotipuri donatori a anumitor caractere performante, cum ar fi: 

conţinut înalt de ulei esenţial, producţie sporită de materie primă, rezistenţă la secetă, ger şi 

iernare, boli şi dăunători.  

Pe parcursul anului 2012 au fost evaluaţi 51 hibrizi policross de levănţică anul al IV- lea 

şi 47 în anul al V- lea de vegetaţie. În hibridări, la crearea acestor hibrizi au fost utulizate în 

calitate de forme parentale genotipuri originare din Franţa şi soiuri-clone create în R. Moldova, 

precum şi hibrizi obţinuţi prin încrucişarea acestora. Investigaţiile includ cei mai productivi şi 

perspectivi hibrizi policross F1 cu caractere cantitative remarcabile, ce prezintă interes pentru 

obţinerea soiurilor-clone noi de lavănţică. La aceşti hibrizi au fost evaluate un şir de caractere cu 

impact asupra productivităţii, precum: talia şi diametrul plantei, numărul de tulpini florale 

per/plantă, lungimea inflorescenţei, lungimea spicului şi a tijei florale, numărul de verticile în 
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spic şi conţinutul de ulei esenţial. Biodiversitatea hibrizilor evaluaţi este confirmată prin perioada 

de vegetaţie diferită şi indici diferiţi ai caracterelor morfologice [19, 36, 110]. 

Cum s-a menţionat în capitolele anterioare, perioada de vegetaţie a hibrizilor policross F1 

de levănţică este diferită: de la timpurie până la tardivă. Valori mai performante ale 

caracterelelor cantitative au fost evidenţiate la cinci hibrizi din grupul cu maturizare timpurie: 

Fr.1–3-2V, Fr.1–3-23V, Fr.8–5-15V, Fr.8–5-23V, Fr.8–5-12V (Fugura 3.18), şapte hibrizi cu 

maturizare semitimpurie: Fr.1–3-9V, Fr.1–3-20-2V, Fr.1–3-35V, Fr.8–5-9V, Fr.8–5-21V, Fr.8–

5-26V, Fr.8–5-40 (Fugura 3.19)  şi cinci hibrizi tardivi: Fr.1–3-3V, Fr.1–3-5V, Fr.1–3-13V, 

Fr.1–3-3V, Fr.8–5-34V (Fugura 3.20).  

 

                                                                      
 Fig.3.18. Hibrid timpuriu          Fig.3.19. Hibrid semitimpuriu            Fig.3.20. Hibrid tardiv     

             Fr.1-3-2V                                     Fr.1–3-35V                                      Fr.8–5-34V 

 

La hibrizii enumeraţi mai sus au fost evaluate următoarele caractere cantitative ale 

plantei: talia şi diametrul, numărul de tulpini florale per plantă şi lungimea tijei florale (Tabelul 

3.8), precum şi lungimea inflorescenţei, lungimea spicului floral, numărul de verticile pe spicul 

floral, conţinutul de ulei esenţial (Tabelul 3.9). S-a demonstrat, că valorile indicilor caracterelor 

cantitative sunt semnificativ înalte. La hibrizii policross F1 timpurii talia plantelor este de 52-65 

cm, iar diametrul plantei variază în limitele 99-126 cm.         

Cel mai viguros este hibridul policross Fr.8-5-23V, cu talia plantei de 65,5 cm şi 

diametrul de 107,5 cm, urmat de Fr.8-5-15V, la care înălţimea este de 65,0 cm, iar diametrul 

plantei – 105,0 cm. Hibridul Fr.8-5-12V are înălţimea de 56,0 cm şi diametrul – 109,0 cm. Soiul 

standard Franţa 8 la aceeaşi indici are valori de 54,5 cm şi 100,5 cm, respectiv.  

Planta viguroaşă cu un număr mare de lăstari şi tulpini florale, are corespunzător şi un 

diametru mai mare. Numărul tulpinilor florale variază la aceşti hibrizi în limitele 478-1367 

(Figura 3.2l). La acest caracter s-au evidenţiat hibrizii: Fr.8-5-23V cu 1367 tulpini florale şi 
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diametrul plantei de 126,5 cm, iar hibridul Fr.1-3-23V cu 1123 tulpini florale şi diametrul de 

123,5 cm. 

3.8. Valorile unor caractere biomorfologice ale hibrizilor din anul al IV-lea de vegetaţie, 

2012 

 

Cifrul 

hibrizilor  
Talia plantei, cm 

Diametrul 

plantei, cm 

Nr. tulpini 

florale 

per/plantă 

Lungimea tijei florale, 

cm 

X± Sx 

Grupul timpuriu 

Fr.1-3-2V 52,5 99,5 487 23,0±3,3 

Fr.1-3-23V 59,5 123,5 1123 23,7±3,8 

Fr.8-5-15V 65,0 105,0 1008 25,0±3,1 

Fr.8-5-23V 65,5 126,5 1367 25,6±4,0 

Fr.8-5-12V 56,0 109,0 885 22,0±2,1 

Grupul semitimpuriu  

Fr.1-3-9V 63,0 107,0 976 24,9±3,4 

Fr.1-3-20V 58,0 105,0 765 23,5±2,9 

Fr.1-3-35V 54,0 98,5 478 21,5±1,8 

Fr.8-5-9V 60,0 99,5 575 22,5±1,9 

Fr.8-5-21V 53,5 89,9 523 22,2±3,7 

Fr.8-5-26V 62,5 105,5 998 26,4±2,9 

Fr.8-5-40V 46,0 100,0 618 22,0±3,9 

Grupul tardiv 

Fr.1-3-3V 51,0 89,0 489 19,9±1,7 

Fr.1-3-5V 60,5 120,0 970 24,5±4,3 

Fr.1-3-13V 57,5 98,5 583 20,8±1,8 

Fr.1-3-33V 56,0 115,0 974 19,7±1,4 

Fr.8-5-34V 65,4 107,5 895 28,9±5,2 

Fr.1, st 50,0 94,8 835 19,5±1,9 

Fr.8, st 54,5 100,5 768 18,5±2,0 

 

Pentru a fi pretabile şi pentru recoltarea mecanizată, soiurile de lavandă trebuie să posede 

tije florale cât mai lungi. Acestor cerinţe corespund majoritatea hibrizilor studiaţi. Cele mai lungi 

tije florale au fost atestate la hibrizii Fr.8-5-15V şi Fr.8-5-23V (Tabelul 3.8). La hibrizii 

menţionaţi lungimea tijelor florale este 25,0 şi 25,6 cm. Hibridul Fr.8-5-15V depăşeşte martorul 

(Fr.8) cu 9,5 cm, iar hibridul Fr.8-5-23V are tije florale mai lungi cu 10,1cm, decât martorul. 

Rezultatele ne permit să afirmăm, că la hibrizii viguroşi indicii studiaţi sunt mai pronunţaţi. 

 Din grupul de hibrizi policross semitimpurii la toate caracterele menţionate s-au 

evidenţiat hibrizii Fr.1-3-9V şi Fr.8-5-26V. Rezultate performante au demonstrat şi doi hibrizi 

policross F1 de levănţică din grupa tardivă - Fr.1-3-5V şi Fr.8-5-34V. 

  Unul din indicii principali ce determină producţia de materie primă la levănţică este 

numărul de tulpini florale per/plantă (Figura 3.21). Hibrizii evaluaţi sunt perspectivi şi prin 
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faptul, că plantele formează un număr destul de mare de lăstari florali. În anul al IV-lea de 

vegetaţie acest caracter a variat în limitele 885-1367. 

 

Fig. 3.21. Diferenţierea unor hibrizi ce provin de la forma maternă Fr.1 şi Fr.8 după           

numărul de tulpini florale per/plantă (anul al IV-lea de vegetaţie) 

 

Valoarea maximă la caracterul menţionat a fost stabilită la hibridul policross Fr.8-5-23V - 

1367 tulpini florale, în comparaţie cu forma maternă Fr.-8, acest indice a constituit numai 768 

unităţi. Un număr considerabil de tulpini florale (1123) s-a înregistrat la hibridul policross Fr.1-

3-23V, care a depăşit forma maternă Fr. - 1 cu 288 unităţi. 

Au fost evaluate un şir de caractere ce vizează infloreşcenţa. În rezultatul studierii 

genotipurilor hibride, din grupul timpuriu s-au evidenţiat hibrizii: Fr.1-3-2V, Fr.1-3-23V şi Fr.8-

5-23V. La caracterul lungimea inflorescenţei hibrizii menţionaţi au valori cuprinse între 29,7-

34,0 cm. Pentru specia Lavandula angustifolia este important, ca inflorescenţele să posede un 

număr cât mai mare de verticile pe spicul floral şi respectiv, cât mai multe flori în fiecare 

verticilă, spic floral, deoarece cea mai mare cantitate de ulei esenţial se acumulează în glandele 

oleifere amplasate pe sepalele florilor. Numărul de verticile în spic la aceşti hibrizi este de la 6,5 

cm la Fr.1-3-2V, până la 7,4 cm la genotipul Fr.8-5-23V. Corespunzător, acest hibrid se 

evidenţiază şi prin cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial – 5,682 % (s.u.), standardul, 

înregistrând numai 3,123 % de ulei esenţial (Tabelul 3.9.). 
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Tabelul 3.9. Valoarea indicilor unor caractere biomorfologice ale inflorescenţei la hibrizi de 

Lavandula angustifolia . (anul al IV-lea de vegetaţie), 2012 

 

 

Cifrul 

hibrizilor 

Lungimea 

inflorescenţei, 

cm 

Lungimea 

spicului floral, 

cm 

Nr. verticile 

pe spicul 

floral, unt. 
Conţinut ulei esenţial, 

% (s.u) 

X± Sx X± Sx X± Sx 

Grupul timpuriu  

Fr.1-3-2V 29,7±1.5 6,7±0.9 6,5±1.1 5,386 

Fr.1-3-23V 30,6±1.8 6,9±1.4 7,1±2.7 5,613 

Fr.8-5-15V 32,5±1.7 7,5±1.1 6,7±0.7 5,080 

Fr.8-5-23V 34,0±1.9 8,4±2.0 7,4±1.9 5,682 

Fr.8-5-12V 27,4±1.3 5,4±0.7 5,5±0.5 4,832 

Grupul semitimpuriu  

Fr.1-3-9V 31,7±1.1 6,8±1.6 6,8±1.5 5,568 

Fr.1-3-20V 30,2±1.4 6,7±0.7 5,4±1.1 4,403 

Fr.1-3-35V 26,5±1.8 5,0±0.4 5,0±0.5 4,454 

Fr.8-5-9V 28,1±1.7 5,6±0.8 5,7±0.6 4,587 

Fr.8-5-21V 27,2±1.5 5,0±0.4 6,5±0.4 4,337 

Fr.8-5-26V 31,6±1.6 5,2±0.5 5,6±0.5 4,645 

Fr.8-5-40V 29,4±1.3 7,4±1.1 6,5±1.1 4,765 

Grupul tardiv  

Fr.1-3-3V 24,8±1.7 4,9±0.6 5,4±0.6 4,515 

Fr.1-3-5V 31,0±1.6 6,5±0.5 5,9±0.8 5,382 

Fr.1-3-13V 25,8±1.9 5,0±0.4 4,5±0.5 4,235 

Fr.1-3-33V 24,5±1.4 4,8±0.6 4,5±0.5 4,183 

Fr.8-5-34V 35,8±1.6 6,9±1.5 6,9±1.9 5,157 

Fr.1, mt. 24,3±1.3 4,8±0.5 5,4±0.5 3,379 

Fr.8, mt. 24,9±1.1 6,4±0.9 5,7±0.6 3,123 

 

În rezultatul evaluării acestor caractere, din grupul semitimpuriu, a hibrizilor policross F1  

s-a evidenţiat hibridul Fr.1-3-9V, cu cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial – 5,568 % s.u., iar la 

genotipurile din grupul cu maturizare tardivă s-a evidenţiat hibridul Fr.1-3-5V, cu un conţinut de 

ulei esenţial de 5,382 % (s.u.). 

Obiectivul de bază al ameliorării la levănţică este conţinutul de ulei esenţial în materia 

primă. Acest indice variază de la 4,183% (s.u.) până la 5,568% (s.u.) la hibrizii descendenţi de la 

forma maternă Fr.1. La hibrizii obţinuţi cu concursul formei materne Fr.8, dar şi la alţi hibrizi 

policros evaluaţi, conţinutul de ulei esenţial este mai ridicat (4,337- 5,682% s.u.) în raport cu 

formele de lavandă studiate de alţi autori [22, 176, 188]. După conţinutul de ulei esenţial s-au 

evidenţiat 7 hibrizi de levănţică din anul al IV-lea de vegetaţie în raport cu formele materne de 

provenienţă franceză Fr.8 şi Fr.1 (Figura 3.22). 
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Fig. 3.22. Conţinutul de ulei esenţial la hibrizii de levănţică comparativ cu martorul Fr.1, Fr. 8 

 (anul IV de vegetaţie) 

            

Cei mai perspectivi, în ce priveşte conţinutul de ulei esenţial, au fost hibrizii policross 

Fr.8-5-23V cu 5,682 % (s.u.) şi Fr.8-5-34V cu 5,157% (s.u.), comparativ cu forma maternă la 

care conţinutul de ulei esenţial constituie 3,123% (s u.). Hibrizii policross ce provin de la forma 

maternă Fr.1, (Fr.1-3-5V, Fr.1-3-9V şi Fr.1-3-23V) au un conţinut de ulei esenţial de 5,382, 

5,568 şi 5,613 % (s.u.), respectiv. Martorul a înregistrat un conţinut mai redus de ulei esenţial de 

numai 3,379 % (s.u.) în materia primă. 

 În anul al V-lea de vegetaţie au fost incluşi studiu 47 hibrizi policross F1 de levănţică, 

descendenţi ai formei materne Vis Magic 10 (VM). Perioada de vegetaţie la aceşti hibrizi este 

diferită şi în aşa fel ei au fost repartizaţi în trei grupuri de maturizare: timpuriu, semitimpuriu şi 

tardiv [20]. Grupul timpuriu include 13 hibrizi, grupul semitimpuriu - 25 hibrizi, iar grupul tardiv 

- 9 hibrizi. Din toate genotipurile hibride create, au fost selectate şi studiate cele care au 

manifestat indici înalţi la caracterele cantitative şi calitative, ce caracterizează productivitatea lor. 

Rezultatele evaluării acestor trei grupuri de hibrizi şi caracterele studiate sunt prezentate în 

tabellul 3.10. 
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Tabelul 3.10. Caracteristica unor hibrizi creaţi cu forma maternă VM 10 după caracterele plantei 

în anul 2012   

Cifrul 

hibrizilor 

Talia 

plantei,  

cm 

Diametrul 

plantei,  

cm 

Număr tulpini 

florale 

Lungimea tijei florale, 

cm 

X±Sx 

Grupul timpuriu  

VM-9V 59,0 98,0 621 24,5 3,6 

VM-10V 49,5 85,0 427 24,0 2,6 

VM-21V 56,3 98,5 574 25,0 2,4 

VM-22V 55,0 87,0 433 22,9 3,2 

VM-26V 57,0 100,0 685 24,9 2,8 

VM-91V 57,0 84,0 455 23,3 2,7 

Grupul semitimpuriu  

VM-3V 49,0 90,0 467 22,8 2,5 

VM-4V 49,5 82,0 460 22,2 3,2 

VM-5V 48,0 96,0 463 25,3 2,5 

VM-18V 58,7 103,0 675 24,8 3,8 

VM-29V 53,8 89,0 565 21,0 2,1 

VM-32V 59,5 105,0 725 25,0 2,8 

VM-56V 57,5 102,0 583 20,6 2,9 

VM-41V 52,0 80,0 559 26,5 3,8 

VM-69V 56,7 88,0 478 21,5 3,3 

Grupul tardiv  

VM-44V 55,0 105,0 635 26,5 5,0 

VM-46V 53,5 98,5 558 29,8 3,2 

VM-96V 50,0 78,0 427 27,7 2,9 

VM-99V 54,5 100,0 575 27,7 4,2 

VM-118V 50,5 90,0 461 21,6 3,0 

VM-10, martor 50,0 67,0 321 20,3 2,0 

Primele două caractere, ‖talia‖ şi ‖diametrul‖ indică vigurozitatea plantelor. Hibrizii 

policross F1 timpurii, au talia plantei cuprinsă între 49,5 şi 59,0 cm, diametrul variind de la 84,0 

cm până la 100,0 cm (Tabelul 3.10). La caracterul talia plantei s-au evidenţiat hibrizii VM-21V 

cu talia de 56,3 cm, VM-26V – 57,0 şi VM-9V – 59,0 cm. Tot aceşti hibrizi s-au evidenţiat şi la 

caracterul diametrul plantei, înregistrând valori de 98,5, 100,0 şi 98,0 cm,corespunzător.  

Numărul de tulpini florale dezvoltate per/plantă la hibrizii timpurii variază de la 427 la 

hibridul VM-10V până la 685 la hibridul VM-9V. În viziunea noastră sunt mai perspectivi 

hibrizii policross VM-21V, VM-9V şi VM-26V, la care plantele formează 574, 621 şi 685 tulpini 

florale (Tabelul 3.10).  

Din cele expuse mai sus, indiferent de modul de recoltare, soiurile de levănţică trebuie să 

fie cu tijele florale cât mai lungi, pentru ca în timpul recoltării să nu nimerească segmente 
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lignificate ale lăstarilor în materia primă, acestea influenţând negativ calitatea uleiului esenţial şi 

randamentul soiului-clonă. La caracterul „lungimea tijei florale‖ s-au evidenţiat hibrizii VM-9V 

cu tija florală 24,5 cm, VM-26V – 24,9 cm şi VM-21V – 25,0 cm. Generalizând rezultatele 

obţinute, putem afirma că hibrizii policross, care au talia şi diametrul plantelor mai mare, posedă  

şi un număr mai mare de tulpini florale, iar lungimea tijelor florale determină cantitatea şi 

calitatea uleiului esenţial. 

 Inflorescenţele la hibrizii timpurii sunt bine dezvoltate, lungimea acestora variind de la 

29,9 cm până la 34,5 cm. Cei mai mari indici la acest caracter au inregistrat hibrizii: VM-26V 

(32,0cm); VM-10V (32,3cm); VM-21V (32,4cm) şi VM-9V (34,5cm) (Tabelul 3.11.). Lungimea 

spicului floral şi numărul de verticile în spic sunt mai mari la hibridul VM-9V. Menţionăm, că 

acest hibrid se evidenţiază şi prin cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial de 5,461 % (s.u.) [22]. 

 Din grupul semitimpuriu de hibrizi policross F1 au fost evaluaţi următorii: VM-3V, VM-

4V, VM-5V, VM-18V, VM-29V, VM-32V, VM-41V, VM-56V, VM-69V. Toţi aceşti hibrizi se 

deosebesc prin indici înalţi ai caracterelor cantitative. Diametrul plantelor este cel mai mare la 

hibrizii semitimpurii VM-32V (105,0cm), VM-18V (103,0cm), şi VM-56V (102,0cm). Hibridul 

VM-32V formează cel mai mare număr de inflorescenţe – 725 unităţi, sau cu 404 tulpini florale 

mai mult de cât standardul. La caracterul „lungimea tijei florale‖ se evidenţiază hibrizii VM-

32V, cu indicii de 25,0 cm, VM-5V- 25,3 cm şi VM-41V- 26,5 cm. Lungimea inflorescenţei 

variază de la 27,2 cm la genotipul hibrid VM-56V până la 36,3 cm la genotipul hibrid VM-32V. 

Hibrizii policross F1 semitimpurii se evidenţiază prin vigurozitatea plantelor şi lăstari bine 

dezvoltaţi. Dar, hibridul VM-32V la toate caracterele evaluate (talia şi diametrul plantei, numărul 

de tulpini florale, lungimea tijei, inflorescenţei şi spicului floral, numărul de verticile în spic, 

indică valori mari. (Tabelul 3.10). Toţi hibrizii din acest grup au acumulat un conţinut sporit de 

ulei esenţial. Conţinut mai ridicat de ulei esenţial au avut hibrizii VM-69V (3,987% s.u.), VM-

18V (4,000% s.u.), VM-5V (4,854% s.u.) şi VM-32V (5,188% s.u.), depăşind standardul, la care 

conţinutul de ulei este de numai 3,439% (s.u.) (Tabelul 3.11). Hibrizii respectivi se evidenţiază 

după majoritatea caracterelor biomorfologice ce determină productivitatea lor.  

Grupul hibrizilor policross F1 tardivi de levănţică a fost formată din 5 hibrizi. Rezultatele 

evaluării acestor hibrizi sunt prezentate în tabelele 3.10, 3.11. Putem menţiona, că hibrizii din 

grupul de maturizare tardivă au talia plantelor de 50-55 cm, iar diametrul este 78-105 cm. 

Genotipurile VM-46V, VM-99V şi VM-44V sunt cele mai viguroase şi au cele mai multe tulpini 

florale (558, 575 şi 635, respectiv.).  

 

 

la
va
nd
a.
md



  

77 

 

Tabelul 3.11.Valorile caracterelor inflorescenţei şi a conţinutului de  ulei esenţial la hibrizii din                                    

anul al V-lea de vegetaţie, 2012 

 

 

Cifrul 

hibrizilor 

Lungimea 

inflorescenţei, 

cm 

Lungimea 

spicului floral, 

cm 

Nr. verticile 

pe spicul 

floral 
Conţinut ulei esenţial, 

% (s.u) 

X± Sx X± Sx X± Sx 

Grupul timpuriu  

VM-9V 34,5±1.6 10,0 1,9 7,0  1,4 5,461 

VM-10V 32,3±0,9 8,0 1,3 6,3 1,1 3,149 

VM-21V 32,4±1,4 7,4 1,7 6,0  0,9 3,846 

VM-22V 29,9±1,1 7,0 1,3 5,9 0,7 3,700 

VM-26V 32,0±1,8 7,6 1,2 6,1  1,0 4,405 

VM-91V 30,5±0,9 7,2 1,2 6,3 0,7 3,650 

Grupul semitimpuriu  

VM-3V 29,4±1,1 6,6 1,1 6,1 0,8 3,290 

VM-4V 29,9±1,4 7,7 1,8 6,8 1,8 3,885 

VM-5V 33,0±1,3 7,7 0,8 6,3 0,6 4,854 

VM-18V 32,6±1,6 7,8 1,8 7,4 2,4 4,000 

VM-29V 27,5±1,0 6,5 1,0 6,0 0,8 4,174 

VM-32V 36,3±0,9 8,3 1,3 7,0 1,1 5,188 

VM-41V 33,0±2,1 6,5 1,2 6,7 1,0 3,651 

VM-56V 27,2±1,6 6,6 0,9 6,5 0,7 3,890 

VM-69V 30,5±1,5 9,0 1,8 6,9 1,6 3,987 

Grupul tardiv  

VM-44V 35,7±0,9 9,2 2,6 6,5 1,4 3,746 

VM-46V 36,8±1,3 7,0 1,2 6,7 0,8 3,780 

VM-96V 34,2±0,9 6,5 1,1 6,3 0,6 3,320 

VM-99V 35,5±1,2 7,8 1,6 6,8 1,1 3,790 

VM-118V 29,0±0,7 7,4 1,3 6,4 0,9 3,420 

VM-10, 

martor 

26,6±1,0 6,3 0,7 5,8 0,5 3,439 

 

La acesti hibrizi inflorescenţe sunt bine dezvoltate cu lunjimea de până la 35,7 cm 

(hibridul VM-44V), în raport cu soiulul-clonă standard la care lunjimea inflorescenţei este de 

numai 26,6 cm. Lungimea spicului floral la hibrizii tardivi menţionaţi variază în intervalele 7,0-

9,2 cm. Hibrizii respectivi au şi cele mai multe verticile în spicul floral – 6,5 la genotipul hibrid 

VM-44V; 6,7 la VM-46V şi 6,8 la VM- 99V.  

După conţinutul de ulei esenţial s-au remarcat tot aceşti 3 hibrizii: VM-44V care a 

acumulat un conţinut de 3,746% (s.u.), VM-46V cu 3,780% (s.u.) şi VM-99V, cu indicele de 

3,790% (s.u.). 
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Din cele expuse, putem conclude că hibrizii policross F1 de L. angustifolia evaluaţi în 

anul al IV-lea şi al V-lea de vegetaţie sunt persectivi şi pot fi utilizaţi la crearea soiurilor-clone 

noi, caracterizându-se prin următoarele caractere:  

 Durata perioadei de vegetaţie diferită. La aceşti hibrizi a fost evaluate fazele 

fenologice de creştere şi dezvoltare. Aceasta a permis de a repartiza hibrizii în trei 

grupuri de maturizare: timpuriu, semitimpuriu şi tardiv. 

 Productivitate înaltă. Evaluarea caracterelor cantitative (talia şi diametrul plantei, 

numărul de inflorescenţe şi lungimea lor, lungimea tijei florale şi a spicului floral, 

numărul de verticile în spic, ne-a permis caracterizarea şi efectuarea aprecierii ample a 

fiecărui hibrid. 

 Conţinutul sporit de ulei esenţial la hibrizii evaluaţi în anul al V-lea de vegetaţie 

de la 3,290% (s.u.) până la 5,461 % (s.u.).  

 

3.4. Concluzii la capitolul 3  

  1. S-a demonstrat, că hibrizii policross F1 de levănţică au perioada de vegetaţie diferită şi 

s-au clasificat în trei grupuri de maturizare: timpurii, cu perioada de vegetaţie 54 – 62 zile; 

intermediari cu perioada de vegetaţie 63 – 67 zile şi tardivi cu o medie de 68 – 74 zile. Diferenţa 

între hibrizii timpurii şi cei tardivi constituie 20 zile, iar perioada de recoltare a hibrizilor 

timpurii, intermediari şi tardivi, cultivaţi în aceiaşi unitate economică va fi extinsă până la 30 

zile. 

2. Genotipurile hibride cu termeni diferiţi de maturizare tehnică, asigură recoltarea 

levănţicăi în termeni optimi, excluzând pierderile de materie primă şi ulei esenţial.   

3. Majoritatea hibrizilor de levănţică evaluaţi  manifestată o rezistenţă sporită la ger şi 

iernare apreciaţi cu 4 şi 5 baluri. 

4. Cercetările efectuate după caracterele fenotipice a testului DUS au constatat diferenţe 

distincte la: forma tufelor, culoarea şi forma frunzelor, culoarea corolei florelor şi forma spicului 

floral. Toate aceste caractere distinctive pot fi utilizate cu succes în procesul de recunoaştere a 

hibrizilor, soiurilor de levănţică. 

5. Hibrizii policross de L. angustifolia descendenţi ai formei materne Fr.1, au sintezat şi 

acumulat un conţinut de ulei esenţial foarte înalt, care constituie în medie 4,114 – 5,405% (s.u.), 

la cei ce provin de la forma maternă Fr.8 conţinutul de ulei esenţial în materia primă este de la 

4,178% (s.u) până la 5,181% (s.u).  

6. La genotipurile hibride care provin de la soiul-clonă Vis Magic 10, conţinutul de ulei 

esenţial pe parcursul anilor 2009-2013, a avut în medie valori de 3,388 – 4,451%, (s. u.). 
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7. Analiza calitativă şi cantitativă efectuată prin tehnici GC-MS a identificat 22; 26 şi 33 

componenţi în uleiul esenţial al hibrizilor policros creaţi cu concursul formei materne Fr.8. La 

hibrizii ce provin de la forma maternă Fr.1 numărul componenţilor este 29 şi 31. 

8. Diversitatea hibrizilor policross este susţinută şi de concentraţii diferite ale 

componenţilor majori, dar şi de cei minori ai uleiului esenţial. Astfel, concentraţia linaloolului în 

uleiul esenţial la genotipurile hibride ce provin de la soiul-clonă Vis Magic 10 variază de la 

32,3% (VM-18V) până la 38,83% (VM-32V). Conţinutul de acetat de linalilă este de la 30,05% 

la hibridul VM-18V până la 43,42% la hibridul VM-9V. 

9. Calitatea uleiului esenţial la hibrizii creaţi cu formele materne Fr.1 şi Fr.8 este înaltă. 

Concentraţia linaloolului, de care depinde nu numai calitatea uleiului esenţial, dar şi preţul de 

realizare a acestuia la unii hibrizilor creaţi şi evaluaţi a fost de 50,84% (Fr.8-5-21V), iar 

conţinutul acetatului de linalilă a constituit 40,62% (Fr.1-3-9V).  

10. Au fost evidenţiaţi hibrizi policross, în uleiul esenţial al cărora linaloolul şi acetatul 

de linalilă sunt urmaţi de al treilea component major – terpinen-4-ol în concentraţie de până la 

22,52% ( Fr.1-3-23V). Acest component este prezent şi în uleiul esenţial al formei materne Fr.1 

în concentraţie de 8,5 %. 

11. La hibrizii aflaţi în cercetare din anul al-IV-lea de vegetaţie au fost evaluate un şir de 

caractere cu impact asupra productivităţii, precum: talia şi diametrul plantei, numărul de tulpini 

florale per/plantă, lungimea inflorescenţei, lungimea spicului şi a tijei florale, numărul de 

verticile în spic, mai variabile fiind talia plantei (51,0-65,4cm), lungimea inflorescenţei (24,5-

35,8cm), numărul de verticile pe spicul floral (4,5-7,4 unităţi). 

12. Hibrizii evaluaţi sunt perspectivi şi prin faptul, că plantele formează un număr destul 

de mare de lăstari florali, la acest caracter s-au evidenţiat hibrizii: Fr.8-5-15V, Fr.1-3-23V şi 

Fr.8-5-23V cu 1008, 1123 şi 1367 tulpini florale, respectiv. 

13. Cercetările efectuate au rezultat cu selectarea a 7 hibrizi de lavandă din anul IV de 

vegetaţie (Fr.8-5-23V, Fr.8-5-15V, Fr.8-5-34V, Fr.1-3-2V, Fr.1-3-9V, Fr.1-3-5V, Fr.1-3-23V) şi 

9 hibrizi din anul al V-lea de vegetaţie cu diferiţi termeni de maturizare: VM-9V şi VM-26V, 

timpurii; VM-18V, VM-5V, VM-32V, VM-69V, semitimpurii şi VM-44V,VM-46V,VM-99V, 

tardivi. Toţi aceşti hibrizi au caractere cantitative performante.   
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4. MANIFESTAREA HETEROZISULUI ŞI VARIABILITATEA HIBRIZILOR 

POLICROSS F1 DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 

4.1. Efectul heterozis la hibrizii evaluaţi de levănţică 

În ameliorarea multor specii de plante pentru crearea soiurilor, hibrizilor cu productivitate 

sporită este utilizat fenomenul heterozis [60, 91, 92, 106, 196], inclusiv la specii de plante 

medicinale [151, 196, 218]. Termenul heterozis a fost introdus în anul 1914 de G. Shull [221], 

desemnând starea organismului hibrid, caracterizată prin valori superioare ale unor parametri ca: 

adaptabilitate, productivitate, rezistenţă la boli şi temperaturi critice în comparaţie cu formele 

parentale. Intensitatea heterozisului este foarte mare la încrucişarea între linii consangvinizate 

sau între soiuri şi scade la încrucişarea între forme cu grad înalt de heterozigoţie. Fenomenul 

heterozis caracterizează atât caracterele cantitative (elemente de productivitate, însuşiri 

biochimice, însuşiri fiziologice etc.).  

Heterozisul se manifestă atât la plantele alogame cât şi la cele autogame. Astfel, 

heterozisul se poate exterioriza printr-o creştere şi dezvoltare luxuriantă a tulpinilor, frunzelor, 

inflorescenţelor, seminţelor etc. sau printr-o mărire a numărului de flori, frunze, fructe.  

De asemenea, acest fenomen intensifică şi o serie de însuşiri fiziologice, cum ar fi 

rezistenţa la boli, ger, secetă etc. Importanţa practică a heterozisului este foarte mare, deoarece 

prin intermediul acestui fenomen se obţin sporuri semnificative de producţie cu 30-40 % mai 

înalte comparativ cu formele parentale [60,138].        

După natura caracterelor şi însuşirilor afectate se disting trei categorii de heterozis [60, 185]. 

1. Heterozisul somatic reprezintă afectarea creşterii şi dezvoltării organelor vegetative ale 

hibridului. 

2. Heterozisul reproductiv se manifestă prin fertilitatea sporită a hibrizilor din prima 

generaţie faţă de formele parentale.  

3. Heterozisul adaptiv reprezintă capacitatea hibrizilor de a se adopta mai bine la 

condiţiile nefavorabile ale mediului ambiant. 

  Scopul cercetărilor efectuate constă în evaluarea genotipurilor hibride de perspectivă de 

L. angustifolia şi selectarea celor ce ar îmbina armonios indici remarcabili la principalele 

caractere biologice şi de producţie precum conţinut sporit de ulei esenţial în materia primă, 

recolta de materie primă şi ulei esenţial, rezistenţa la ger, iernare şi secetă, confirmate prin 

manifestarea heterozisului la caracterele cantitative [21,111]. 

Pe parcursul perioadei de vegetaţie au fost evaluaţi 140 hibrizi policross F1 de levănţică 

în anul al treilea de vegetaţie. Hibrizii au fost creaţi în cadrul Laboratorului Genetica şi 

Ameliorarea Plantelor Aromatice şi Medicinalele de către dna doctor habilitat Maria Gonceariuc 

la
va
nd
a.
md



  

81 

 

şi cercetătorii ştiinţifici din subdiviziunea menţionată. Formele materne Fr.1 şi Fr.8 ale hibrizilor 

studiaţi sunt de provenienţă franceză [20, 28]. Biodiversitatea genotipurilor hibride are un 

spectru foarte larg. Hibrizii se deosebesc după perioada de vegetaţie, talia plantei, lungimea 

inflorescenţei, numărul de tulpini florale, culoarea caliciului şi a corolei florilor etc. Important 

este faptul că au fost identificaţi hibrizi  cu perioadă de vegetaţie diferită: timpurii, semitimpurii 

şi tardivi. Perioada de vegetaţie diferită permite recoltarea hibrizilor pe rând (eşalonat), când 

productivitatea lor este mare, ceea ce reduce pierderile de materie primă şi respectiv, ulei esenţial 

[163]. Aceşti hibrizi sunt distinctivi după mai multe caractere  biomorfologice, precum şi prin 

culoarea corolei florilor care variază de la albastru deschis până la violet de diferite nuanţe. 

Hibridul Fr.1-3-29V, se caracterizează prin inflorescenţe cu corola de culoare violet – deschis; 

Fr.8-5-10V, cu corola de culoare violet–închis şi hibridul Fr.8-5-34V, cu corolla de culoare 

albastru – deschis (Figura 4.1 a, b, c.). Hibrizii policross de perspectivă din grupul timpuriu sunt: 

Fr.1-3-23V şi Fr.1-3-29V. Grupul semitimpuriu include şase hibrizi - Fr. 8-5-8V; Fr. 8-5-10V; 

Fr. 8;-5-33V; Fr. 8-5-40V; Fr. 8-5-28V şi Fr. 1-3-12V, iar grupul cu perioada de vegetaţie 

tardivă este format din 2 hibrizi – Fr. 8-5-34V şi Fr. 1-3-5V.  

 

   
a. Fr.1-3-29V               b. Fr.8-5-10V                                          c. Fr.8-5-34V 

Fig. 4.1. Diferenţierea hibrizilor de levănţică după culoarea corolei florilor 

 

Rezultatele evaluării hibrizilor policross F1 de levănţică au demonstrat, că aceştea sunt 

valoroşi după un şir de caractere cantitative, cum ar fi talia plantei, lungimea inflorescenţei şi 

numărul de tulpini florale (Tabelul 4.1).  

La aceste caractere a fost determinat efectul heterozisului în raport cu forma maternă. 

Examinând hibrizii după caracterul „talia plantei‖, care variază de la 48,0 cm până la 62,0 cm, s-
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a constatat că opt hibrizi manifestă heterozis pozitiv, înregistrând indici de la +1,0 % până la 

+36,1 %. La hibridul din grupul de maturizare tardiv Fr.1-3-5V, efectul heterozisului în raport cu 

forma maternă Fr.1, are valori negative (- 4,0%) [163].  

La caracterul ,,lungimea inflorescenţei‖ hibrizii policross din toate grupele de maturizare 

(timpurie, semitimpurie şi tardive) ce provin de la forma maternă Fr.1, înregistrează efecte 

pozitive ale heterozisului de la +1,3 % până la 29,5 %. Cel mai înalt efect al heterozisului (+ 82,0 

% ) s-a manifestat la hibridul policross din grupul de maturizare tardiv - Fr.8-5-34V în raport cu 

forma maternă Fr.8. 

 

Tabelul 4.1. Efectul heterozisului după caracterele cantitative ale plantei în anul 2011  

Cifrul 

hibrizilor 

Talia 

plantei, 

cm 

Efectul 

heterozis, 

% 

Lungimea 

inflorescenţei, 

cm 

Efectul 

heterozis, 

% 

Nr. 

tulpini 

florale 

Efectul      

heterozis, 

% 

Fr.1,forma maternă 50,0 - 23,7±3,2 - 305 - 

Fr.8,forma maternă 49,6 - 19,4±2,6 - 325 - 

Grupul timpuriu 

Fr.1-3-23V 50,5 + 1,0 30,7±2,7 + 29,5 385 + 26,2 

Fr.1-3-29V 52,5 + 5,0 24,7±2,3 + 4,2 352 + 15,4 

Grupul semitimpuriu 

Fr.8-5-8V 55,5 + 11,9 32,5±2,5 + 67,5 540 + 66,2 

 Fr.8-5-10V 58,0 + 16,9 26,0±1,3 + 34,0 520 + 60,0 

Fr.8-5-33V 62,0 + 25,0 30,7±3,3 + 58,2 565 + 73,8 

Fr.8-5-40V 57,0 + 15,0 29,4±1,4 + 51,5 420 + 29,2 

Fr.8-5-28V 59,5 + 20,0 27,0±1,7 + 39,1 490 + 50,7 

Fr.1-3-12V 58,5 + 17,0 24,5±1,8 + 3.4 340 + 11,4 

Grupul tardiv 

Fr.8-5-34V 67,5 + 36,1 35,3±2,3 + 82,0 682 + 109,8 

Fr.1-3-5V 48,0 - 4,0 24,0±2,5 + 1,3 485 + 59,0 

 

Hibrizii policross F1 de levănţică aflaţi în cercetare sunt perspectivi şi prin faptul că 

fiecare plantă formează un număr mare de tulpini florale, indice ce determină în mare măsură 

producţia de materie primă. La hibrizii studiaţi în anul al  III-lea de vegetaţie cu forma maternă 

Fr.1 acest indice variază de la 340 (Fr.1-3-12V), până la 485 (Fr.1-3-5V) uinităţi/plantă, iar 

efectul heterozis indică valori pozitive de la +11,4% până la +59,0% respectiv. 

Caracteristic pentru genotipurile hibride ce provin de la Fr.8 este un număr mai mare de 

tulpini florale per/plantă. La hibrizii din grupul de maturizare semitimpuriu acest indice variază 

de la 420 la hibridul Fr.8-5-40V până la 565 tulpini florale la hibridul policross Fr.8-5-33V, iar 

forma maternă Fr.8 la acest caracter a avut un număr mai mic şi a constituit 325 unităţi. 

Heterozisul înregistrat la hibrizii semitimpurii la acest caracter este pozitiv în raport cu forma 
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maternă. Cel mai înalt efect al heterozisului (+ 73,8 %) a manifestat  hibridul  Fr.8-5-33V. 

Hibridul policross Fr.8-5-34V, ce face parte din grupul de maturizare tardiv, în al treilea an de 

vegetaţie a înregistrat cel mai mare număr de tulpini florale per/plantă – 682. Putem menţiona, că 

efectul heterozisului înregistrat la acest hibrid în raport cu forma maternă este cel mai înalt şi 

valoarea lui constituie + 109,8 % (Figura 4.2.).  

 

 

Fig.4.2. Valorile heterozisului după numărul tulpinilor florale/plantă la hibrizii de lavandă 

 

 La genotipurile hibride de levănţică, care s-au evidenţiat au fost studiate şi caracterele 

cantitative ale inflorescenţei (Tabelul 4.2):  

 lungimea spicului floral  

 numărul de verticile pe spicul floral  

 conţinutul de ulei esenţial în materia primă 

Lungimea spicului floral la hibrizii selectaţi variază de la 4,5 până la 7,0 cm, iar cel mai 

înalt indice al heterozisului la acest caracter a fost de + 23,3 % la hibridul tardiv Fr. 8-5-34V şi + 

20,0% la hibridul din grupul semitimpuriu Fr.8-5-8V. Numărul de verticile pe spicul floral la 

levănţică influenţează direct conţinutul şi producţia de ulei esenţial. La acest caracter şase dintre 
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hibrizii evaluaţi manifestă heterozis cu indici pozitivi (Fr.1-3-23V, Fr.8-5-8V, Fr. 8-5-10V,Fr.8-

5-33V, Fr.8-5-40V şi Fr.8-5-34V). 

Tabelul 4.2. Efectul heterozis a caracterelor inflorescenţei şi conţinutul de ulei esenţial 

 în anul 2011  

 

Cifrul 

hibrizilor 

Lungimea 

spicului 

floral, 

cm 

Efectul 

heterozis, 

% 

Verticile 

pe spicul 

floral 

Efectul 

heterozis

, 

% 

Conţinut 

ulei 

esenţial, 

% (s.u.) 

Efectul 

heterozis, 

% 

Fr.1,formă maternă 5,8±0,8 - 5,5±0,5 - 2,601 - 

Fr.8,formă maternă 6,0±0,6 - 5,5±0,4 - 2,421 - 

Grupul timpuriu 

Fr.1-3-23V 6,9±0,7 + 18,9 6,5±0,5 + 18,1 5,165 + 98,5 

Fr.1-3-29V 4,7±0,9 -  18,9 4,6±0,5 - 16,3 4,453 + 74,2 

Grupul semitimpuriu 

Fr.8-5-8V 7,2±0,6 + 20,0 6,3±0,5 +  14,5 4,613 + 90,5 

Fr.8-5-10V 6,8±0,8 + 13,3 6,0±0,8 + 9,1 4,350 +  79,6 

Fr.8-5-33V 6,0±0,9 + 0,0 5,8±0,6 + 5,4 4,125 + 70,3 

Fr.8-5-40V 7,0±0,7 + 16,6 6,5±0,5 + 18,1 4,172 + 72,3 

Fr.8-5-28V 5,0±0,8 - 16,6 4,9±0,3 - 10,5 4,120 + 70,1 

Fr.1-3-12V 5,7±0,7 - 1,7 4,7±0,5 - 14,5 4,032 + 82,3 

Grupul tardiv 

Fr.8-5-34V 7,4±0,5 + 23,0 6,6±0,3 + 16,3 5,098 + 110,5 

Fr.1-3-5V 4,5±0,4 - 22,4 4,5±0,6 - 18,0 4,274 + 64,3 

 

Toţi hibrizii evaluaţi depăşesc forma maternă după conţinutul de ulei esenţial, 

înregistrând valori de 4,032 – 5,165 % (s.u.) [22]. Efectul heterozis la acest caracter constituie 

valori cuprinse între + 64,3 % şi +110,5 % (Figura 4.3).  

Cei mai înalt efect al heterozisului au înregistrat hibrizii:  

 Fr. 8-5-34V – 5,098 % (s.u.) ulei esenţial, efectul heterozis + 110,5 %. 

 Fr. 1-3-23V – 5,165 % ulei esenţial, efectul heterozis + 98,5 %.  

 Fr. 8-5-8V – 4,613 % ulei esenţial, efectul heterozis + 90,5 %. 

Din cele expuse mai sus se poate face concluzia că a fost creat un vast material iniţial de 

ameliorare pentru crearea soiurilor-clone de levănţică, reprezentate de hibrizi policross ce se 

caracterizează prin indici înalţi ai caracterelor cantitative şi în primul rând, prin conţinut înalt de 

ulei esenţial.   

Analiza GC-MS a uleiului esenţial obţinut din inflorescenţele proaspete ale hibrizilor 

evidenţiaţi a demonstrat o variabilitate semnificativă a componenţei calitative şi cantitative 

(Tabelul 4.3). 
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Fig.4.3. Expresia heterozisului după conţinutul de ulei esenţial la hibrizii de lavandă  

  

  Biodiversitatea hibrizilor este exprimată şi prin numărul componenţilor majori şi minori 

identificaţi. La hibridul policross Fr.1- 3-23V s-au stabilit 30 de componenţii principali al 

uleiului esenţial, iar la hibridul Fr. 8-5-34V numărul total al acestora fiind de 31. Este cunoscut 

faptul, că calitatea uleiului la levănţică este determinată de concentraţia acetatului de linalilă. Cu 

cât concentraţia acestui component este mai ridicată, cu atât calitatea uleiului esenţial este mai 

înaltă.  

Genotipurile de L. angustifolia evaluate posedă trei componenţi majori în uleiul esenţial: 

linalool, acetat de linalilă şi 4-terpineol, astfel aparţinând unui singur chemotip – linalool/acetat 

de linalilă/4-terpineol.  

Hibrizii policross F1 de levănţică precum şi formele materne se deosebesc prin 

concentraţia fiecărui component şi numărul de componenţi minori. Formele materne au un 

număr mai mic de componenţi minori în uleiul esenţial faţă de hibrizii aflaţi în cercetare. La 

forma maternă Fr.1 au fost identificaţi numai 17 componenţi, iar conţinutul de linalool este de 

42,960% şi acetatul de linalilă constituie 27,282%.   

   Compoziţia chimică a uleiului esenţial a formei materne Fr.8 este caracterizată de 31 

componenţi, iar concentraţia componenţilor principali – linaloolul şi acetatul de linalilă 

constituie 34,928% şi 43,829% respectiv.  
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Tabelul 4.3. Studiu comparativ al uleiului esenţial la formele materne şi hibrizi în anul 2011  

 

№ Componenţi Fr.1, forma maternă Fr.1- 3-23V Fr.8, forma maternă Fr. 8-5-34V 

1   0,055   

2 n-Octen-l-ol  0,043 0,028 0,256 

3 3-Octenonă 1,107 0,087 0,492 0,897 

4 β-Mircen  0,280 0,264 0,127 

5 3-Octanol   0,107 0,257 

6 3
-Caren  0,102 0,350 0,124 

7 o-Cimen  0,169   

8 Limonen  0,205 0,177 0,076 

9 Eucaliptol 0,914 2,623 0,417 0,632 

10 trans-Ocimen 1,829 3,117 0,999 0,498 

11 cis-Ocimen 1,183 0,516 0,591 0,180 

12 γ-terpinen  0,276 0,035  

13 Hexil acetat  0,359  0,044 

14 cis-Linalool oxi   0,142 0,409 

15 α-Terpinen  0,165 0,236 0,438 

16 Linalool 42,960 32,377 34,928 64,146 

17 n-Octen-lyl- acetat 1,302 1,239 0,417 0,227 

18 3-octanol acetat   0,116  

19 Camphor  0,279 0,259 0,337 

20 Borneol 0,843 0,754 0,650 0,784 

21 4-Terpineol 8,541 6,523 0,606 1,345 

22 Carvacrol  0,092  0,056 

23 α-Terpineol 4,742 2,838 5,432 2,784 

24 Nerol 0,687 0,385 0,797 0,366 

25 Geraniol    0,049 

26 Acetat de linalilă  27,282 25,444 43,829 21,209 

27 Bornil acetat  0,180 0,182 0,053 

28 Lavandulol acetat 3,253 0,266 0,487 0,297 

29 Timol   0,614  

30 Nerol acetat 0,958 0,483 1,138 0,436 

31 Geranil acetat 1,769 0,888 2,106 0,743 

32 β-Cariophilen 1,601 2,451 2,027 1,363 

33 Germacren D  0,121 0,074 0,056 

34 γ-Cadinen  0,09 0,2 0,065 

35 Cariophilen oxid 0,516 0,554 0,412 0,563 

36 β-Cadinen 0,512 0,405  0,309 

Componenţii identificaţi 17 30 31 31 

Total, %  99,999 98,052 99,366 99,398 

  

  Hibrizii policross Fr.8-5-34V şi Fr.1-3-23V, de asemenea se evidenţiază prin conţinut de 

ulei esenţial foarte înalt (5,098% şi 5,165% respectiv). Analiza gaz-cromatografică a demonstrat, 

că calitatea uleiului esenţial este înaltă datorită concentraţiei ridicate de linalool, de peste 64 % , 
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ce a fost identificată la hibridul policross Fr.8-5-34V. Al doilea component major, acetatul de 

linalilă. a înregistrat concentraţii de la 21,209% la hibridul Fr.8-5-34V, până la 25,444 % la 

hibridul Fr. 1-3-23V. Aceiaşi biodiversitate se observă şi în privinţa conţinutului componentului 

major 4-terpineol, care este în concentraţie ridicată (22,523 %) la hibridul Fr.1-3-23V, 

descendent de la forma maternă Fr. 1. 

La forma maternă respectivă concentraţia componentului 4-terpineol este de asemenea 

înaltă (8,541 %). Hibridul Fr. 8-5-34V conţine în uleiul esenţial 1,345% de 4-terpineol, iar forma 

maternă a acestuia (Fr. 8) – 0,606 %. S-a stabilit, că la hibrizii evaluaţi concentraţia 

componentului 4-terpineol în uleiul esenţial reprezintă un caracter ereditar, care se transmite si se 

păstrează de la formele materne şi chiar manifestă heterozis la acest caracter, cea ce nu putem 

afirma în privinţa concentraţiei linaloolului şi acetatului de linalilă. Din potrivă, concentraţia 

acetatului de linalilă în uleiul esenţial separat din inflorescenţele hibrizilor este mai joasă decât în 

uleiul formelor materne ale acestora.[21]  

 

4.2 Variabilitatea caracterelor cantitative ce influenţează productivitatea hibrizilor  

 Unitatea de măsură a variabilităţii este dispersia (Sx
2) 

şi dirivatele ei. Una din aceste 

dirivate este coeficientul de variaţie. Acest coeficient constituie exprimarea abaterei standard 

prin intermediul mediei aritmetice a caracterului studiat. De regulă acest coeficient este exprimat 

în procente (%), V= x100%. Coeficientul variaţiei este cuprins în limitele de la 0,0% până la 

50,0% [93]. Valoarea mică a acestui coeficient indică, că caracterul studiat aparţine unei totalităţi 

de subiecte foarte omogene. Referitor la organizmele vii acestea indică că fenotipic ele sunt 

omogene. Pentru elaborarea soiurilor–clone  şi hibrizilor de levănţică cu productivitate înaltă, 

perioade de vegetaţie diferite, rezistenţi la ger, iernare şi secetă, a fost utilizat material iniţial de 

ameliorare cu o variabilitate pronunţată la caracterele cantitative ce influenţează direct 

productivitatea. Hibrizii evaluaţi sunt rezistenţi la ger şi iernare, formează tije şi spice florale 

lungi, au un număr mare de verticile pe spicul floral, sintezează şi acumulează ulei esenţial în 

concentraţii ridicate [8, 26]. 

  Conceptul cercetărilor este de evidenţiere şi selectare a hibrizilor perspectivi pentru 

crearea soiurilor-clone de levănţică şi s-a bazat pe faptul, că coeficientul de variabilitate (V) a 

hibrizilor policross este înalt: cuprins între 16% şi 30% [8, 27]. A fost evaluat coeficientul de 

variaţie a celor mai importante caractere cantitative la  6 hibrizi policross F1 de levănţică din 

grupul de maturizare timpuriu, 12 hibrizi din grupul semitimpuriu şi 3 hibrizi tardivi. Ei s-au 

evidenţiat în anul al IV-lea de vegetaţie. Formele  materne a genotipurilor hibride aflate în studiu 
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sunt de provenienţă franceză - Fr.1 şi Fr.8. Coeficientul de variaţie la aceşti hibrizii este diferit. 

Parametrii caracterelor studiate la forma maternă Fr.1 au coeficient de variaţie mic ce indică, că 

este un soi constant.  

 Astfel, lungimea tijei florale la forma maternă este de 19,5 1,9 cm, iar la hibrizii timpurii 

de la 20,0 2,5 cm până la 23,7  3,8 cm, semitimpurii (19,7 2,0 - 23,5 2,9 cm). Cu cele mai 

lungi tije florale s-a evidenţiat hibridul din grupul tardiv Fr.1-3-5V de 24,5 4,3 cm.    

Valoarea coeficientului de variaţie a hibrizilor ce provin de la forma maternă Fr.1, la 

caracterul lungimea tijei florale a fost cuprinsă în limitele 10,2% - 17,5%, majoritatea lor au 

valori medii şi numai la forma maternă variabilitatea la acest caracter este joasă, fiind mai mica de 

10% (V = 9,7 %) (Tabelul 4.4.). 

Tabelul 4.4. Caracteristica hibrizilor cu formele materne Fr.1 şi Fr.8 după lungimea tijei florale 

(2012) 

 

Nr. 

d/o 

Cifrul 

hibrizilor  

Lungimea tijei florale, cm 

X sX V, % 

 Grupul timpuriu 

1. Fr.1-3-2V 23,0 3,3 14,3 

2. Fr.1-3-23V 23,7  3,8 16,0 

3. Fr.1-3-29V 20,0  2,5 12,5 

4. Fr.8-5-15V 25,0  3,1 12,4 

5. Fr.8-5-23V 25,6  4,0 18,0 

6. Fr.8-5-27V 22,0 2,1 9,5 

 Grupul semitimpuriu 

7. Fr.1-3-9V 22,3 3,4 15,3 

8. Fr.1-3-12V 19,7 2,0 10,2 

9. Fr.1-3-20V 23,5 2,9 12,3 

10. Fr.8-5-8V 24,9 1,7 6,8 

11. Fr.8-5-9V 22,5 1,9 8,4 

12. Fr.8-5-10V 26,5 2,9 10,5 

13. Fr.8-5-28V 22,0 3,7 16,8 

14. Fr.8-5-33V 24,7 2,9 11,7 

15. Fr.8-5-35V 26,6 5,5 20,7 

16. Fr.8-5-36V 23,0 2,1 9,1 

17. Fr.8-5-40V 22,0 3,9 17,7 

18. Fr.8-5-41V 24,2 4,9 20,2 

 Grupul tardiv 

19. Fr.1-3-5V 24,5 4.3 17,5 

20. Fr.8-5-34V 28,9 5.2 18,0 

21. Fr.8-5-42V 24,2 3.6 14,8 

Fr. 1, f.m. 19,5 1.9 9,7 

Fr. 8, f.m. 15,5 2.0 12,9 
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Au fost evaluaţi hibrizii ce provin de la forma maternă (Fr.8), respectiv trei din grupul 

timpuriu (Fr.8-5-15V, Fr.8-5-23V, Fr.8-5-27V); nouă genotipuri aparţin grupului semitimpuriu 

(Fr.8-5-8V, Fr.8-5-9V, Fr.8-5-10V, Fr.8-5-28V, Fr.8-5-33V, Fr.8-5-35V, Fr.8-5-36V, Fr.8-5-

40V, Fr.8-5-41V) şi doi hibrizi ce aparţin grupului de maturizare tardiv (Fr.8-5-34V şi Fr.8-5-

42V). Lungimea tijei florale la forma maternă Fr.8 este de 15,5 2,0 cm. Hibrizii policross de 

levănţică evaluaţi la  caracterul menţionat  variază de la 22,0 3,9 cm până la 28,9 5.2 cm. După 

caracterul respectiv s-au evidenţiat următorii hibrizi: Fr.8-5-15V (25,0  3,1), Fr.8-5-10V (26,5  

2,9 cm), Fr.8-5-35V (26,6  5,5 cm) şi Fr.8-5-34V (28,9  5,2 cm). Coeficientul variaţiei mai mic 

de 20 % (V<20%)  indică, că genotipul studiat este omogen. Cel mai mare coeficient de variaţie 

a fost stabilit la hibrizii din grupul de maturizare semitimpurie: Fr.8-5-41V cu (V=20,2%) şi 

.Fr.8-5-35V de (V=20,7%). Lungimea spicului floral la hibrizii evaluaţi descendenţi de la forma 

maternă Fr.1 a fost de la 5.0 cm până 6,9 cm. (Tabelul 4.5).  

Tabelul 4.5. Coeficientul de variaţie la caracterul lungimea spicului floral (2012) 

Nr. 

d/o 

Cifrul 

hibrizilor 

Lungimea spicului floral, cm 

X sX V, % 

Grupul timpuriu 

1 Fr.1-3-2V 6,7 0,9 13,4 

2 Fr.1-3-23V 6,9 1.4 20,3 

3 Fr.1-3-29V 5,0 1,6 32,0 

4 Fr.8-5-15V 7,5 1,1 14,6 

5 Fr.8-5-23V 8,4 2,0 23,8 

6 Fr.8-5-27V 5,4 0,7 12,9 

Grupul semitimpuriu  

7 Fr.1-3-9V 6,8 1,6 23,5 

8 Fr.1-3-12V 5,7 0,9 15,7 

9 Fr.1-3-20V 6,7 0,7 10,4 

10 Fr.8-5-8V 7,2 2,1 29,2 

11 Fr.8-5-9V 5,6 0,8 14,3 

12 Fr.8-5-10V 6,8 0,5 7,4 

13 Fr.8-5-28V 5,0 0,9 18,0 

14 Fr.8-5-33V 6,0 0,8 13,3 

15 Fr.8-5-35V 7,2 2,0 27,7 

16 Fr.8-5-36V 4,6 0,8 17,4 

17 Fr.8-5-40V 7,4 1,1 17,8 

18 Fr.8-5-41V 7,1 1,9 26,7 

Grupul tardiv 

19 Fr.1-3-5V 6.5 0,5 7,7 

20 Fr.8-5-34V 6.9 1,5 21,7 

21 Fr.8-5-42V 6.6 0,9 13,6 

         Fr. 1, f.m. 4.8 0.5 10,4 

        Fr. 8, f.m. 6.4 0,9 14,1 
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Toţi hibrizii la caracrerul ―lungimea spicului floral‖ au indici mai înalţi decât la forma 

maternă. Forma maternă Fr.1  a avut lungimea spicului de numai 4,8 cm.. Se poate de menţionat că 

cel mai înalt coeficient de variaţie (V=32%) la caracterul dat s-a manifestat la hibridul din grupul 

timpuriu Fr.1-3-29V urmat de hibridul din grupul  semitimpuriu Fr.1-3-9V cu 23,5%. (Tabelul 

4.5.) La genotipurile hibride creaţi cu concursul formei maternă Fr. 8, lungimea spicului floral 

variază în limitele 4,6-8,4 cm. La forma maternă Fr. 8 acest indice a fost de 6,4 cm, ceea ce este 

ceva mai mare faţă de indicii prezentaţi la unii hibrizi. La acest caracter s-au evidenţiat hibrizii 

timpurii Fr.8-5-15V (7,5 1,1 cm); Fr.8-5-23V (8,4 2,0 cm) şi cei semitimpurii Fr.8-5-35V 

(7,2 2,0 cm); Fr.8-5-40V (7,4 1,1 cm ).  

 

Tabelul 4.6. Variaţia numărului de verticile pe spicul floral la hibrizii cu forme materne 

Fr.1; Fr.8. (2012 ) 

 

Nr. 

d/o 

Cifrul 

hibrizilor 

 

Număr verticile per. spicul floral, cm 

X sX V,% 

 Grupul timpuriu 

1. Fr.1-3-2V 6,5 1,3 20,6 

2. Fr.1-3-23V 7,1 2,7 38,1 

3. Fr.1-3-29V 5,6 1,3 23,2 

4. Fr.8-5-15V 6,7 0,7 10,4 

5. Fr.8-5-23V 7,4 1,9 25,6 

6. Fr.8-5-27V 5,5 0,5 9,1 

 Grupul semitimpuriu 

7. Fr.1-3-9V 6,8 1,5 22,2 

8. Fr.1-3-12V 5,7 0,6 14,1 

9. Fr.1-3-20V 5,4 1,1 20,3 

10. Fr.8-5-8V 5,5 1,3 23,6 

11. Fr.8-5-9V 5,7 0,6 10,5 

12. Fr.8-5-10V 6,5 0,5 7,7 

13. Fr.8-5-28V 5,9 0,7 11,8 

14. Fr.8-5-33V 5,8 1,2 20,6 

15. Fr.8-5-35V 7,9 1,6 20,3 

16. Fr.8-5-36V 4,9 0,6 12,2 

17. Fr.8-5-40V 6,5 1,1 16,9 

18. Fr.8-5-41V 6,0 1,4. 23,3 

 Grupul tardiv 

19. Fr.1-3-5V 5,9 0,8 13,5 

20. Fr.8-5-34V 6,9 1,9 27,5 

21. Fr.8-5-42V 6,0 0,9 15,0 

Fr. 1, f.m. 5,4 0,5 9,3 

Fr. 8, f.m. 5,7 0,6 14,1 
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Coeficientul de variaţie este cel mai mare la hibrizii din grupul de maturizare 

semitimpuriu Fr.8-5-23V (V=23,8%), Fr.8-5-41V (V=26,7%), Fr.8-5-35V (V=27,7%) şi Fr.8-5-

8V (V=29,2%). Majoritatea hibrizilor expuşi în tabelul 4.5. au coeficientul de variaţie mai mic 

de 20,3%, ceea ce reprezintă o variabilitate modificaţională. Totuşi, la un grup de hibrizi 

coeficientul de variaţie este mai mare de V>20% : aceştea sunt: Fr.8-5-23V cu 22,8%; Fr.1-3-9V 

cu 23,5%; Fr.8-5-41V cu 26,7%, Fr.8-5-35V cu 27,7%, Fr.8-5-8V cu 29,2%; şi Fr.1-3-29V cu 

32,0%.  Pentru hibrizii menţionaţi caracterul lungimea spicului floral, este determinat şi de 

factori genetici suplimentari. 

Numărul de verticile pe spicul floral este un caracter care corelează direct conţinutul de 

ulei esenţial, aceasta constituie un ajutor valoros în procesul de ameliorare la levănţică. (Tabelul 

4.6). La forma maternă Fr.1 acest indice are valoarea de 5,4 unităţi. La majoritatea hibrizilor 

policross F1 evaluaţi, acest indice creşte până la 7,1 la hibridul Fr.1-3-23V la care, de asemenea, 

coeficientul de variaţie constituie 38,1%. Genotipurile hibride de levănţică: Fr.1-3-2V, Fr.1-3-

29V, Fr.1-3-9V şi Fr.1-3-20V au valori de peste 20%. Caracterul numărul de verticilii (Tabelul 

4.6.) la majoritatea hibrizilor policross F1 de levănţică sunt determinaţi de aceiaşi factori genetici.  

Numai la hibridul Fr.1-3-23V, cu coeficientul de variaţie de 38,1%, sunt prezenţi şi factorii 

genetici modificatori. Plantele purtătoare de aceşti factori genetici modificatori pot fi identificate. 

Hibrizii evaluaţi la caracterele lungimea tijei florale, lungimea spicului floral, numărul de 

verticile pe spicul floral după coeficientul de variaţie au fost grupaţi în trei clase:  

a. lungimea tijei florale 

      nesemnificativă (mică) (V < 10%) ― 4 hibrizi (V=6,8% - 9,5%) 

      medie (V=10% ― 20%) ― 15 hibrizi (V=10,2% - 18,0%) 

      semnificativă (înaltă) (V> 20%) ― 2 hibrizi (V= 20,2% - 20,7%) 

b. lungimea spicului floral  

 nesemnificativă (mică) (V<  10% ) ― 2 hibrizi (V= 7,4% - 7,7%) 

 medie (V=10% - 20%) ― 11 hibrizi (V= 10,4% - 18,0%) 

 semnificativă (înaltă) ( V>20% ) ―  8 hibrizi (V= 20,3% - 32,0%) 

 c. numărul de  verticile pe  spicul floral 

 nesemnificativă (mică)  (V < 10%)― 2 hibrizi (V= 7,7% - 9,1%) 

 medie (V=10% ―20%) ― 8 hibrizi (V= 10,4% - 16,9%) 

 înaltă (V> 20% ) ― 11 hibrizi  (V= 20,3% - 38,1%) 

În anul al-V-lea de vegetaţie la 20 hibrizi policross F1 de levănţică a fost studiat 

coeficientul de variaţie după caracterele cantitative a inflorescenţei (lungimea tijei florale, 

lungimea spicului floral şi numărul de verticile pe spicul floral) (Tabelul 4.7). Forma maternă 
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care a fost utilizată la crearea  hibrizilor este soiul moldovenesc Vis Magic 10 (VM -10). Ea se 

caracterizează cu cele mai scurte tije florale (20,3 cm), cele mai mici spice (6,3 cm) şi cu un 

număr scăzut de verticile pe spicul floral (5,8 unităţi). Coeficientul de variaţie la aceste caractere 

este cel mai mic (.V=9,8%; 11,1% şi 8,6%, respectiv). Aceasta, demonstrează că forma maternă 

(Vis Magic 10) este o linie constantă (pură). Genotipurile hibride din grupul de maturizare 

timpuriu (VM-9V, VM-21V, VM-26V, VM-91V, VM-10V, VM-22V) la caracterul lungimea 

tijei florale ating valoarea de la 21,0cm până la 26,0 cm. Aceşti hibrizi aparţin clasei medie de 

variaţie, unde V=10,7%- 16,4%. (Tabelul 4.7). 

  

Tabelul 4.7. Coeficientul de variaţie la principalii indici ai productivităţii la hibrizii creaţi cu 

forma maternă VM 10 (2012) 

Cifrul 

hibrizilor 

Lungimea tijei florale, 

cm 

Lungimea spicului floral, 

cm 

Număr verticile pe 

spicul floral 

X sX V, % X sX V, % X sX V, % 

Grupul timpuriu 

VM-9V 22,0 3,6 16,4 10,0 1,9 19,0 7,0  1,4 20,0 

VM-21V 21,0 2,4 11,4 7,4 1,7 14,8 6,0  0,9 15,0 

VM-26V 24,4 2,8 13,3 7,6 1,2 15,8 6,1  1,0 16,3 

VM-91V 23,3 2,7 11,5 7,2 1,2 15,3 6,2 0,7 11,1 

VM-10V 24,3 2,6 10,7 8,0 1,3 16,3 6,3 1,1 17,4 

VM-22V 26,0 3,2 12,3 7,6 1,3 13,2 5,9 0,7 11,6 

Grupul semitimpuriu 

VM-18V 24,8 3,8 15,3 7,8 1,8 23,1 7,4 2,4 32,4 

VM-32V 24,5 2,8 11,4 7,4 1,3 17,6 6,6 1,1 16,4 

VM-56V 20,6 2,9 14,1 6,6 0,9 13,6 6,5 0,7 13,8 

VM-5V 25,3 2,5 9,0 7,7 0,8 10,4 6,3 0,6 9,5 

VM-69V 21,5 3,3 15,4 9,0 1,8 21,1 6,9 1,6 23,2 

VM-29V 21,0 2,1 10,0 6,5 1,0 15,0 6,0 0,8 13,3 

VM-41V 26,5 3,8 14,3 7,0 1,2 17,2 6,7 1,0 14,9 

VM-3V 22,8 2,5 10,9 6,6 1,1 16,6 6,1 0,8 13,3 

VM-4V 22,2 3,2 14,4 7,7 1,8 23,4 6,8 1,8 26,5 

Grupul tardivi 

VM-44V 26,5 5,0 18,0 9,2 2,6 28,3 6,5 1,4 26,1 

VM-46V 29,8 3,2 10,7 7,0 1,2 17,2 6,1 0,8 13,1 

VM-99V 27,7 4,2 15,1 7,8 1,6 20,5 6,7 1,1 16,6 

VM-96V 27,7 2,9 10,5 6,5 1,1 16,9 6,3 0,6 9,5 

VM-118V 21,6 3,0 13,8 7,4 1,3 17,6 6,6 0,9 13,6 

VM-10, f.m. 20,3 2,0 9,8 6,3 0,7 11,1 5,8 0,5 8,6 
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 Din grupul semitimpuriu la caracterul menţionat majoritatea hibrizilor au variaţie medie,de 

la V=10,9 % la hibridul VM-3V până la V=15,4 % la genotipul VM-69V. Hibrizii VM-5V şi 

VM-29V se carcterizează cu variaţie mică (V = 9,0 %- 10%).  

Caracteristic pentru hibrizii din grupul tardiv este lungimea tijei florale de la 21,6 cm la 

hibridul VM-118V până la 29,8 cm la hibridul VM-46V. Coeficientul de variaţie la hibrizii din 

acest grup au valori medii de la 10,5 % la hibridul VM-96V până la 18,0 %, la genotipul hibrid 

VM-44V. 

Lungimea spicului floral la hibrizii evaluaţi variază în limitele de 7,2 - 10,0 cm la hibrizii 

din grupul timpuriu, 6,6 - 10,0 cm la cei cu maturizare medie şi 6.5 - 9.2 cm pentru hibrizii din 

grupul tardiv. Cele mai viguroase spice au avut hibrizii VM-10V (8,0 cm) şi VM-9V (10,0 cm) 

care fac parte din grupul timpuriu, urmaţi de hibrizii semitimpurii VM-4V (7,7 cm), VM-18V 

(7,8 cm) şi VM-69V (9,0 cm), iar din grupul cu maturizare tardivă s-au evidenţiat VM-99V (7,8 

cm) şi VM-44V (9,2 cm). Concomitent, se poate menţiona că la acest caracter coeficientul de 

variaţie este mediu la hibrizii timpurii (V=13,2% - 19,0%). Majoritatea hibrizilor din grupul 

semitimpuriu şi tardiv au coeficientul mediu, dar sunt genotipuri care aparţin clasei cu variaţie 

înaltă (V=21,1% - 28,3 %). 

 Numărul de verticile pe spicul central este cel mai înalt la hibrizii menţionaţi (VM-9V, 

VM-10V, VM-69V, VM-18V, VM-4V, VM-44V şi VM-99V) şi a variat în limitele 6,3 – 7,4 

unităţi. Aceasta indică prezenţa unei corelaţii directe între caracterele studiate (lungimea spicului 

floral şi numărul de verticile pe spicul floral). Coeficientul de variaţie la aceşt caracter este mai 

înalt la 3 hibrizi de levănţică din grupul semitimpuriu VM-69V, VM-4V şi VM-18V ce 

constituie  23,2%, 26,5% şi 32,4%, respectiv şi un hibrid tardiv (VM-44V)  cu variaţie înaltă de  

V = 26,1% . 

Cercetărele efectuate demonstrează, că hibrizii de levănţică studiaţi se caracterizează 

prin variabilitate diferită a caracterelor ce vizează infloreşcenţa ( Tabelul 4.8). Coeficientul de 

variaţie evaluat în medie la caracterul lungimea tijei florale, demonstreză că, formele materne 

Fr.1 şi VM 10 cu coeficientul mai mic de V< 10% aparţin clasei cu variaţie nesemnificativă 

(mică). Forma maternă Fr.8 la caracterul menţionat are coeficientul V= 12,9% si este din clasa 

cu variaţie medie. Hibrizii ce provin de la aceste forme si fac parte din diferite grupuri de 

maturizare (timpuriu, semitimpuriu şi tardiv) se caracterizează prin coeficientul de variaţie 

mediu (V=13,1% - 16,0%).  
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O altă situaţie se observă la caracterul lungimea spicului floral. Formele materne şi 

hibrizii evaluaţi fac parte din clasa cu coeficientul de variaţie mediu (V=10,4% - 17,5%), aceasta 

indică că, caracterul dat este în dependenţă strânsă de condiţiile mediului ambiant în perioada 

manifestării acestui caracter. 

Tabelul 4.8. Variabilitatea elementelor structurii inflorescenţei (V %) la hibrizi cu perioada de 

maturizare diferită în dependenţă de formele materne 

 

 

Grupul de maturizare 

Forma 

maternă,

mt. 

Nr.de 

hibrizi 

Lungimea 

tijei 

florale  

Lungimea 

spicului 

floral 

Nr. 

verticile 

spic floral 

  

Timpuriu 

Fr.1 3 14,2 20,1 27,3 

Fr.8 3 13,3 17,1 15,1 

VM 10 6 12,6 15,7 15,2 

 

Semitimpuriu 

Fr.1 3 12,6 16,5 18,8 

Fr.8 3 13,5 17,2 16,3 

VM 10 9 12,7 17,5 18,2 

 

Tardiv 

Fr.1 1 17,5 7,7 13,5 

Fr.8 2 16,4 17,6 17,0 

VM 10 5 15,5 20,0 15,7 

Martori Fr.1 - 9,7 10,4 9,3 

Fr.8 - 12,9 14,1 14,1 

VM 10. - 9,8 11,1 8,6 

 

Coeficientul de variaţie la caracterul numărul de verticile pe spicul floral la hibrizii din 

toate trei grupuri de maturizare este mediu (V=15,7% - 18,2%), Formele materne VM 10 şi Fr.1 

se caracterizează prin variaţie mică (V=8,6% - 9,3%). Forma maternă Fr.8 la caracterele studiate 

(lungimea tijei florale, spicului floral şi numărul de verticile) manifestă un coeficient de variaţie 

mediu (V= 12,9% - 14,1%). Cercetărele efectuate demonstrează, că hibrizii de levănţică studiaţi 

sunt genotipic constanţi si pot fi utilizaţi la crearea soiurilor-clone noi de levănţică. 

 

4.3. Descrierea hibrizilor policross F1 perspectivi de Lavandula angustifolia 
 

Cercetările efectuate la specia Lavandula angustifolia au ca scop crearea soiurilor-clone 

noi rezistente la ger şi iernare, cu o longevitate mai mare a perioadei de exploatare a plantaţiilor, 

majorarea productivităţii, elaborarea de soiuri-clone timpurii, medii şi tardive cu recoltare 

eşalonată. Aceasta ar permite extinderea perioadei de recoltare. În studiu, pe parcursul anilor 

2009 – 2012 au fost evaluaţi hibrizii policross F1 de levănţică cu caractere cantitative valoroase 

ce prezintă interes pentru crearea soiurilor-clone noi.  
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Tabelul 4.8. Caracteristica hibrizilor din grupa formei materne VM 10, evidenţiaţi după 

pincipalele caractere cantitative (media 2010-2012) 

 

Cifrul 

hibrizilor 

Anii de 

cercetare 

Talia plantei, 

cm 

Diametrul 

plantei, cm 

Tulpini florale 

per/plantă 

Lungimea tijei 

florale, cm 

 

VM-9V 

2009 47,5 - 175 18,7±2,0 

2010 60,0 90,0 410 15,7±1,8 

2011 50,0 77,0 224 22,0±0,9 

2012 59,0 98,0 621 22,0±3,6 

Media 54,2 88,3 357,5 19,6±2,1 

 

VM-26V 

 

2009 54,0 - 220 22,5±2,2 

2010 63,5 98,0 372 17,4±1,7 

2011 49,0 86,0 226 22,4±1,8 

2012 57,0 100,0 685 24,4±2,8 

Media 55,8 94,6 375,7 21,2±2,2 

 

VM-18V 

 

2009 50,5 - 180 24,8±2,6 

2010 65,8 88,0 425 15,4±2,1 

2011 58,0 87,0 289 20,5±0,9 

2012 58,7 103,0 675 24,8±3,8 

Media 58,3 92,6 392,3 21,4±2,3 

 

VM-32V 

 

2009 46,0 - 200 20,4±1,7 

2010 59,5 71,0 324 16,0±3,3 

2011 47,5 68,5 295 24,5±2,8 

2012 55,5 105,0 725 25,0±2,8 

Media 52,2 81,5 386,0 21,5±2,6 

 

VM-69V 

2009 47,2 - 194 19,6±2,1 

2010 61,0 86,0 297 15,8±1,5 

2011 49,5 68,0 274 21,5±1,6 

2012 56,7 88,0 578 21,5±3,3 

Media 53,6 80,6 335,7 19,6±2,4 

 

VM-44V 

2009 43,0 - 171 20,2±1,2 

2010 59,2 97,0 315 16,8±2,2 

2011 53,0 71,0 265 26,5±3,2 

2012 55,0 105,0 635 28,7±1,2 

Media 52,3 91,0 346,5 23,1±2,4 

 

VM-99V 

2009 43,0 - 200 22,1±2,0 

2010 59,2 110,0 287 15,8±1,5 

2011 53,0 73,0 240 27,0±1,9 

2012 55,0 100,0 575 27,7±4,2 

Media 54,2 91,0 325,5 23,2±2,4 

 

Vis Magic 10, 

martor. 

2009 41,4 - 190,1 17,9±1,6 

2010 46,0 70,0 266 15,0±1,2 

2011 51,0 66,0 236 19,5±2,0 

2012 50,0 67,0 321 20,3±2,0 

Media 47,1 67,6 253,2 18,2±1,7 
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Din setul de hibrizi policross F1 de levănţică a căror formă maternă a fost soiul-clonă 

moldovenesc Vis Magic 10 s-au evidenţiat 7 hibrizi: VM - 9V, VM - 26V, VM - 18V, VM - 

32V, VM - 69V, VM - 44V şi VM - 99V (Tabelul 4.8). După perioada de vegetaţie genotipurile 

hibride aflate in studiu VM - 9V şi VM-26V aparţin grupului timpuriu de maturizare, cu 

perioada de vegetaţie de 57 şi 59 zile respectiv. Hibrizii VM-18V, VM-32V şi VM-69V sunt din 

grupul cu perioada de recoltare medie de (63; 65; 67) zile, iar VM-44V şi VM-99V fac parte din 

grupul cu maturizare tardivă. Perioada de vegetaţie la aceşti hibrizi constituie 70 şi 74 de zile 

(Tabelul A.1.1). Hibrizii sunt apreciaţi pe parcursul anilor 2009 – 2012 şi cu o rezistenţă înaltă la 

ger şi iernare de 5 baluri (Tabelul A.1.2). 

În tabelul menţionat sunt prezentaţi cei mai perspectivi hibrizi policross de levănţică în 

funcţie de valorile celor mai importante caractere cantitative ce influienţează productivitatea, 

precum talia şi diametrul plantei, numărul de tulpini florale per/plantă, lungimea tijei florale. 

Caracterele talia şi diametrul indică vigurozitatea plantelor.  

Hibrizii policross din al III-lea an de vegetaţie (2010) se deosebesc prin plante cu cea mai 

înaltă talie, de la 59,2 cm la hibrizii tardivi (VM-44V, VM-99V) până la 65,8 cm la hibridul din 

grupul cu maturizare medie VM-18V. La soiul standard Vis Magic 10 acest indice a fost de 

numai 46,0 cm. Diametrul plantei la hibrizii evaluaţi este mai mare decât la soiul standard în toţi 

anii de cercetare. Numărul de tulpini florale per/plantă la hibrizii de levănţică este indicele ce 

determină în mare măsură producţia de materie primă.  

O combinaţie reuşită a caracterelor studiate este atestată la hibridul policross F1 de 

perspectivă VM-32V. În anul al V-lea de vegetaţie acest hibrid a format peste 700 tulpini florale, 

sau cu 404 unităţi mai mult decât la soiul standard. Hibrizii – VM - 44V, VM - 18V şi VM – 

26V sunt la fel de valorosi, cu un număr de 635, 675 şi 685 inflorescenţe la o plantă.  

În viziunea noastră este important că s-au majorat anume indicii caracterelor cantitative 

de care depinde calitatea producţiei de inflorescenţe. Important pentru soiurile de levănţică ce se 

recoltează mecanizat este lungimea tijei florale. 

Astfel, în anul al cincilea (2012) de vegetaţie cu condiţii climatice mai puţin favorabile 

pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor, la hibrizii policross testaţi, s-au înregistrat indici ai 

caracterelor cantitative destul de mari. La caracterul ‖tija florală‖, hibrizii indică valori 

superioare, de la 21,5 cm la hibridul din grupul de maturizare semitimpuriu (VM – 26V) până la 

27,7 cm la genotipul tardiv (VM – 99V) , depăşind cu 1,2 şi 7,4 cm standardul (VM-10). 
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Tabelul 4.9. Caracteristica hibrizilor din grupa formei materne VM 10, evidenţiaţi după 

elementele inflorescenţei şi conţinutul de ulei esenţial (media 2010-2012). 

 

Cifrul 

hibrizilor 

Anii de 

cercetare 

Lungimea 

inflorescenţei, 

cm 

Lungimea spicului 

floral, 

cm 

Nr. 

verticile 

spic floral 

Conţinut ulei 

esenţial, 

% (s. u.) 

VM-9V 

2009 27,5±3,2 8,8±2,3 5,6±1,1 3,261 

2010 25,1±2,1 9,4±1,3 6,1±0,5 3,390 

2011 26,9±1,5 5,7±0,7 6,9±0,3 3,486 

2012 32,0±1,6 10,0±1,9 7,0±1,4 5,461 

Media 27,8±2,1 8,4±1,5 6,4±0,8 3,899 

VM-26V 

 

2009 31,5±1,5 8,0±0,7 7,7±1,0 3,261 

2010 27,3±2,8 9,9±1,7 6,4±0,5 3,390 

2011 26,4±0,9 5,9±0,6 5,8±0,4 3,486 

2012 32,2±1,8 7,6±1,2 6,1±1,0 5,461 

Media 29,1±1,7 7,8±1,1 6,0±0,6 3,899 

VM-18V 

 

2009 28,8±3,4 7,4±0,6 5,7±0,8 3,577 

2010 22,8±3,5 7,8±2,1 5,8±0,5 3,961 

2011 26,0±1,0 5,9±0,5 6,8±0,4 3,973 

2012 32,2±1,6 7,8±1,8 7,4±2,4 4,000 

Media 28,6±1,9 7,2±1,2 6,5±1,1 3,877 

VM-32V 

 

2009 26,1±2,1 7,4±0,6 6,6±0,5 3,933 

2010 21,9±2,6 7,8±2,1 6,2±0,5 4,491 

2011 30,2±2,6 5,9±0,5 6,0±0,8 4,525 

2012 33,0±0,9 7,8±1,8 7,0±1,1 5,188 

Media 27,8±2,1 7,2±1,2 6,5±0,7 4,534 

VM-69V 

2009 26,6±2,0 7,0±1,2 7,0±1,2 3,432 

2010 25,0±1,8 9,2±1,4 9,2±1,4 4,491 

2011 29,6±1,9 5,7±0,7 5.7±0,7 3,785 

2012 30,5±1,5 9,0±1,8 9,0±1,8 3,987 

Media 27,9±1,7 7,8±1,3 7,8±1,3 3,924 

VM-44V 

2009 27,5±2,2 5,5±2,1 6,1±0,3 3,611 

2010 25,6±3,2 8,8±1,3 6,2±0,6 4,079 

2011 32,0±0,7 5,8±0,6 6,3±0,5 3,566 

2012 35,7±0,9 9,2±2,6 6,5±1,4 3,746 

Media 30,2±1,7 7,3±1,6 6,3±0,7 3,751 

VM-99V 

2009 29,2±1,7 7,1±1,2 6,8±0,5 3,246 

2010 25,1±1,8 9,3±1,4 6,2±0,4 4,079 

2011 34,8±1,9 5,8±1,4 5,4±0,5 3,876 

2012 35,5±1,2 7,8±1,6 6,8±1,1 3,790 

Media 31,2±1,6 7,5±1,4 6,3±0,6 3,747 

Vis Magic 

10,martor  

2009 24,4±1,7 6,5±0,7 6,1±0,3 3,489 

2010 22,0±2,0 7,0±1,2 6,2±1,1 4,078 

2011 25,2±1,8 5,7±0,7 5,3±0,7 3,946 

2012 26,6±1,0 6,3±0,7 5,8±0,5 3,439 

Media 24,5±1,6 6,3±0,8 5,8±0,6 3,738 
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La hibrizii policross F1 de levănţică au fost studiate caracterele cantitative ce vizează 

infloreşcenţa (lungimea inflorescenţei şi a spicului floral, numărul de verticile şi conţinutul de 

ulei esenţial). Soiurile-clone valoroase de levănţică posedă inflorescenţe bine dezvoltate, cu tije 

florale lungi. Corespund acestor proprietăţi hibrizii evaluaţi în anul al V-lea de vegetaţie care au 

inflorescenţe cu lungimea de la 30,5 cm la hibridul VM-69V până la 35,7 cm la genotipul VM-

44V (Tabelul 4.9). Lungimea inflorescenţei la soiul-clonă standard este mică şi constituie 26,6 

cm. 

Lungimea spicului floral la hibrizii evaluaţi variază de la 7,2 cm la hibrizii din grupul 

semitimpuriu (VM-18V şi VM-32V) până la 8,4 cm la genotipul hibrid timpuriu (VM-9V), sau 

cu 1,4 - 2,6 cm mai mari decât spicul floral la soiul-clonă standard. 

Numărul de verticile pe spicul floral la majoritatea hibrizilor evidenţiaţi depăşesc 6 

unităţi. La caracterul menţionat s-a evidenţiat genotipul VM-69V cu cel mai mare număr de 

verticile -7,8 unităţi. La soiul-clonă standard Vis magic 10 numărul de verticile pe spicul floral 

este de 5,8 unităţi. 

 Conţinutul de ulei esenţial este un caracter foarte valoros pentru soiurile-clone de 

perspectivă, precum numărul de verticile pe spicul floral şi numărul de tulpini florale per/plantă. 

În acest aspect conţinutul de ulei esenţial pe parcursul anilor de cercetare la majoritatea hibrizilor 

evaluaţi este mai înalt de cât la soiul-clonă martor. Prin conţinut înalt de ulei s-au evidenţiat 

hibrizii VM-9V şi VM-26V cu 3,899 %, VM-69V – 3,924 % şi hibridul VM-32V care a 

acumulat un conţinut de ulei de 4,534% (s.u.). Soiul-clonă martor pe parcursul anilor 2009 - 

2012 a înregistrat un conţinut de ulei esenţial  mai scăzut – 3,738 % (s. u.). 

În medie pe 3 ani de evaluare conţinutul de ulei esenţial nu a depăşit nici la un hibrid 

policross valoarea de 5.0 %, dar în condiţii de secetă şi arşiţă a anului 2012 hibrizii policross 

VM-9V şi VM-26V au acumulat ulei esenţial în proporţie de 5,461%, iar hibridul VM-32V – 

5,188%, fapt ce demonstrează nu numai capacitatea de sinteză şi acumulare a uleiului, ce şi 

rezistenţă înaltă la secetă a acestora. 

Din setul de hibrizi de levănţică evaluaţi pe parcursul anilor 2010-2012, la care ca martor 

au servit formele Fr.1 şi Fr.8, s-au evidenţiat 7 hibrizi de perspectivă. (Tabelul 4.10). Hibrizii ce 

provin de la formele materne Fr.1 şi Fr.8 fac parte din diferite grupuri de maturizare [23]. Grupul 

timpuriu include patru genotipuri: Fr.1-3-2V, Fr.1-3-23V, Fr.8-5-15V, Fr.8-5-23V, 

semitimpuriu, unul (Fr.1-3-9V) şi grupul tardiv două (Fr.1-3-5V, Fr.8-5-34V). Aceşti hibrizi sunt 

distinctivi după un şir de caractere cantitative. După cum am menţionat, productivitatea la 

levănţică este influenţată direct de caracterele cantitative importante precum, talia şi diametrul 

plantei, numărul de tulpini florale ce îl poate forma fiecare plantă. Genotipurile hibride studiate 
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sunt plante cu talie înaltă de la 52,8 cm (Fr.1-3-5V) până la 58,1 cm (Fr.1-3-9V), în comparaţie 

cu standardul la care înălţimea plantelor este doar 46,0 cm. Hibrizii ce provin de la forma 

maternă Fr.8 sunt mai bine dezvoltaţi.  

 

Tabelul 4.10. Valorile caracterelor cantitative la hibrizii creaţi cu formele materne franceze 

(media 2010-2012) 

Cifrul 

hibrizilor 

Anii de 

cercetare 

Talia plantei, 

cm 

Diametrul plantei, 

cm 

Nr.  tulpini 

florale /plantă 

Lungimea tijei 

florale, cm 

 

Fr.1-3-2V 

2010 53,5 73,0 278 20,2±2,1 

2011 57,0 95,0 580 20,5±1,2 

2012 52,5 99,5 874 23,0±3,3 

Media 54,3 89,2 577,3 21,3±2,2 

 

Fr.1-3-5V 

2010 50,0 84,0 244 20,0±2,4 

2011 48,0 95,0 485 20,4±2,5 

2012 60,5 120,0 970 24,5±4,3 

Media 52,8 99,6 566,3 21,6±3,1 

 

Fr.1-3-9V 

2010 54,7 83,0 268 20,1±2,0 

2011 56,5 86,5 544 20,6±1,5 

2012 63,0 107,0 976 22,3±3,4 

Media 58,1 92,2 596,0 21,0±2,3 

 

Fr.1-3-23V 

2010 49,3 83,0 263 22,8±1,3 

2011 50,5 106,0 385 23,8±2,2 

2012 59,5 123,5 1123 23,7±3,8 

Media 53,1 104,2 590.3 23,4±2,4 

 

Fr.8-5-15V 

2010 55,0 95,5 247 23,8±2,1 

2011 59,0 100,0 495 24,9±1,9 

2012 65,0 105,0 1008 25,0±3,1 

Media 59,6 100,5 583,3 24,5±2,3 

 

Fr.8-5-23V 

2010 52,0 97,0 265 23,3±1,7 

2011 65,0 105,0 701 23,6±2,5 

2012 65,5 126,5 1367 25,6±4,0 

Media 60,8 109,5 777,6 24,2±2,7 

 

Fr.8-5-34V 

2010 52,0 81,0 242 26,5±1,7 

2011 65,0 89,5 682 27,9±2,0 

2012 65,5 107,5 895 28,9±5,2 

Media 60,8 92,6 606,3 27,7±2,9 

 

Fr.1, martor 
2010 38,0 56,7 235 18,0±1,1 

2011 50,0 67,8 305 17,8±1,7 

2012 50,0 94,8 835 19,5±1,9 

Media 46,0 73,1 458 18,4±1,5 

 

Fr.8, martor  

2010 46,6 58,5 304 20,7±1,6 

2011 49,6 72,4 325 13,4±1,1 

2012 54,5 100,5 768 15,5±2,0 

Media 50,2 71.3 465,6 16,5±1,6 
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Talia plantelor indică valori de la 59,6 cm până la 60,8 cm, sau sunt cu 9,4 - 10,6 cm mai 

înalţi de cât martorul. Un număr destul de mare de tulpini florale s-au înregistrat la hibrizii 

Fr.8-5-34V – 606,3 şi Fr.8-5-23V – 777,6 unităţi. (Tabelul 4.10). Forma standard (Fr.8) pe 

parcursul a trei ani de studiu a formar în medie 465,6 lăstari florali, cu 140.7 şi 321.0 unităţi, 

respectiv, mai puţine de hibrizii descendenţi. Hibrizii policross F1 de Lavandula angustifolia 

Fr.8-5-23Vşi Fr.8-5-15V, cu un număr mare de tulpini florale, se caracterizează prin diametrul 

plantei mai mare, 109,5 cm şi 100,0 cm, respectiv. După cum s-a observat, la unii hibrizi 

lăstarii florali nu sunt aplecaţi în jos. De aceea la aceştea diametrul plantei are valori mai mici, 

deşi numărul de tulpini florale este mare şi în creştere de la an la an. Prin astfel de forme a 

plantelor se caracterizează următorii hibrizi: Fr.1-3-2V, Fr.1-3-9V şi Fr.8-5-34V. Aceasta ne 

permite recoltarea completă a inflorescenţelor şi excludea pierderilor de materie primă în 

timpul recoltării. [28]  

După cum s-a menţionat, important pentru soiurile-clone de levănţică, pretabile pentru 

recoltarea mecanizată este lungimea tijei florale. La acest caracter s-au evidenţiat hibrizii ce 

provin de la forma maternă Fr.8 (Fr.8-5-23V, Fr.8-5-15V şi Fr.8-5-34V).  

La aceşti hibrizi tijele florale au o lungime medie pe 3 ani de 24,2; 24,5 şi 27,7 cm, sau 

cu 7,7; 8,0 şi 11,2 cm mai mari ca soiul martor. 

Tijele florale la hibrizii policross de levănţică sunt groase şi rezistă la cădere. Astfel de 

tije florale diminuează semnificativ acţiunea negativă a vânturilor puternice si micşorează 

distrugerea glandelor oleifere şi, respectiv, pierderile de ulei esenţial. 

La trei genotipuri hibride descendenţi din forma maternă Fr.1, tija florală are lungimea 

medie de 21,0-21,6 cm. Hibridul Fr.1-3-23V se evidenţiază cu cea mai mare lungime a tijei 

florale de 23,4 cm, sau cu 5,0 cm mai mare în raport cu martorul Fr.1. 

Hibrizii studiaţi după caracterul „lungimea inflorescenţei‖ au indici ce variază de la 27,5 

până la 30,3 cm la cei descendenţi din la forma maternă Fr.1, iar la hibrizii creaţi cu concursul 

formei materne Fr.8, lungimea inflorescenţei este mai mare şi atinge valoarea de 34,7 cm. 

(Tabelul 4.11). 

S-a stabilit, că la plantele cu talia înaltă şi inflorescenţele sunt mai dezvoltate, ceea ce 

demonstrează hibrizii Fr.8-5-15V, Fr.8-5-23V şi Fr.8-5-34V, având talia plantelor de 59,6 - 60,8 

cm, lungimea inflorescenţelor de 31,7; 32,2 şi 34,7 cm, respectiv. La hibridul policross Fr.1-3-

5V cu cea mai joasă talie (52,8 cm) lungimea inflorescenţelor este de 27,3 cm.  

Toţi aceşti hibrizi s-au evidenţiat cu cele mai lungi spice florale de 7,2 cm la hibridul 

policross Fr.8-5-15V; 7,4 cm la Fr.8-5-34V şi 8,2 cm la Fr.8-5-23V. La forma martor (Fr.8) 

lungimea spicului floral este mai mică şi constituie 6,1 cm. 
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Tabelul 4.11. Caracterele inflorescenţei şi conţinutul de ulei esenţial la hibrizii creaţi 

cu formele materne Fr.1 şi Fr.8. 

Cifrul 

hibrizilor 

Anii de 

cercetare 

Lungimea 

inflorescenţei, 

cm 

Lungimea 

spicului floral,cm 

Nr. verticile 

spic floral 

Conţinutul ulei 

esenţial, % s.u. 

Fr.1-3-2V 

2010 26,0±2,8 5,8±0,8 5,8±0,5 3,975 

2011 27,2±1,7 6,7±0,6 5,4±0,5 4,171 

2012 29,7±1,5 6,7±0,9 5,4±1,1 5,386 

Media 27,6±2,0 6,4±0,7 5,5±0,7 4,511 

Fr.1-3-5V 

2010 25,7±3,1 5,9±0,7 5,7±0,8 3,875 

2011 26,4±2,5 6,0±0,7 5,9±0,6 4,274 

2012 31,0±1,6 6,5±0,5 5,9±0,8 5,382 

Media 27,3±2,4 6,2±0,6 5,8±0,7 4,511 

Fr.1-3-9V 

2010 26,3±1,2 6,2±1,1 5,5±0,3 4,015 

2011 27,1±1,7 6,5±0,8 5,7±0,5 4,648 

2012 29,1±1,1 6,8±1,6 6,8±1,5 5,568 

Media 27,5±1,3 6,5±1,2 6,0±0,7 4,744 

Fr.1-3-23V 

2010 29,4±1,4 6,6±0,8 6,4±0,5 4,129 

2011 30,7±2,7 6,9±0,7 6,5±0,5 5,165 

2012 30,6±1,8 6,9±1,4 7,1±2,7 5,613 

Media 30,3±1,9 6,8±0,9 6,6±1,2 4,969 

Fr.8-5-15V 

2010 30,2±2,3 6,4±0,5 6,8±0,3 3,972 

2011 32,4±2,2 7,5±0,6 6,6±0,5 4,214 

2012 32,8±1,7 7,5±1,1 6,7±0,7 5,080 

Media 31,8±2,1 7,2±0,7 6,7±0,5 4,422 

Fr.8-5-23V 

2010 31,9±2,5 7,7±0,8 6,8±0,7 3,995 

2011 32,0±2,4 8,4±1,0 6,8±0,7 4,492 

2012 32,0±1,9 8,4±2,0 7,4±1,9 5,682 

Media 32,2±2,2 8,2±1,2 7,0±1,1 4,723 

Fr.8-5-34V 

2010 34,0±1,8 7,8±0,6 6,9±0,5 4,278 

2011 35,3±2,3 7,4±0,5 6,6±0,3 5,098 

2012 35,0±1,6 6,9±1,5 6,9±1,9 5,157 

Media 34,7±1,9 7,4 ±0,8 6,8±0,9 4,844 

Fr.1, martor  

2010 23,5±1,8 5,5±0,6 5,7±0,8 3,947 

2011 23,6±3,2 5,8±0,8 5,5±0,5 3,353 

2012 23,7±1,3 4,8±0,5 5,4±0,5 3,379 

Media 23,6±2,1 5,4±0,6 5,5±0,6 3,544 

Fr.8, martor  

2010 26,5±1,7 5,8±0,8 5,8±0,6 3,069 

2011 19,4±2,6 6,0±0,6 5,5±0,4 2,555 

2012 24,5±1,1 6,4±0,9 5,7±0,6 3,123 

Media 23,5±1,8 6,1±0,7 5,6±0,5 2,916 

 

Numărul de verticile în spic la hibrizii menţionaţi indică valori de 6,7; 6,8 şi 7,0 sau cu 

1,1; 1,2 şi 1,4 unităţi mai mult decât la martor. Din cele expuse rezultă, că hibrizii policross F1 de 

Lavandula angustifolia Mill., evaluaţi după caracterele cantitative şi calitative, ce provin de la 

forma franceză Fr. 8 (Fr.8-5-15V, Fr.8-5-34V şi Fr.8-5-23V) sunt de perspectivă. 
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În programele de ameliorare la levănţică unul din obiectivele prevăzute este de a crea 

soiuri-clone noi cu conţinut înalt de ulei esenţial, adaptate la condiţiile de cultivare locală, 

rezistente la ger, iernare şi secetă. Conţinutul de ulei esenţial la toţi hibrizii policross F1 de 

levănţică studiaţi a variat considerabil. Comparând rezultatele obţinute la conţinutul de ulei 

esenţial pe parcursul anilor 2010 - 2012, menţionăm, că acest grup de hibrizi s-a evidenţiat în 

condiţiile climatice ale anului secetos 2012, la acumularea unui conţinut mai ridicat  de ulei 

esenţial, demonstrând o rezistenţă deosebită la secetă.  

În rezultatul investigaţiilor efectuate în acest an extrem de secetos, constatăm că 

conţinutul de ulei esenţial recalculat la substanţa uscată la aceşti hibrizii este mai mare de 

5,000%. Acest caracter a variat de la 5,382 – 5,613% la hibrizii policros la care forma maternă 

este Fr.1, până la 5,682% la cei ce provin de la forma maternă Fr.8. 

Cercetările efectuate pe parcursul a trei ani de studiu ne-au permis evidenţierea celor mai 

performanţi hibrizi la conţinutul de ulei esenţial: Fr.1-3-23V şi Fr.1-3-9V, descendenţi de la 

forma maternă Fr.1, cu un conţinut de 4,744 - 4,969 % (s.u.) şi hibrizii Fr.8-5-34V, Fr.8-5-23V 

ce provin de la forma maternă Fr. 8, la care conţinutul de ulei esenţial este de până la 4,844%. 

Formele materne (Fr.1 şi Fr.8) în aceleaşi condiţii de creştere şi dezvoltare au înregistrat un 

conţinut de ulei esenţial de 3,544 şi 2,916% (s.u), respectiv [23]. 

 

4.4. Caracteristica hibrizilor valoroşi evaluaţi în Culturi Comparative de Concurs. 

Materialul iniţial de ameliorare creat, evaluat şi selectat în corespundere cu scopul 

cercetărilor de ameliorare la lavandă se foloseşte în crearea soiurilor-clone cu caractere şi însuşiri 

noi. Cercetările efectuate în perioada anilor 2009 – 2012 s-au soldat cu obţinerea de hibrizi 

heterotici F1 cu diferite perioade de maturizare, productivitate de materie primă înaltă, conţinut 

sporit de ulei esenţial şi calitate superioară. În toamna anului 2013 a fost fundată pepiniera de 

testarea în culturi comparative de concurs, unde au fost incluşi doi hibrizi policross F1 - Fr.8-5-

15V şi VM-18V, care s-au evidenţiat după caracterele cantitative performante. Evaluarea 

acestora a demonstrat, că hibrizii se deosebesc prin plante bine dezvoltate, care formează un 

număr mare de tulpini florale, precum şi prin inflorescenţe cu spic floral lung si un număr mare 

de verticile pe spicul floral (Tabelul 4.12).  

Determinarea valorilor indicilor caracterelor cantitative ce influenţează direct producţia 

de materie primă şi conţinutul de ulei esenţial a hibrizilor de L.angustifolia au demonstrat, că 

valorile acestor indici sunt semnificativ ridicate. Hibridul policross Fr.8-5-15V (Figura 4.4) face 

parte din grupul de hibrizi cu maturizare timpurie, perioada de vegetaţie fiind de 56,6 zile. 
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Tabelul 4.12. Indici ai productivităţii la hibrizi selectaţi pentru culturi comparative de concurs 

(2009-2012) 

 

Caracterele 

Unitatea de 

măsură 

 

Fr.8-5-15V 
 

Fr.8, f.m. 

 

VM-18V 
 

VM-10, f.m. 

Perioada de maturizare tehnică zile 56,6 56,3 66,3 65,5 

Talia plantei cm 59,6 50,2 58,2 47,1 

Diametrul plantei cm 100,5 71,3 92,6 67,6 

Nr. de tulpini florale unit. 583,3 465,6 392,3 253,2 

Lungimea tijei florale cm 24,5 16,5 21,4 18,2 

Lungimea inflorescenţei cm 31,7 23,5 28,6 24,5 

Lungimea spicului floral cm 7,2 6,1 7,2 6,3 

Nr. verticile spic floral unit. 6,7 5,6 6,5 5,8 

Conţinutul ulei esenţial % (s.u.) 4,422 2,916 4,000 3,738 

 

Talia plantei este de 59,6 cm, diametrul plantei constituie  peste 100,0 cm. La forma 

maternă aceşti indici sunt mai mici: 50,2 cm şi 71,3 cm, respectiv. Formă plantei la hibridul Fr.8-

5-15V este răsfirată şi formează 583,3 tulpini florale,  cu 127 mai mult faţă de martor. Frunzele 

acestui hibrid au forma liniară, sunt de culoare verde-deschis, pubescente. Caliciul florii este 

violaceu, corola – violet – deschisă. Caracterele ce vizează infloreşcenţa au indici destul de buni: 

lungimea iinflorescenţei – 31,8 cm, inclusiv, tija florală – 24,5 cm, iar spicul floral este de 7,2 

cm. Forma maternă Fr.8 la caracterele menţionate indică valori mai mici (Tabelul 4.12). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.4. Planta hibridului Fr.8-5-15V 
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Florile sunt grupate în 6–7 pseudoverticile. În trei ani de cercetare conţinutul de ulei 

esenţial la hibridul Fr.8-5-15V este de 4,422% (s.u.), comparativ cu forma maternă Fr.8, care a 

acumulat un conţinut de numai 2,916% (s.u.). Cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial de 5,080% 

(s.u.) s-a înregistrat în condiţiile climatice ale anului secetos 2012. Hibridul este apreciat şi cu o 

rezistenţă înaltă la ger şi iernare de 5 baluri (Tabelul A.1.3) [23]. 

Hibridul policross VM-18V (Figura 4.5) aparţine grupului de hibrizi cu maturizare 

semitimpurie cu perioada de vegetaţie de 63,3 zile. Planta reprezintă un semiarbust peren, cu 

talia de 58,3 cm, s-au cu 11,1 cm mai înaltă decât forma maternă VM 10 . Hibridul are formă 

globulară cu diametrul plantei de 92,6 cm. Forma maternă VM 10 are diametrul plantei de 67,6 

cm. Numărul de tulpini florale per/plantă la hibridul este de 392,3, mai mare cu 139 unităţi 

comparativ cu forma maternă. La caracterele: lungimea inflorescenţei, tijei şi a spicului floral, 

hibridul menţionat are valori mai înalte (28,6, 21,4 si 7,2, respectiv). Forma maternă VM 10 se 

caracterizează prin lungimea inflorescenţei de 24,5 cm,  tija florală – 18,2 cm şi spicul floral de 

6,3 cm. Numărul de verticile în spic la hibridul VM-18V este de 6,5, dar la forma maternă sau 

atestat numai 5,8 unităţi. (Tabelul 4.12). 

 Frunzele sunt liniare, pubescente, de culoare verde-gri. Florile au caliciul de culoare 

verde-violaceu, iar corola este violet-deschisă. 

 

 
 

Fig.4.5. Planta hibridului VM-18V 
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 Conţinutul de ulei esenţial la hibridul policross VM-18V în medie pe anii de studiu 

2009-2012 este de 4,000% (s.u.). La forma maternă VM 10, s-a înregistrat un conţinut de 

3,738% (s.u.) ulei esenţial. Hibridul dispune de o rezistenţă înaltă la iernare şi ger de 5 baluri. 

(Tabelul A.1.2). 

Rezultatele evaluaării a hibrizilor transferaţi în culturi comparative de concurs din anul 2015 ( 

întrarea pe rod) sunt expuse în tabelul 4.13. 

Tabelul 4.13. Dinamica acumulării conţinutului de ulei esenţial la soiurile-clone incluse  în 

Culturi Comparative de Concurs, 2015. 

 

Soiuri-clone 

Conţinutul de ulei esenţial, % 

24.06 26.06 29.06 7.07 Media 

m.p. s.u m.p. s.u. m.p. s.u. m.p. s.u. m.p. s.u. 

VM-18V 1,861 4,876 1,905 5,782 1,816 4,680 1,861 5,346 1,861 5,171 

Fr.8-5-15V 2,082 5,808 2,171 6,657 1,905 5,106 2,304 5,642 2,115 5,803 

Vis Magic 10, 

martor 

1,373 3,722 1,727 5,095 1,506 4,101 2,038 5,138 1,661 4,514 

Moldoveanca 4, 

martor 

1,949 5,035 1,816 5,945 1,550 4,432 2,038 6,212 1,838 5,404 

 

Conţinutul de ulei esenţial este o însuşire valoroasă pentru soiurile – clone de perspectivă. 

Sub acest aspect pe parcursul perioadei 24.06. 2015 – 7.07. 2015 la hibrizii evaluaţi (Fr.8-5-15V 

şi VM-18V) conţinutul de ulei esenţial este mai înalt de cât la soiurile – clone martori Vis Magic 

10 şi Moldoveanca 4 (Tabelul 4.13). Hibrizii de levănţică în culturi comparative de concurs au 

sintezat şi acumulat un conţinut sporit de ulei esenţial în materia primă în a treia decadă a lunii 

iunie. Astfel, hibridul semitimpuriu VM–18V se caracterizează conţinut de ulei esenţial înalt de 

5,782% (s.u.) în raport cu soiul – clonă martor Vis Magic 10, care a acumulat – 5,095% (s.u). 

Hibridul Fr.8-5-15V timpuriu in perioada menţionată a înregistrat un conţinut foarte înalt 

de ulei esenţial de 6,657% (s.u.), soiul – clonă martor Moldoveanca 4 în aceleaşi condiţii are un   

conţinut de 5,945% (s.u.) ulei esenţial.  

În medie pe sezon, la intrarea pe rod hibridul VM-18V a acumulat un conţinut de 5,171% 

(s.u.) ulei esenţial faţă de soiul – clonă martor Vis Magic 10 cu un conţinut de numai 4,514% 

(s.u.). Cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial de 5,803% (s.u.) în materia primă a fost atestat la 

hibridul Fr.8-5-15V. Soiul – clonă martor Moldoveanca 4 a acumulat un conţinut de 5,404 % 

(s.u.). Acestea sunt datele medii pe sezon.  

 Toate soiurile – clone de levănţică testate au înregistrat producţie mai ridicată de materie 

primă la intrarea pe rod (Tabelul 4.14).  
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Tabelul 4.14. Performanţele soiurilor-clone în culturi comparative de concurs la intrarea pe rod 

(2015) 

Soiuri - clone Producţia 

materie prima, 

t/ha 

Conţinutul ulei esenţial, 

%  

Producţia ulei 

esenţial, 

kg/ha 

Randamentul 

ulei esenţial, 

kg/t (umid.60%) s.u. 

VM-18V 5,5 1,861* 5,171 102,3* 18,6 

Vis Magic 10, martor 5,3 1,661 4,514 89,7 16,6 

Fr.8-5-15V 5,2 2,115* 5,803 110,2* 21,2 

Moldoveanca 4, martor 5,1 1,838 5,404 93,8 18,4 

 *Diferenţe semnificative la DL05 

La soiurile-clone evaluate cea mai ridicată producţie de materie primă (inflorescenţe) la 

umiditatea standard (60%) a fost înregistrată de VM-18V (5,5 t/ha), depăşind nesemnificativ 

martorul VM 10. Al doilea soi-clonă nou Fr.8-5-15V a format o producţie de inflorescenţe de 5,2 

t/ha, depăşirea martorului Moldoveanca 4 fiind, de asemenea nesemnificativă (0.1t/ha). 

Producţia de ulei esenţial a soiurilor-clone noi, de asemenea este mai ridicată (14,0; 

12,5%) decât la martori. Mai productiv s-a dovedit a fi soiul-clonă Fr.8-5-15V timpuriu, care a 

asigurat o producţie de ulei esenţial de 110,2 kg/ha, asigurând cele mai înalte. Soiul-clonă VM-

18V a depăşit martorul cu 12,6 kg/ha la producţia de ulei esenţial. Menţionăm, că soiurile-clone 

noi au şi un randament mai înalt de cât martorii: 18,6 kg/t la VM-18V şi 21,2 kg/t la Fr.8-5-15V.  

 

4.5. Concluzii la capitolul 4 

1. Hibrizii policross F1 de levănţică, creaţi şi evaluaţi manifestă heterozis la un şir de 

caractere cantitative importante. La caracterul „talia plantei‖, efectul heterozisului în raport cu 

forma maternă au înregistrat valori de la +1,0 % până la +36,1 %. Majoritatea hibrizilor 

manifestă heterozis la lungimea inflorescenţei, efectul heterozis fiind de la +1,3 până la + 82,0 

%, iar la numărul de tulpini florale – +11,4 până la +109,8 %. 

2. Cel mai înalt efect al heterozisului a fost înregistrat la conţinutul de ulei esenţial +64,3  

+110,5 % în dependenţă de hibrid. Cei mai înalţi indici au înregistrat hibrizii: Fr. 8-5-34V ( + 

110,5 %), Fr. 1-3-23V (+ 98,5 %),  Fr. 8-5-8V ( + 90,5 %). Unii hibrizi au manifestat heterozis 

cu valori negative, sau cu valori pozitive neînsemnate în raport cu forma maternă.  

 3. Cel mai performant este hibridul  tardiv Fr. 8-5-34V, care la toate caracterele studiate  a 

manifestat cei mai ridicaţi indici ai heterozisului. Conţinutul de ulei esenţial la hibridul 

menţionat este cel mai înalt – 5,098 % (s.u.). 

4. Hibrizii evaluaţi se caracterizează prin variabilitate a caracterelor cantitative, estimate în 

baza coeficientului de variaţie. Au fost depistaţi hibrizi policross F1 cu variaţie nesemnificativă, 

medie şi semnificativă (înaltă).  
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5. Coeficientul de variaţie evaluat în medie la caracterul lungimea tijei florale, lungimea 

spicului floral şi numărul de verticile pe spicul floral la hibrizii studiaţi din diferite grupuri de 

maturizare (timpuriu, semitimpuriu şi tardiv) se caracterizează prin variaţie medie : V=13,1% - 

16,0%, V=10,4% - 17,5% şi V=15,7% - 18,2%  respectiv. 

6. Coeficientul de variaţie la majoritatea hibrizilor studiaţi demonstrează, că genotipic 

aceştea sunt omogeni. Astfel, toţi hibrizii creaţi prezintă un material valoros pentru elaborarea 

soiurilor – clone performante de levănţică. 

7 Generalizând rezultatele obţinute pe parcursul a patru ani de cercetare, cu condiţii 

climaterice foarte variate putem constata, că hibrizii policross F1 perspectivi de lavandă. sunt 

rezistenţi la secetă şi au termeni diferiţi de înflorire-maturizare: timpurii, semitimpurii şi tardivi, 

ce permit recoltarea lor eşalonată, aceştea formează un conveier în timpul recoltării.  

8.  Evaluarea caracterelor cantitative a demonstrat, că hibrizii Fr.1-3-9V, Fr.8-5-23V şi Fr.8-

5-24V sunt viguroşi, cu un număr mare de tulpini florale bine dezvoltate, cu inflorescenţe lungi 

şi un număr mare de verticile pe spicul floral. Caracterele menţionate au o importanţă hotărâtoare 

în acumularea uleiului esenţial. Acest caracter variază de la 5,382% până la 5,613% (s.u.) la 

hibrizii care provin de la forma maternă Fr.1 şi până la 5,682% la cei ce provin de la forma 

maternă Fr.8. 

9. Pe parcursul a trei ani de cercetări mai performanţi s-au dovedit a fi hibrizii Fr.1-3-23V şi 

Fr.1-3-9V, descendenţi de la forma maternă Fr.1, cu un conţinut de 4,744% (s.u.) ulei esenţial şi 

respectiv 4,969 % (s.u.), iar hibrizii Fr.8-5-34V şi Fr.8-5-23V proveniţi de la forma maternă Fr.8, 

au acumulat un conţinut de ulei esenţial de până la 4,844% (s.u.). 

10. Unii hibrizi (VM-32V, VM-9V şi VM-26V) ce provin de la soiul-clonă Vis magic-10, în 

anul secetos 2012, prezintă conţinut foarte înalt de ulei esenţial în inflorescenţe (5,461% s.u.).  

11. În culturi comparative de concurs au fost incluse două soiuri – clone de levănţică, Fr.8-

5-15V timpuriu şi VM-18V cu maturizare semitimpurie.  

12. La intrarea pe rod soiurile – clone s-au manifestat prin plante bine dezvoltate cu număr 

mare de tulpini florale, inflorescenţe, spice florale lungi. Conţinutul de ulei esenţial susţinut de 

aceste caractere cantitative la soiul – clonă Fr.8-5-15V este de 5,803% (s.u.) şi la VM-18V - 

5,171% (s.u.). 

13. Producţia de materie primă este mai înaltă la soiul- clonă VM-18V aceasta fiind de 5,5 

t/ha. Cea mai ridicată producţie de ulei esenţial la intrarea pe rod a fost atestată la soiurile – clone 

Fr.8-5-15V (110,2 kg/ha) şi VM-18V (102,3 kg/ha). Randamentul soiurilor clone evaluate este 

de 18,6 kg/t la VM-18V şi de 21,2 kg/t la Fr.8-5-15V. 
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE 

Concluzii generale: 

1. Evaluarea a 477 hibrizi policross a constatat o diferenţiere semnificativă a acestora după 

perioada de maturizare tehnică, care a variat în intervalul 54-74 zile. Genotipurile au fost 

clasificate în grupuri: timpuriu – până la 60 zile, semitimpuriu – 61-69 zile şi tardiv – până 

la 74 zile cu o pondere de 20%, 57% şi 23%, respectiv. 

2. Studiul rezistenţei la iernare pe parcursul a 4 ani a rezultat cu evidenţierea a 6 hibrizi 

timpurii, 12 semitimpurii şi 6 tardivi cu provenienţă din soiul Vis Magic 10. Hibrizii cu 

maturizare tardivă obţinuţi în baza genitorilor de origine franceză au manifestat rezistenţă 

înaltă la iernare, apreciate vizual cu 4-5 baluri. 

3. Descrierea hibrizilor policross după multiple caractere fenotipice a constatat  diferenţierea 

genotipurilor de levănţică după culoarea corolei florilor, forma spicului şi a frunzelor, care 

permit stabilirea distinctivităţii şi pot fi utilizate în procesul de recunoaştere a soiurilor.  

4. Conţinutul de ulei esenţial, ca indice ameliorativ de bază, a variat la hibrizii policross în 

funcţie de ani şi genotipuri, iar valorile multianuale au constituit 4,153- 5,405% la hibrizi cu 

genitori francezi şi 3,806 - 4,657% la descendenţi a formei materne Vis Magic 10. 

Rezultatele obţinute au fost superioare conţinutului de ulei esenţial înregistrat de martori. 

5. În uleiul esenţial al hibrizilor policross F1 prin analiza cantitativă şi calitativă s-au identificat  

22-33 componenţi. Linaloolul (25,4-50,8%) şi acetatul de linalilă (29,5-43,4%), fiind 

componenţii majori. 

6. S-a demonstrat prezenţa variabilităţii genetice în cadrul hibrizilor policross după caracterele 

cantitative care au impact direct asupra productivităţii. Evaluarea diametrului plantei, 

numărului de tulpini florale, lungimea spicului, a tijei florale şi numărului de verticile pe 

spicul floral a permis selectarea genotipurilor cu potenţial de producţie a materiei prime 

superior martorilor. 

7. Hibrizii de levănţică manifestă heterozis la un şir de caractere cantitative valoroase. Cel mai 

înalt efect al heterozisului în raport cu forma maternă a fost înregistrat la conţinutul de ulei 

esenţial (+110.5%) de hibridul tardiv Fr.8-5-34V; la numărul de tulpini florale efectul 

heterozisului constituie +11.4% - +109.8%, iar la lungimea inflorescenţei +1.3% -+82.0%.  

8. Variabilitatea fenotipică a hibrizilor policross F1 a fost diferită: nesemnificativ şi mediu a 

fost coeficientul de variaţie înregistrat de 19 hibrizi la lungimea tijei florale;  de 13 la 

lungimea spicului floral şi 10 la numărul de verticile pe spicul floral. Datele experimentale 

confirmă prezenţa unor genotipuri uniforme şi stabile la un şir de hibrizi.  
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9. Lucrările de ameliorare au rezultat cu evidenţierea a 14 hibrizi policross F1 de perspectivă 

pentru crearea soiurilor-clone noi şi includerea în culturi comparative de concurs a 2 soiuri-

clone: Fr.8-5-15V, VM-18V. După valoarea agronomică şi de utilizare în anul 2015 acestea 

au demonstrat performanţe semnificative la producţia de ulei esenţial în raport cu  martorul.  

 

Recomandări practice  

1. Pentru crearea materialului iniţial de ameliorare la levănţică se propune utilizarea 

hibridărilor policross cu selectarea prealabilă a formelor parentale.  

2. În scopul creării soiurilor-clone de perspectivă pot fi utilizaţi hibrizii policross F1 de L. 

angustifolia Fr.8-5-15V, Fr.8-5-23V, Fr.1-3-5V, Fr.1-3-9V şi VM-18V. 

3. Se propune includerea în culturi comparative de concurs a hibrizilor evaluaţi de levănţică 

din diferite grupuri de maturizare: timpuriu (Fr.1-3-2V, Fr.1-3-23V, VM-9V), semitimpuriu 

(VM-26V, VM-32V), tardiv (Fr.8-5-34V, VM-44V, VM-99V).  
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ANEXE 

Anexa 1. Perioada de vegetaţie, rezistenţa la iernare şi caracterele morfologice 

Tabelul A 1.1. Perioada de vegetaţie la hibrizii de levănţică descendenţi ai formei materne Vis 

Magic 10  

 

Cifrul hibrizilor 

Perioada de vegetaţie, zile 

2009 2010 2011 2012 X 

Hibrizi timpurii (54-62 zile) 

VM-8V 60 61 62 60 60,5 

VM-9V 56 57 59 57 57,3 

VM-10V 56 57 60 58 57,7 

VM-21V 57 58 61 60 59.0 

VM-22V 57 60 62 59 59,5 

VM-71V 62 62 61 62 62,0 

VM-85V 54 55 54 54 54,2 

VM-88V 57 54 56 57 56,0 

VM-89V 54 56 55 54 54,7 

VM-90V 54 56 59 57 56,5 

VM-91V 57 60 62 60 59,7 

VM105V 54 56 59 58 56,7 

VM-106V 54 55 54 54 54,2 

Hibrizi semitimpurii (63-68 zile) 

VM-1V 66 67 68 65 66,5 

VM-2V 66 68 67 64 66,3 

VM-3V 67 68 67 64 66,3 

VM-4V 67 65 68 67 66,7 

VM-5V 65 67 67 66 66,3 

VM-18V 63 63 65 62 63,3 

VM-26V 58 58 59 57 58,0 

VM-27V 64 64 67 65 65,0 

VM-28V 64 64 66 63 64,3 

VM-29V 64 63 65 63 64,0 

VM-32V 65 64 67 65 65,3 

VM-33V 65 64 66 63 64,5 

VM-34V 68 66 68 67 67,3 

VM-35V 65 65 67 66 65,7 

VM-36V 65 64 68 67 66,0 

VM-38V 64 63 65 63 63,7 

VM-39V 64 63 66 64 64,3 

VM-41V 65 65 68 66 66,0 

VM-42V 65 65 67 68 66,3 

VM-49V 63 64 66 68 65,3 

VM-56V 68 67 68 68 68,0 

VM-69V 68 67 67 66 67,0 

VM-74V 66 67 68 68 67,4 

VM-77V 67 68 66 65 66,5 

VM-116V 66 64 67 64 65,3 
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Continuarea tabelei A1.1. 

 

Hibrizi tardivi (69– 74zile) 

VM-44V 69 70 73 71 70,7 

VM-46V 71 72 74 73 72,5 

VM-47V 74 72 74 74 73,5 

VM-48V 72 73 72 71 72,0 

VM-50V 70 70 69 69 69,0 

VM-64V 72 74 73 71 72,5 

VM-96V 73 74 73 72 73,0 

VM-99V 74 73 74 74 74,0 

VM-118V 69 69 70 70 69,0 

Vis Magic 10, f.m. 67 68 67 68 67,5 
 

 

 

Tabelul A 1.2.  Rezistenţa la iernare la hibrizii policross (Vis Magic 10, f.m) 

 

 

Cifrul 

hibrizilor  

Rezistenţa la iernare, baluri 

2009 2010 2011 2012 X 

Hibrizi timpurii 

VM-8V 4 4 5 5 4,5 

VM-9V 5 5 5 5 5,0 

VM-10V 4 4 4 3 3,7 

VM-21V 5 5 5 5 5,0 

VM-22V 4 3 4 4 3,7 

VM-71V 5 4 4 4 4,3 

VM-85V 4 4 4 3 3,7 

VM-88V 4 4 4 4 4,0 

VM-89V 5 4 5 4 4,5 

VM-90V 5 4 4 3 4,0 

VM-91V 4 4 3 4 3,7 

VM105V 4 4 3 3 3,5 

VM-106V 4 4 4 4 4,0 

Hibrizi semitimpurii 

VM-1V 5 4 4 3 4,0 

VM-2V 5 4 3 3 3,7 

VM-3V 5 4 4 4 4,3 

VM-4V 4 4 4 4 4,0 

VM-5V 4 5 4 4 4,5 

VM-18V 5 5 5 5 5,0 

VM-26V 5 5 5 5 5,0 

VM-27V 4 5 4 4 4,3 

VM-28V 4 3 4 4 3,7 

VM-29V 5 4 5 4 4,5 

VM-32V 5 5 5 5 5,0 

VM-33V 5 4 5 4 4,5 
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Continuarea tabelei A 1.2. 

VM-34V 4 3 3 3 3,3 

VM-35V 4 3 4 4 3,7 

VM-36V 4 4 4 4 4,0 

VM-38V 5 4 5 5 4,7 

VM-39V 4 4 3 3 3,5 

VM-41V 4 4 4 3 3,7 

VM-42V 4 5 4 4 4,5 

VM-49V 4 5 5 4 4,5 

VM-56V 5 5 5 5 5,0 

VM-69V 5 5 5 5 5,0 

VM-74V 5 5 5 5 5,0 

VM-77V 5 4 4 4 4,2 

VM-116V 5 4 5 5 4,7 

Hibrizi tardivi 

VM-44V 5 5 5 5 5,0 

VM-46V 5 5 4 4 4,5 

VM-47V 4 3 3 3 3,3 

VM-48V 4 4 5 5 4,5 

VM-50V 5 4 5 4 4,5 

VM-64V 4 4 5 5 4,5 

VM-96V 4 4 4 3 3,7 

VM-99V 5 5 5 5 5,0 

VM-118V 5 4 4 4 4,2 

Vis Magic10, f.m. 5 4 4 4 4,2 
 

 

 

Tabelul A 1.3. Perioada de vegetaţie la hibrizii policross creaţi cu formele materne Fr.1, Fr.8. 

 

  

Cifrul hibrizilor 

 

Perioada de vegetaţie, zile 

2010 2011 2012 X 

Hibrizi timpurii  (54-60 zile) 

Fr.1-3-2V 61 60 57 59,3 

Fr.1-3-8V 56 58 58 57,3 

Fr.1-3-23V 58 56 60 58,0 

Fr.1-3-25V 55 57 56 56,0 

Fr.1-3-29V 60 56 58 58,0 

Fr.1-3-36V 57 59 56 57,3 

Fr.1-3-11V 55 57 55 55,6 

Fr.8-5-15V 54 57 59 56,6 

Fr.8-5-12V 60 60 60 60,0 

Fr.8-5-18V 54 55 54 54,3 

Fr.8-5-20V 54 59 58 57,0 

Fr.8-5-23V 54 56 54 54,6 

Fr.8-5-27V 54 57 58 56,3 
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Continuarea tabelei A 1.3. 

Hibrizi semitimpurii (61-65zile) 

Fr.1-3-9V 63 62 61 62,0 

Fr.1-3-10V 62 63 60 61,6 

Fr.1-3-11V 64 65 63 64,0 

Fr.1-3-12V 64 62 61 62,3 

Fr.1-3-15V 63 62 60 61,6 

Fr.1-3-16V 62 62 61 61,6 

Fr.1-3-20V 63 65 64 64,0 

Fr.1-3-21V 62 63 61 62,0 

Fr.1-3-30V 62 61 60 61,0 

Fr.1-3-35V 62 63 60 61,6 

Fr.1-3-38V 63 64 62 63,0 

Fr.8-5-3V 64 64 63 63,6 

Fr.8-5-7V 63 62 61 62,0 

Fr.8-5-8V 63 61 62 62,0 

Fr.8-5-9V 63 62 64 63,0 

Fr.8-5-10V 62 61 60 61,0 

Fr.8-5-21V 63 65 64 64,0 

Fr.8-5-25V 62 61 60 61,0 

Fr.8-5-26V 62 64 60 62,0 

Fr.8-5-28V 63 64 62 63,0 

Fr.8-5-33V 63 63 61 62,3 

Fr.8-5-35V 63 64 62 63,0 

Fr.8-5-36V 64 62 61 62,3 

Fr.8-5-37V 63 63 60 62,0 

Fr.8-5-40V 64 65 65 65,0 

Fr.8-5-41V 64 65 64 64,5 

Hibrizi tardivi (66-70 zile) 

Fr.1-3-3V 69 68 66 67,6 

Fr.1-3-5V 68 67 66 67,0 

Fr.1-3-13V 67 66 67 66,6 

Fr.1-3-14V 69 70 68 69,0 

Fr.1-3-33V 69 69 66 68,0 

Fr.8-5-14V 67 68 67 67,3 

Fr.8-5-34V 69 70 70 69,6 

Fr.8-5-38V 70 69 70 69,6 

Fr.8-5-42V 69 70 69 69,3 

Fr.8-5-44V 70 69 68 69,0 

Fr.1, f.m. 55 57 56 56,0 

Fr.8, f.m 54 57 58 56,3 

                                                                          

       

 

 

la
va
nd
a.
md



  

132 

 

Tabelul A 1.4. Rezistenţa la iernare la hibrizii policross de Lavandula angustifolia (Fr.1, Fr.8 

f.m.) 

 

Cifrul hibrizilor 

Rezistenţa la iernare, baluri 

2010 2011 2012 X 

Hibrizi timpurii 

Fr.1-3-2V 5 4 5 4,6 

Fr.1-3-8V 4 4 3 3,6 

Fr.1-3-23V 5 5 5 5,0 

Fr.1-3-25V 4 4 3 3,6 

Fr.1-3-29V 5 5 5 5,0 

Fr.1-3-36V 5 4 4 4,3 

Fr.1-3-11V 4 4 4 4,0 

Fr.8-5-15V 5 5 5 5,0 

Fr.8-5-12V 4 4 4 4,0 

Fr.8-5-18V 5 4 4 4,3 

Fr.8-5-20V 5 5 4 4,6 

Fr.8-5-23V 5 5 5 5,0 

Fr.8-5-27V 4 5 5 4,6 

Hibrizi semitimpurii 

Fr.1-3-9V 5 5 5 5,0 

Fr.1-3-10V 5 4 3 4,0 

Fr.1-3-11V 4 3 3 3,3 

Fr.1-3-12V 5 4 4 4,3 

Fr.1-3-15V 4 4 4 4,0 

Fr.1-3-16V 4 4 4 4,0 

Fr.1-3-20V 5 4 4 4,3 

Fr.1-3-21V 5 4 3 4,0 

Fr.1-3-30V 4 4 3 3,6 

Fr.1-3-35V 4 4 4 4,0 

Fr.1-3-38V 4 3 3 3,3 

Fr.8-5-3V 4 4 4 4,0 

Fr.8-5-7V 4 5 5 4,6 

Fr.8-5-8V 5 4 5 4,6 

Fr.8-5-9V 5 5 5 5,0 

Fr.8-5-10V 4 5 5 4,6 

Fr.8-5-21V 5 4 5 4,6 

Fr.8-5-25V 4 4 4 4,0 

Fr.8-5-26V 5 4 4 4,3 

Fr.8-5-28V 5 4 4 4,3 

Fr.8-5-33V 5 5 5 5,0 

Fr.8-5-35V 4 4 3 3,6 

Fr.8-5-36V 5 4 4 4,3 

Fr.8-5-37V 5 4 4 4,3 

Fr.8-5-40V 5 5 5 5,0 

Fr.8-5-41V 5 5 4 4,6 

Hibrizi tardivi 

Fr.1-3-3V 5 4 3 4,0 
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Continuarea tabelei A 1.4. 

Fr.1-3-5V 5 5 5 5,0 

Fr.1-3-13V 4 5 5 4,6 

Fr.1-3-14V 4 4 4 4,0 

Fr.1-3-33V 5 5 4 4,6 

Fr.8-5-14V 4 4 4 4,0 

Fr.8-5-34V 5 5 5 5,0 

Fr.8-5-38V 5 4 4 4,3 

Fr.8-5-42V 5 5 4 4,6 

Fr.8-5-44V 5 5 5 5,0 

Fr.1,f.m. 4 3 3 3,3 

Fr.8,f.m. 4 4 3 3,6 

 

Tabelul A 1.5. Caractere morfologice la hibrizii policross F1 de L.angustifolia (Vis Magic-

10,f.m.)  

Cifrul 

hibrizilor 

Forma 

tufei  

Culoarea 

corolei 

Forma 

spicului 

Forma frunzei Culoarea 

frunzei 

Hibrizi timpurii 

VM-8V resfirată violet-închis fusiform îngustă verde-deschis 

VM-9V globulară violet-închis conic-îngust îngustă verde-deschis 

VM-10V globulară violet-deschis fusiform lanceolat-liniarăacutată verde-surie 

VM-21V resfirată violet-deschis îngust-truncat îngustă verde-surie 

VM-22V compactă violet-deschis truncat-conic lanceolat-îngustată verde 

VM-71V resfirată violet-închis conic-midiu îngustă verde-deschis 

VM-85V compactă violet-închis conic-midiu îngustă verde 

VM-88V globulară violet-închis conic-midiu lanciolat-alungită verde-surie 

VM-89V resfirată violet-închis truncat-conic lanceolat-îngustată verde-deschis 

VM-90V resfirată violet-deschis fusiform lanceolat-îngustată verde-surie 

VM-91V resfirată violet-închis fusiform lanceolat-îngustată verde-închis 

VM105V globulară violet-deschis fusiform lanceolat-îngustată verde 

VM-106V resfirată violet-deschis conic-îngust lanceolat-îngustată verde-deschis 

Hibrizi semitimpurii 

VM-1V globulară violet-închis conic-midiu lanceolat-îngustată verde-închis 

VM-2V compactă albastru-deschis îngust-truncat lanceolat-liniară acutată verde-închis 

VM-3V compactă violet-deschis conic-midiu lanceolat-îngustată verde-surie 

VM-4V compactă violet-deschis conic-midiu îngustă verde-surie 

VM-5V resfirată albastru-deschis îngust-truncat îngustă verde-surie 

VM-18V globulară violet-deschis cilindric liniară verde 

VM-26V globulară violet-deschis  conic-îngust lanceolat-îngustată verde 

VM-27V resfirată violet-deschis conic-midiu lanceolat-îngustată verde-surie 

VM-28V compactă violet-deschis fusiform îngustă verde-închis 

VM-29V globulară violet-deschis truncat-conic lanciolat-alungită verde-deschis 

VM-32V compactă violet-închis conic-midiu lanceolat-îngustată verde-surie 

VM-33V compactă violet-închis îngust-truncat lanceolat-liniarăacutată verde-închis 

VM-34V resfirată violet-închis conic-îngust lanceolat-îngustată verde-închis 

VM-35V sferică violet-deschis truncat-conic îngustă verde-deschis 

VM-36V resfirată violet-deschis conic-îngust lanceolat-liniarăacutată verde-deschis 
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Continuarea tabelei A 1.5. 

VM-38V compactă violet-deschis conic-midiu liniară verde-deschis 

VM-39V resfirată violet-deschis îngust-truncat lanceolat-liniarăacutată verde-închis 

VM-41V resfirată violet-deschis conic-midiu liniară verde 

VM-42V sferică violet-închis îngust-truncat lanciolat-alungită verde-surie 

VM-49V compactă violet-deschis conic-midiu lanceolat-îngustată verde-deschis 

VM-56V resfirată violet-deschis conic-midiu lanceolat-îngustată verde-deschis 

VM-69V globulară violet-închis conic-îngust lanceolat-îngustată verde-medie 

VM-74V globulară violet-deschis conic-midiu lanceolat-îngustată verde-medie 

VM-77V compactă albastru-desc. conic-îngust lanceolat-îngustată verde-surie 

VM-116V globulară violet-închis conic-midiu lanceolat-îngustată verde-deschis 

Hibrizi tardivi 

VM-44V resfirată violet-deschis fusiform lanciolat-alungită verde-surie 

VM-46V globulară violet-deschis conic-midiu lanceolat-îngustată verde-închis 

VM-47V globulară albastru-desc. conic-midiu lanceolat-liniară verde-deschis 

VM-48V resfirată albastru-desc. conic-midiu lanceolat-îngustată verde-deschis 

VM-50V compactă violet-închis cilindric lanceolat-îngustată verde-deschis 

VM-64V globulară albastru-desc conic-îngust îngustă verde-închis 

VM-96V compactă violet-închis conic-midiu lanceolat-îngustată verde 

VM-99V resfirată violet-deschis îngust-truncat liniară verde-surie 

VM-118V resfirată albastru-desc îngust-truncat liniară verde-surie 

Vis Magic10 

f.m. 

compactă violet-închis cilindric lanceolat-liniară verde-închis 

 

Tabelul A 1.6.Caractere morfologice la hibrizii policross de L. angustifolia (Fr.1, Fr.8, f.m) 

Cifrul 

hibrizilor 

Forma 

tufei 

Culoarea 

corolei 

Forma 

spicului  

Forma 

frunzei  

Culoarea 

frunzei 

    

Timpurii 

Fr.1-3-2V globulară violet-închis fusiform îngustă verde-închis 

Fr.1-3-8V resfirată albastru-desc. conic-îngust îngustă verde-deschis 

Fr.1-3-23V compactă violet-deschis fusiform liniară acutată verde-deschis 

Fr.1-3-25V resfirată violet-deschis truncat-conic îngustă verde 

Fr.1-3-29V compactă violet-deschis truncat-conic lanceolat-

alungită 

verde-deschis 

Fr.1-3-36V resfirată violet-închis îngust-truncat îngustă verde-deschis 

Fr.1-3-11V compactă violet-închis conic-midiu îngustă verde 

Fr.8-5-15V resfirată violet-deschis fusiform liniară verde-deschis 

Fr.8-5-16V resfirată violet-închis fusiform liniară verde-deschis 

Fr.8-5-18V globulară violet-închis îngust-truncat îngustă verde-închis 

Fr.8-5-20V  compactă violet-deschis conic-îngust liniară verde-închis 

Fr.8-5-23V globulară albastru-desc îngust-truncat lanceolat-

îngustată 

verde 

Fr.8-5-27V compactă,densă violet-închis truncat-conic lanceolat-

îngustată 

verde-deschis 

Semitimpurii 

Fr.1-3-9V globulară violet-închis îngust-truncat lanceolat-liniară verde 

Fr.1-3-10V compactă violet-închis conic-midiu îngustă verde-închis 
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Continuarea tabelei A 1.6. 

Fr.1-3-11V compactă violet-închis îngust-truncat îngustă verde-deschis 

Fr.1-3-12V compactă violet-închis îngust-truncat îngustă verde-deschis 

Fr.1-3-15V resfirată violet-închis truncat-conic lanceolat-

îngustată 

verde-închis 

Fr.1-3-16V compactă,densă violet-închis truncat-conic lanceolat-

liniară 

verde-deschis 

Fr.1-3-20V densă violet-deschis  fusiform îngustă verde-închis 

Fr.1-3-21V resfirată violet-deschis conic-îngust liniară-acutată verde-închis 

Fr.1-3-30V compactă,densă violet-deschis conic-îngust îngustă verde 

Fr.1-3-35V resfirată violet-închis fusiform liniară verde-închis 

Fr.1-3-38V compactă violet-închis cilindric îngustă verde-surie 

Fr.8-5-3V resfirată violet-deshis îngust-truncat îngustă verde-închis 

Fr.8-5-7V globulară violet-deschis fusiform îngustă verde-închis 

Fr.8-5-8V compactă violet-deschis fusiform îngustă verdedeschis 

Fr.8-5-9V resfirată violet-închis îngust-truncat îngustă verde-închis 

Fr.8-5-10V compactă violet-închis îngust-truncat liniară verde-surie 

Fr.8-5-22V compactă violet-închis conic-îngust îngustă verde-închis 

Fr.8-5-25V globulară violet-deschis conic-midiu îngustă verde-deschis 

Fr.8-5-26V globulară violet-deschis conic-îngust îngustă verde-închis 

Fr.8-5-28V globulară  violet-deschis truncat-conic liniară verde 

Fr.8-5-33V globulară violet-deschis truncat-conic îngustă verde-deschis 

Fr.8-5-35V resfirată violet-deschis conic-mediu îngustă verde-deschis 

Fr.8-5-36V compactă violet-deschis cilindric lanceolat-

îngustată 

verde-deschis 

Fr.8-5-37V compactă violet-închis conic-midiu liniară verde 

Fr.8-5-40V compactă violet-închis conic-mediu îngustă verde-închis 

Fr.8-5-41V compactă albastru-desc. îngust-truncat îngustă verde-deschis 

Tardivi 

Fr.1-3-3V compactă violet-deschis conic-îngust liniară verde-închis 

Fr.1-3-5V resfirată albastru-desc. truncat-conic lanceolat-

îngustată 

verde-închis 

Fr.1-3-13V resfirată violet-închis conic-midiu liniară verde-închis 

Fr.1-3-14V resfirată violet-închis. truncat-conic îngustă verde-închis 

Fr.1-3-33V compactă violet-deschis fusiform liniară verde-deschis 

Fr.8-5-14V compactă violet-deschis truncat-conic îngustă verde-închis 

Fr.8-5-34V densă violet-închis truncat-conic îngustă verde-închis 

Fr.8-5-38V compactă violet-închis fusiform îngustă verde-închis 

Fr.8-5-42V densă violet-deschis fusiform liniară verde-deschis 

Fr.8-5-44V resfirată albastru-desc. îngust-truncat liniară verde-închis 

Fr.1,f.m, globulară violet-deschis conic-îngust liniară verde-închis 

Fr.8,f.m. resfirată violet-închis fusiform lanceolat- 

liniară 

verde-închis 
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Anexa 2. Gaz-cromatograma uleiului esenţial a hibrizilor policross de Lavandula angustifolia 

descendenţi ai formei materne Vis Magic 10 

 
 

 

Fig.A 2.1. Cromatograma uleiului esenţial a hibridului policross de lavandă VM-9V 
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Fig. A 2.2. Cromatograma uleiului esenţial a hibridului de lavandă VM-18V 
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Fig. A 2.3. Cromatograma uleiului esenţial a hibridului de lavandă VM-32V 
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Fig. A 2.4. Cromatograma uleiului esenţial a hibridului de lavandă VM-56V 
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Anexa 4. Act de implementare a rezultatelelor obţinute 
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DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 

 

 Subsemnata, declar pe proprie răspundere că materialele prezentate în teza de doctor, se 

referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar urmând să suport consecinţele, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

Butnaraş Violeta 

Semnătura 

 

….  …………… 2016 
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