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CUVÂNT ÎNAINTE

M anualul Botanica farm aceutică  al au torilo r Tatiana C alalb -  conferen ţiar un iver
sitar, docto r în biologie şi M ihai B odrug -  profesor universitar, doc to r habilita t în b io 
logic, a fost elaborat conform  program ulu i de studii al învăţăm ântu lu i farm aceutic. Un 
astfel de m anual apare p en tru  p rim a dată în Republica M oldova după m ai m ult de 40 ani 
de activitate a Facultăţii Farm acie a USMF Nicolae Testerniţanu.

în  m anualul Botanica farm aceutică  sunt prezentate date ştiinţifice fundam entale, 
clasice, actuale şi m inuţios evidenţiate, cele cu aspect aplicativ în dom eniu l farm aceutic, 
fitoterapeutic etc. M anualul este s truc tu riza t în tr-o  succesiune logică, accesibilă astfel ca 
să se form eze o concepţie ştiinţifică despre s truc tu ră , funcţie , procesele m etabolice de 
sinteză a p rincip iilo r active, diversitatea p lantelor în  evoluţie şi în corelare cu specificul 
m odului de viaţă şi aspectele ecologice. Reuşit sun t alese obiectele b iologice-m odel şi 
exem plificările cu  preponderen ţă  la plantele m edicinale. D ibaci sun t puse în eviden
ţă criteriile diagnostice citologice, histologice, m orfologice de descriere şi identificare 
a organelor plantelor utilizate d rep t sursă de principii biologic active şi a apartenenţei 
sistem atice a taxonilor. Acestea vor constitu i reperu l aplicativ de bază al viitorulu i speci- 
alist-farm acist în cunoaşterea, ocro tirea  şi valorificarea florei m edicinale.

A utorii descriu  cele mai valoroase specii de plante m edicinale atât d in  flora au to h to 
nă spontană şi cultivată, cât şi d in cea alohtonă. Se indică organul plantei, care constituie 
produsul m edicinal şi principiile active cu principalele virtu ţi terapeutice, precum  şi m a
ladiile, care po t fi tăm ăduite  cu acest produs.

M anualul este ilustrat cu desene, d iagram e şi schem e botanice, electrom icrofotografii 
proprii şi d in literatura consultată, foto color al m ajorităţii p lan telor m edicinale descrise, 
efectuate în C en tru l de cultivare a p lantelor m edicinale al USMF Nicolae Testerniţanu, 
Lucrarea are şi un Indice alfabetic al p lan telor descrise în limbile latină şi rom ână, care 
înlesneşte utilizarea ei.

Experienţa ştiinţifică şi didactică a au to rilo r le-a perm is să elaboreze un  m anual o ri
ginal, bine structurizat şi ilustrat. M aterialul este reuşit expus în tr-o  succesiune logică, 
argum entată  ştiinţific, cunoştin ţe le  căruia stau la baza alto r disciplini pe carc le studiază 
viitorii specialişti-farm acişti -  C him ic organică, Farm acognozie, Plante toxice, F ito tera
pie, Farm acologie, Tehnologia m edicam entelor etc.

M anualul este adresat studen ţilo r Facultăţii Farm acie, colegiilor de profil şi tu tu ro r 
celor care se interesează de flora m edicinala.

Anatolic Nistreanu, 
profesor universitar, doctor în ştiinţe farm aceutice, 

şe f catedră Farmacognozie şi Botanică Farmaceutică 
a USMF „Nicolae Testerniţanu" 

C hişinău, mai 2008



PREFAŢĂ

Botanica farm accutică este o d iscip lină specifică învăţăm ântu lu i farm aceutic cu des
tinaţie aplicativă, care derivă de la B otanica clasică. C unoştin ţele  expuse în m anual sunt 
necesare studen ţilo r -  v iitorilor farm acişti în  vederea de term inării speciei de p lante de la 
care provine produsu l m edicinal p rin  ev idenţierea p articu la rită ţilo r anatom ice şi m o rfo 
logice caracteristice şi a substan ţelor chim ice active d in  ea.

Acest m anual include un vast şi valoros m ateria l bo tan ic  analizat şi p rezen tat în tr-o  
succesiune logică şi com odă, ev iden ţiind  m om entele-cheie, care uşurează accesibilitatea 
m aterialului.

M anualul este alcătuit d in  două părţi: partea  întâi include date de u ltim ă oră referi
toare la citologie, histologie, organografie şi înm ulţirea  plantelor. Sunt puse în evidenţă 
criteriile m orfo-anatom ice de descriere şi deosebire ale speciilor de p lante m edicinale. 
Sunt evidenţiate organele plantei m edicinale, în care se acum ulează princip ii biologic 
active şi servesc în  calitate de p rodus m edicinal vegetal. Partea a doua  include u rm ă 
toarele filum uri: bacterii, alge, ciuperci, m uşchi, licheni, ferigi, pinofite şi m agnoliofite. 
Sunt descrise cele m ai valoroase p lante m edicinale atât au tohtone, cât şi alohtone. M ate
rialul consacrat p lan telor inferioare este expus con fo rm  princip iilo r d in  lucrarea „Curs 
de plante inferioare '’, redactată de M.V. G orlenko  (1990), iar cel consacrat p lantelor su 
perioare -  conform  opiniei acad. A. Taktadjan, d in com partim en tu l „Rastenia v sistem e 
organizm ov” (Jizni rastenii, vol. 1, p. 49-57 , 1974).

M anualul este d ocum en ta t cu figuri, ce includ eleclronom icrofotografii, schem e şi 
desene botanice efectuate de au to r (T. Caialb) sau culese d in bibliografia consultată. 
M ajoritatea p lantelor sunt docum en ta te  cu  fotografii color, efectuate de M. B odrug în 
C entrul de cultivare a p lantelor m edicinale a USM F Nicolae Testemiţanu  sau în flora 
spontană.

M anualul de Botanică farm aceutică este p rim a ediţie în R. M oldova destinată  s tu 
denţilor de la instituţiile de învăţăm ânt farm aceutic superior, de la colegiile de profil, dar 
şi s tudenţilo r de la alte facultăţi, care au în profilul lor studiul Botanicii, precum  şi celor 
care se interesează de plantele m edicinale.

Autorii aduc sincere m ulţum iri recenzenţilor oficiali -  prof. univ. Vasile Grati şi conf. 
univ. M ihai Mârza, care, prin propunerile  lor, au contribuit la expunerea m ai reuşită a 
materialului din m anual; laborantei superioare Olga Ceapoi, care a depus o m uncă tehnică 
creatoare, colegilor catedrei Farm acognostic şi Botanica farm aceutică pen tru  consultaţii şi 
susţinere, precum  şi celor care ne-au înd rum at pe parcursul executării lucrării.

Vom fi recunoscători specialiştilor d in  dom eniu l respectiv, care vor reflecta obiecţii
le lor referitoare la acest m anual în  vederea perfecţionării lui pe viitor.

Autorii 
Chişinău, m ai 2007
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CITOLOGIE, HISTOLOGIE, 
ORGANOGRAFIE VEGETALĂ



CAPITOLUL I. SCURT ISTORIC

Primele informaţii privind plantele datează din cele mai vechi timpuri, acum 
5000 de ani înainte de Christos. La dezvoltarea ştiinţei botanice au contribuit 
diferite popoare. Recunoscute sunt contribuţiile celebrului chinez Zcn-Ti în deo
sebirea plantelor utile şi cultivarea plantelor, a civilizaţiei induse impunând plan
telor calităţi magice şi sfinte, a şcolii arabe bogate în tradiţii şi experienţe. Un 
caracter ştiinţific în studiul plantelor trasează filozofii greci Aristotel (384-332 
î. Ch.) şi Theophrastos (370-287 î. Ch.). Theophrastos rămâne pentm anale
le ştiinţifice cel mai de seamă botanist al antichităţii punând bazele ştiinţifice 
ale studiului morfologic al plantelor. în lucrarea sa „Cauzele plantelor" plantele 
sunt clasificate în arbori, arbuşti, subarbuşti. ierburi, iar în altă lucrare, „Cerce
tarea plantelor” , descrie organele plantei: rădăcina, tulpina şi frunza. La studiul 
plantelor au mai contribuit Dioscorides cu opera „Materia medica" în care de
scrie 700 spccii de plante, Plinius Secundus, recunoscut drept Pliniu cel Bătrân 
(24-79 d.Ch.) cu voluminoasa operă „Istoria naturalis’’ alcătuită din 37 de cărţi 
în care sunt descrise mai mult de I 000 specii de plante.

Studiul plantelor evoluează odată cu inventarea şi dezvoltarea tehnicilor şi 
metodelor de cercetare experimentală. Succesele în domeniul anatomiei vegeta
le sunt corelate direct cu invenţia microscopului fotonic (Jansen, 1590, Robert 
Hooke, 1665, Anton van Leeuwenhoeek, 1670). Secolul XIX este deosebit prin 
multiplele cercetări celulare şi formularea teoriei celulare (Schleiden şi Schwann, 
1838 1839). La sfârşitul secolului XIX se acumulează cunoştinţe privind orga
nizarea lumii vegetale la nivel celular, tisular, ele fiind precizate şi aprofundate 
în cercetările ulterioare concomitent cu descoperirea microscopului electronic 
(1930-40) şi perfectările atât în construcţia lui, cât şi în tehnicile şi metodicile de 
cercetare submicroscopieă. Descoperirea şi aplicarea metodei cromatografice, a 
tehnicilor cristalogralice, razelor X au permis studierea şi precizarea compuşilor 
chimici din plante, a organizaţiei structurale şi spaţiale ale proteinelor, molecu
lelor de ARN, ADN.

în Republica Moldova cercetările citologice, histologice şi anatomice ale 
plantelor sunt efectuate în temei de savanţii şcolii de structură şi ultrastructură 
creată de academicianul, profesorul universitar B. Matienco (1950 2004).

Unele jaloane din istoricul biologiei vegetale
1590 Hans şi Zacharias Jansen elaborează primele sisteme optice, capacitatea 

dc mărire a cărora se bazează pc conectarea a două lentile.
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1650-1700 Antony van Lccuwenhoeck studiază diferite organisme monoce
lulare., descrie bactcriile. Construieşte microscopul cu putere de mări
re de 200 ori. în 1695 publică lucrarea „Areana naturae".

1665 Robert Hooke examinează la microscopul reconstruit suberul stejaru
lui de plută, iar cavităţile observate le denumeşte celule. Scrie lucrarea 
„Morfologia" unde apar termenii „ cclulă'’ ş i ..perete celular".

1671-1682 Grew Nchcmia continuă cercetările în domeniul biologiei vegeta
le şi editează lucrarea „Anatomy o f Plants” ilustrată cu mai mult de 80 
de desene cu celule, ţesuturi şi organe vegetale.

1671-1679 Marcello Malpighi confirmă observaţiile anterioare, analizează 
celulelc din diferite organe ale plantei, descrie celulele, denumindu- 
!c saculi, iar vasele conducătoare -  tuburi. Editează prima lucrare de 
anatomie vegetală şi animală „Opera omnia". Grew şi Malpighi iniţi
ază teoria tisulară.

1753 Carolus Linnaeus introduce denumirea ştiinţifică a plantelor şi nomen
clatura binară, editează lucrarea „Species Plantarum".

1804 L ink G. şi Rudolf C. determină prezenţa membranei externe neîntre
rupte proprii celulei.

1830 .lan Purkinje introduce termenul de protoplasmă ca parte vie a celulei.
1831-1833 Robert Brown descrie nucleul ca component sferic în celula ve

getală.
1835 Dujardin F. studiază şi descrie detaliat protoplasma.
1838-1839 Botanistul Schleiden M. şi zoologul Schwann Th. formulează te

oria celulară cu postulatul „celula este unitatea dc bază structurală şi 
funcţională a tuturor organismelor vii".

1840-1850 Mctodicile microscopice şi tehnicile dc fixare a materialului viu 
progresează.

1855-1858 Virchow R. dezvoltă în continuare teoria celulară, afirmând că 
,fiecare celulă apare din altă celulă în rezultatul diviziunii celulare". 
Lui îi aparţine aforismul „Omnis cellula e cellula".

1865 Gregor Mendel postulează legităţile geneticii, carc sunt recunoscute 
abia în anul 1900.

1876 Flemming W. descoperă cromatina.
1880 Hanstein A. propune termenul dc protoplast, care întruneşte totalitatea 

organitelor vii din cclulă.
1880-1883 Schimper W. şi Meyer A. descoperă plastidele  şi distinge câteva 

tipuri: cloroplastele, cromoplastele, amiloplastele.

Tatiana CALALB, [Л-iihai BODRUG]

V
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CAPITOLUL I. Scurt istoric

1884 Hertwig O, Strasburger E. promovează idcca că purtătorul informaţiei 
ereditare în celulă este nucleul.

1886 La Valcttc-Saint Georges evidenţiază în celulă mitocondriile.
1898 Golgi K. descrie aparatul canalicular reticulata denumit mai târziu 

complexul Golgi.
1898 Navaşin S. descoperă fecundarea dublă la plantele cu flori.
1920-1950 Se perfectează tehnica şi metodele de cercetare: microscopia 

electronică; autoradiografia; clcctroforeza; cromatografia; ultrasunc- 
tul; metodele complexe biochimice, citologice, biofizice etc.

1941 Dujardin F. descrie vacuolele ca incluziuni apoase „inerte".
1945 Porter K. evidenţiază şi descrie reticulul endoplasmatic în microsco

pul electronic.
1953 Wilkins M., Watson J., Crik F  precizează structura spaţială cu spirală 

dublă a moleculei dc acid dezoxirihomicleic.
1955 Ch. de Diuv dcscric lizozomii ca organite cu membrană simplă.
1965 Nirenberg M. determină codul genetic.
1972 Singer S. şi Nicolson G. elaborează modelul mozaicului flu id  al mem

branei biologice.
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CAPITOLUL II. NOŢIUNI SUMARE 
ASUPRA COMPOZIŢIEI CHIMICE 

A ORGANISMELOR VEGETALE

2.1. Elemente chimice
Celulele organismelor vegetale vii au o compoziţie chimică variată şi de

pind de poziţia sistematică a spccici, vârsta individului, localizarea în organism. 
Oricare ar fi planta, analizele chimicc denotă prezenţa constantă a 13 elemente 
chimice: C, H, O, N, P, S, Cl, Si, K, Ca, Na, Mg, Fe, care se găsesc în diferite 
cantităţi şi proporţii. După cantitatea prezentă în celulele vii. elementele chimice 
pot fi grupate în următoarele categorii:

-  macroelemen/ele sunt elementele în cantităţi majore (C, II, O şi N), ce 
constituie mai mult de 50% din toate elementele chimice întâlnite, for
mând principalele substanţe ale materiei vii: hidraţii de carbon, protidele, 
lipidele, hormonii, vitaminele etc.;

- microelementele sunt elementele prezente în cantităţi mai reduse : P, K, 
Na, CI, Ca, Mg, S;

- ultramicroclcmcntele se găsesc în cantităţi infime: Cu. Al. Zn, B, Mn, 
Mo, I, Fe, Co, Sr. Deşi aceste elemente sunt în cantităţi foarte mici, pre
zenţa lor este absolut neccsară şi asigură desfăşurarea normală a procese
lor metabolice dc bază, deoarcce ele activează enzimele, iar absenţa lor 
conduce la dereglări fiziologice grave.

Elementele chimicc sc găsesc în celula vie sub formă de combinaţii anorga
nice şi organicc. Apa constituie 70-90%  din masa proaspătă, compuşii minerali
-  1,5% şi compuşii organici -  13,5%.

2.2. Combinaţii chim ice anorganice
Compuşii chimici anorganici sunt foarte diverşi, reprezentaţi prin apă şi alţi 

com puşi m inerali.

Apa
Este componentul esenţial al protoplasmci cc variază de la 70 până la 90% 

din greutatea proaspătă şi reprezintă mediul fundamental al materiei vii, care 
favorizează toate reacţiile biochimicc cclularc. Conţinutul de apă în celulele vii 
depinde de mai mulţi factori: specie; anotimp; vârsta organismului; consistenţa 
organului (seminţele uscate conţin până la 15% dc apă, frunzele 70%, iar fruc
tele suculente până la 90%).



Prin degradarea progresivă a ţesuturilor vii au fost puse în evidenţă urmă
toarele forme dc apă cclulară:

-  apa în exces, a cărei pierderi nu afectează metabolismul celulei;
-  apa metabolică, a cărei pierderi afectează metabolismul, dar nu şi vi

talitatea;
-  apa vitală, a cărei pierdere afectează vitalitatea şi celula moare;
- apa riziduală, care se mai poate extrage chiar şi după moartea cclulci;
-  apa legată, care nu poate fi extrasă nici după moartea celulei, dcoarecc

aparţine moleculelor proteice.
Apa din protoplast este un solvent polar pentru majoritatea combinaţiilor 

anorganicc şi organice.

Compuşii minerali
Se află în plantă preponderent în formă dc săruri, deseori disociate în ioni. 

Elementele minerale caractcristicc celulei vegetale se analizează în cenuşa 
obţinută prin calcinarea ţesuturilor, cu excepţia celor care se volatilizează prin 
ardere (C, H, O, N).

2.3. Compuşii chim ici organici
Cei mai permanenţi compuşi chimici organici sunt: hidraţii de carbon, 

lipidele, proteinele şi acizii nucleici cu rol important în construcţia materi
ei vii, a metabolismului celular şi a informaţiei gcncticc. La acestea se mai 
adaugă biocatalizatorii cu rol important în reglarea metabolismului celular: 
vitaminele, enzime/e şi hormonii vegetali.

în celulele vegetale sc mai găscsc şi alţi com puşi organici mai puţin con
stanţi şi mai speciali: alcaloizii. saponinele, taninurile, heterozidele, uleiu
rile volatile şi cele grase, ră.)inele etc. Aceste substanţe se elaborează şi se 
acumulează în diferite cclulc ale diferitor organe ale plantelor şi alcătuiesc 
metabolilii celulari sccundari. Aceşti metaboliţi secundari pot îndeplini un 
rol biologic important în viaţa plantei şi frecvent posedă valoroase proprietăţi 
terapeutice, dc aceca sunt considerate drept principii biologic active, care de
termină organul rcspectiv drept produs vegetal medicinal, iar planta -  plantă 
medicinală.

2.3 .7. Hidraţii de carbon
Sunt substanţe organice formate din C, H şi O, sintetizate în cclulelc vegeta

le prin procesul de fotosinteză şi se împart în două clase mari: oze şi ozide.

CAPITOLUL 11. Noţiuni sumare asupra compoziţiei chimice a organismelor vegetale
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Ozele
Sunl zaharuri simple, monozaharide, nehidrolizabile: hcxozcle (cu 6 atomi 

dc C), pentozele (cu 5 atomi de С), fetrozele (cu 4 atomi de С) şi triozele (cu 3 
atomi dc C). Cele mai răspândite sunt: hexozele -  glucoza, fructoza, galado- 
za. ramnoza; pentozele -  arabinoza, xiloza, rihoza, tetrozele -  eritroza şi tri
ozele -  aldebiJa glicerică, dehidroxiacetona etc. Toate ozele au rol important 
atât în metabolismul celular, cât şi în anumite reacţii de biosinteză. Glucoza 
şi fructoza sunt zaharuri simple, uşor asimilabile de către organism, de accca 
ele reprezintă o valoroasă sursă alimentară şi farmaceutică.

Ozidele
Sunt zaharuri complexe, di- şi polizaharide, care prin hidroliza lor pot 

forma: holozidc (formate numai din oze) şi heterozide (numite şi glicozide, 
formate din oze şi o fracţie ncglucidică numită aglicon).

Holozidele după numărul de oze, ce formează molecula, pot fi:
-  oligozide. cu un număr redus de oze, reprezentate prin diholozidc, cum 

ar fi: zaharoza (glucoza + fructoza), maltoza (două molecule de gluco- 
ză), lactoza (glucoza + galactoza):
triholozide: gentianoza, rafinoza;

- tctraholozide cum с stahinoza ctc.;
-  poliholozidele sunt cu un număr mai mare de 5 oze şi rezultă prin 

polimerizarea lor cu eliminarea apei. Suni macromolcculc cu rol de 
materie plastică şi dc rezervă: amidonul, celuloza, inulină, pectinele, 
hemicelulozele, mucilagiile etc.

Amidonul este un poliholozid omogen formal dintr-un număr foarte mare 
de alfa-glucoze unite în poziţia 1-4, ce constituie substanţa de rezervă acu
mulată sub formă de granule în plastidele diferitor organe (rizomi. rădăcini, 
seminţe, fructe, tuberculi etc.).

Celuloza este la fel un poliholozid omogen format dintr-un număr foarte 
mare dc b.cta-glucozc legate tot în poziţia I 4 în care două molecule vecine 
sunt răsucite cu 180°, ce reprezintă şi este constituentul esenţial al anvelopei 
celulei vegetale.

Inulină este un poliglucid omogen rezultat din condensarea fructozelor. 
Se acumulează în organele subterane ale multor Asteraceae, cum ar li: iarba 
mare Inula helcnium, topinambur Helianthus tuberosus. păpădie Taraxacum 
officinale.

Pectinele, hemicelulozele, mucilagiile, gumele sunt poliholozide ncomo- 
gene. care conţin în molecula lor oze (hexoze, pentoze) şi un număr mare de 
acizi aminici, derivaţi metilaţi, acetilaţi, sulfuraţi.
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Heterozidele sau glicozidele prin liidroliza cărora rezultă holozidele, care 
mai apoi hidrolizcază în oze şi o fracţie neglucidică -  aglicon. Ele reprezintă 
materii colorante, dc rezervă, de secreţie: flavonozidele, antocianii, heterozi- 
dele cianogenice, cardiotonice, tioheterozidele şi antracenozidele.

Flavunuzidele sunt pigmenţi solubili în sucul vacuolar, constituiţi din 
aglicon şi partea glucidică reprezentată prin glucoză, ramnoză, arabinoză, ga- 
lactoză etc. Flavonozidele sunt responsabile de diverse culori naturale: oranj, 
galbenă ale petalelor florilor, fructelor şi frunzelor. Aecşli pigmenţi participă 
în procese fiziologice de respiraţie celulară, îndeplinesc rol de fotoreceptori, 
participă la captarea radicalilor liberi, absorbţia radiaţiilor ultraviolete, astfel 
protejând cclulă. Flavonozidele posedă un spectru larg de acţiuni farmacolo
gice, din carc motiv sunt mult antrenate în practica medicinei tradiţionale şi 
ştiinţifico.

Antocianii sunt pigmenţi dizolvaţi în sucul vacuolar şi dau culoare în 
funcţie de valoarea pH-lui acestuia: roşie -  în mediul acid, albastră -  în cel 
bazic. Antocianii sunt alcămiţi din glucoză şi un aglicon specific numit anto- 
cianidină. Cele mai importante antocianidine sunt: delfinidina din florile de 
nemţişori de câmp Delphinium consolida, cianidina din fructele de aronie 
Aronia melanocarpa şi florile de albăstrele Centaurea cyanus, pelargolidina 
din florile de muşcată Pelargonium zonale şi fructele de aronie etc.

Heterozidele cianogenetice sunt compuşi naturali, care prin hidroliză pun 
în libertate acidul cianhidric, responsabil pentru toxicitatea unor plante, cum 
e migdalul Amygdalus communis, socul negru Sambucus nigra etc.

Heterozidele cardiotonice sunt compuşii naturali, agliconii cărora sunt 
steroide, iar partea glucidică din una sau mai multe ozc. Sc întâlnesc în 
speciile genurilor Digitalis, Strophantus etc. şi acţionează asupra activităţii 
cordului.

Tioheterozidele sunt heterozidcle care conţin în molecula lor sulf. Mai 
frecvent întâlnită este sinigrozida sau sinigrina extrasă din seminţele de muş
tar negru Brassica nigra. în cantităţi diferite este prezentă la alte Brassica-  

ceae. Sub acţiunea unei enziine specifice -  mirozinaza, sinigrina se descom
pune în alilsenevol (sau ulei de muştar), sulfat acid de К şi glucoză. Uleiul 
de muştar conţine o substanţă volatilă cu proprietăţi iritante ale mucoaselor şi 
rubefiantă, de aceea este solicitat în practica farmaccutică.

Antracenozidele sunt hctcrozidele cu acţiune laxativ-purgativă. Cele mai 
recunoscute sunt senozidele din specii de siminichc Cassia sp. şi frangulozi- 
delc din speciile genului Rhamnus. Antracenozidc mai sunt prezente în rădă
cina dc revent Rheum pal mat um, frunzele de aloe Aloe vera.
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2.3.2. Lipidele
Sunt substanţe organice insolubile în apă şi nu volatilizează. Se deoscbcsc 

lipide de structură (material plastic), ce reprezintă partea constituentă a mem
branelor biologice, organitelor citoplasmatice şi lipide de rezervă, acumulate 
în diferite compartimente citoplasmatice. în funcţie de structura lor. lipidele 
sc clasifică în: acizi graşi saturaţi (acidul lauric, palmitic, stcaric) şi nesatu
raţi (acidul olcic, linoleic, linolenic); lipide saponibile (gliccridele, fosfogli- 
ceridele, ceridele) şi lipide nesaponibile (terpcnele, cum ar fi carotenul etc.). 
Materiile grase vegetale pot fi: solide (grăsimi şi ceruri acumulate pe pereţii 
celulari) şi lichide (picături de ulei sau globule lipidice în hialoplasmă). Li
pidele îndeplinesc multiple şi importante roluri atât în activitatea celulară a 
plantei (ca material plastic în componenţa membranelor, constituie materii de 
rezervă, utilizate ulterior de către embrion în perioada germinării seminţelor, 
prezintă o barieră de protecţie împotriva diferitor factori ai mediului), cât şi 
pentru om şi animale (reprezintă alimentele de bază cu valoare energizan- 
tă; constituie alimentele indispensabile metabolismului general, lipsa cărora 
poate provoca dermatoze, căderea părului: îndeplinesc un rol vector al vita
minelor liposolubile: A -  dc creştere, D antirahitică, F -  antisterilă. К -  an- 
tihemoragică). Lipidele sunt utilizate în tehnologiile de producere a diferitor 
produse ale industriilor farmaceutică, cosmetică, alimentară.

2.3.3. Protidele
Sunt substanţe organice ce se conţin în celulele vegetale în cantităţi mai 

mici în raport cu celulele animale. Conţimmil lor variază de la o specie la alta. 
de la organ la organ, de la ţesut la ţesut. Fie reprezintă constituenţii complecşi 
ai materiei vii formaţi din: С -- 54%, O 22%. N -  16%, H -  8% şi în cantităţi 
mai mici: S -  0.3-2,0% , P -  0,5%. Se deosebesc trei categorii de constituenţi 
complecşi: acizi aniinici, peptide şi proteine.

Acizii aminici
Mai sunt numiţi aminoaeizi şi reprezintă unităţile structurale ale proteinelor 

cu două funcţii: acidă în mediul alcalin (-COOH) şi bazică în mediul acid 
(-N1L). Există cca 20 de aminoaeizi nahirali, care stau la baza unei vaste game 
dc proteine cu structură şi funcţii specifice. Organismul uman nu poate sintetiza 
decât opt, numiţi aminoaeizi esenţiali (valina, leucina, izoleucina, J'enilalani- 
na, Uzina, triptofanul, metionina şi treonina). Restul aminoacizilor (argini- 
na, histidina, alanina, prolina, serina, acidul glutamic şi aspartic, glicocolid, 
cisteina, tirozina, asparagina, glutamina etc.) omul îi preia din hrana zilnică.
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Lipsa unui sau altui aminoacid provoacă stări de carenţă proteică în organismul 
uman sau animal. Acizii aminici sunt utilizaţi în scop medicinal: în profilaxia şi 
terapia stărilor de carcnţă proteică; ca remedii hepatoprotectoarc (cistcina, me- 
tionina. acidul aspartic, arginina); ca adjuvante în chimioterapia anticanceroasă , 
(acidul aspartic) sau medicamente neutropice (acidul glutamic).

Peptidele
Sunt protide ce rezultă din condcnsarca a două sau mai mulţi acizi aminici, 

formând legături peptidicc cu masa moleculară cuprinsă între 100 şi 10 000. 
Peptidele, care conţin mai puţin de 10 acizi aminici, sunt numite oligopeptide, 
cele până la 50 60 -  polipeptide. Unele peptide naturale întâlnite în lumea 
vegetală sunt cele ce urmează: glutationul (tripeptidă frecventă în seminţe pc 
parcursul germinării), ergotamina (tripeptidă din alcaloizi peptidici întâlnită 
în ciuperca Claviceps purpurea), faloidina (heptapeptidă din ciuperca Ama
nita phaloides, carc conferă toxicitate), viscotoxina (polipeptidă cu acţiune 
hipotensivă din vâsc Viscum album), bacitracina (polipeplidă din Bacillus 
suhtilis cu acţiunc bactericidă).

Proteinele
Sunt substanţe organice complexe, macromolccularc în baza celor 20 de 

acizi aminici, ale căror masă moleculară este cuprinsă între 10 000 şi câteva 
milioane. Ele se clasifică în: holoproteine şi heteroproieine.

Holoprotemele reprezintă molecule fonnatc din numeroşi aminoacizi prin 
legături peptidice, la hidroliza cărora se eliberează doar acizi aminici. Numărul 
şi ordinea aranjării aminoacizilor în catenă determină diversitatea holoprotei- i 
nelor şi proprietăţile specifice lor. Posibilităţile de combinaţii sunt nelimitate şi 
deci numărul proteinelor este la fel nelimitat. Structura proteinelor este deter
minată de gradul dc complexitate şi conformaţia spaţială a proteinelor. Deose- r 
bim proteine cu sttuctură primară, secundară, terţiară şi cuaternară.

Stinctura primară constituie primul nivel de organizare structurală a pro
teinei. Ordinea de înlănţuire a aminoacizilor este definită şi stabilită genetic 
de succesiunea codonilor din ADN.

Structura secundară reprezintă al doilea nivel dc organizare structurală a 
proteinelor şi se referă la dispunerea spaţială a lanţului polipeptidic, bazată pe 
legăturile dc H. Drept urmare molecula poate avea o configuraţie spaţială în 
spirală, goală în interior, numită structură elicoidală.

Structura terţiară este al treilea nivel de organizare structurală a proteinei 
şi reprezintă o consecinţă a interacţiunilor dintre radicalii aminoacizilor cate- 
nelor polipeptidice care au deja o structură primară şi sccundară.



în funcţie de condiţiile mediului sc disting 2 niveluri de organizare a pro
teinelor terţiare: globulară şi fibrilară. Proteinele globulare au o formă com
pactă, mai mult sau mai puţin sferică reprezentate prin: albumine şi globulinc 
(în seminţe), prolamine, glutclinc, histonc (constituenţi ai nuclcoprotcinclor 
nucleului) şi protamine (în combinaţie cu ADN-ul nucleului). Proteinele fibri- 
lare sc formează prin denaturarea structurii proteinelor globulare, impunând o 
anumită rezistenţă la acţiunea hidrolizantă a factorilor chimici şi a cnzimelor 
identificate în stratul alcuronic din seminţele multor Poaceae.

Structura cuaternară reprezintă cel mai înalt nivel dc organizare al prote
inelor, rezultat în urma asocierilor mai multor lanţuri proteice, care au deja o 
structură terţiară, cum ar fi hemoglobulina din sânge.

Heteroproteinele sunt macromolecule care prin hidroliză eliberează acizii 
aminici şi molecule de natură diferită, neproteică, formând gruparea prosteti- 
că. După natura chimică a grupărilor prostetice deosebim mai multe clase de 
heteroproteide:

- lipoproteinele reprezintă asocieri ale proteinelor cu lipidele din mem
branele biologice şi ale serului sangvin;

- fosfoprotcinclc  sunt holoproteine asociate cu acidul fosforic formând 
caseina din lapte şi vitelina din gălbenuşul de ou;

-  cromoproteinele sunt holoproteine asociate cu un compus colorat re
zultând: llavoproteinclc, carotcnoprotcinelc, metaloprolcinelc etc.;

- nucleoproteinele -  asocieri dintre holoproteine şi ADN sau ARN;
- glicuproteinele -  asocieri dintre holoproteine cu glucide formând mu

cilagii, hormoni, enzime.

2.3.4. Acizii nucleici
Sunt nişte polinucleotide formate dintr-un lanţ de nucleotide. Fiecare nu- 

cleotid este alcătuit din 3 molecule asociate: acidul fosforic (P), o pentoză 
(Cy) şi o bază azotată (B). Pentoza poate fi: rihoza (C$H I0OJ sau dezoxiribo- 
za <C,H„OJ. Bazele azotate pot fi: purinicc (adenina -  A, guanina -  G) cu 
4N şi pirimidinice (timina -  T, citozina -  C, uracilul -  U) cu 2N. în funcţie 
de tipul pentozei şi bazelor azotate se deosebesc acidul dezoxiribonucleic  
(ADN) şi acidul ribonucleic (ARN).

Acidul dezoxiribonudeic
Este constituit din: pentoza -  dezoxiriboza\ bazele azotate A, G, С şi T: 

acidul fosforic. ADN-ul are o greutate moleculară de la 1 până la 10 milioane
u.a.m. ceea ce corespunde unei încatenări de aproximativ 30 000 de nucle-

Tatiana CALALB, 1 Mihai BODRUG  1



CAPITOLUL II. Noţiuni sumare asupra compoziţiei chimice a organismelor vegetale

otidc. Schema structurală a ADN propusă de Watson şi Crick (1953) este 
următoarea: molecula dc ADN este formată din două lanţuri (catcnc) dc nu- 
clcotide complementare unul celuilalt, deci unei baze purinice îi corcspundc 
o bază piridinică (la A corespunde T şi T-A; G-C şi C-G), legate prin punţi dc 
hidrogen. Molecula bicatenară arc o organizare elicoidală şi antiparalelă. Mo
leculele de ADN sunt unice prin constituirea complementară, ceca cc permite 
multiplicarea lor prin replicare. Cele două filamente, separându-sc, vizavi pe 
fiecare din ele se va organiza o moleculă complementară. Astfel sc formează 
două catene duble, plecând dc la una singură.

Acidul ribonucleic
Este alcătuit din: pentoza -  ribozâ\ bazele azotate -  A, G, С şi £/; acidul 

fosj'oric. AKN-ul este unicatenar prezent sub forme foarte variate, atât după 
lungimea catenei, cât şi prin replierile anum itor sectoare ale catenei. Există 
mai multe tipuri de ARN:

-  ARN mesager (ARNn) este ARN-ul liber şi reprezintă cca 5% din 
totalul de ARN celular. Greutatea moleculară variază între 2000G0 -  
1000000 u.a.m;

- ARN dc transfer (ARN,) constituie 15% din ARN-ul celular total. Este 
acidul cu cea mai mică greutate moleculară de cca 25000 u.a.m. Ca
tena uniserată de ARN( are forma unei măgălii de ac, datorită împere
cherii unor baze între ele;

- ARN ribuzomal (ARNr) este constituentul ribozomilor şi alcătuieşte 
cca 80% din ARN-ul total al celulei. Greutatea moleculară este cuprin
să între 500000 1200000 u.a.m, iar molecula deseori are zone răsucite 
sub formă de dublă elice şi zone simple, desfăşurate.

2.3.5. Biocatalizatorii
Sunt substanţe cu rol important în desfăşurarea anumitor reacţii biochimi

ce ale metabolismului celular şi sunt reprezentate prin: enzime, vitam ine şi 
horm oni.

Enzimele
Sunt biocatalizatori de natură proteică. Rcacţiile metabolice din celula vie 

sunt posibile graţie prezenţei enzimelor. Ele participă în biosinteza şi degrada
rea substanţelor din materia vie. Unele enzime sunt active numai în prezenţa 
unui cofactor, prin urmare o moleculă organică neproteică numită coenzimă 
sau a unor ioni metabolici cu rol activat cum sunt: Znw, M n~, Fe<T\  Cu+\  
M g" etc. Nomenclatura enzimelor se facc prin adăugarea sufixului -aza  la
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substrat: ex. amidon -  amilaza, celuloză -  celuloza, p ro teine-protecizcj, pcc- 
tine -  pectinaza sau la acţiunea catalizată: reacţii dc hidroliză -  hidrolaza, de 
oxidare oxidaza, de reducere -  rcducluza etc.

Există mai multe clasificări ale enzimelor. Conform sistemului de clasifi
care şi a nomenclaturii sistematice în baza naturii reacţiei catalizate adoptate 
dc Comitetul dc Biochimie al Uniunii Internaţionale de Biochimie (1961) 
sunt următoarele clase de enzime:

- oxidoreductazelc, ce catalizează reacţiile dc oxidorcduccrc;
- transfcrazelc, responsabile dc transferarea unor grupe funcţionale 

(amino-iransferazclc, carboxil-carboxidazele etc.);
- hidrolazele hidrolizează legăturile esterice (esteraze, lipaze, fosfata- 

ze). glicozidicc şi peptidice;
- liazele, responsabile de descompunerea substratului, dcsfăcând legă

turile C-C sau C-N;
- izomerazele (sintelazclc), responsabile de sinteză, formând macromo- 

lecule prin instalarea legăturilor C-C, C-N, C-S.
Activitatea enzimelor este determinată de mai mulţi factori, cei mai impor

tanţi fiind temperatura şi pll-ul. După recoltarca produsului mcdicinal, proce
sele metabolice în celule continuă, ceea cc poate conduce la descompuneri, 
hidrolize, oxidări ale substanţelor biologic active. în cazul produselor medici
nale bogate în glicozide pentru inactivarea sau distrugerea enzimelor, care nu 
sunt termorezistente, după recoltare se supun încălzirii la temperaturi dc 70°C 
o anumită perioadă de timp. Acest procedeu sc numeşte stabilizare. Instabili
tatea unor produse medicinale sc stopează şi prin administrarea unor enzime 
specifice. în alte cazuri, dimpotrivă, sc activează acţiunea enzimelor prin anu
mite temperaturi şi nivel de umiditate pentru obţinerea unui produs medicinal 
îmbogăţit cu substanţe biologic active. Astfel, seminţele de cacao sunt lăsate să 
fermenteze pentru a se elabora aroma specifică. Frunzele dc ccai negru au ca
racteristicile lor specifice numai după fermentaţie, iar ceaiul verde cu aromă şi 
culoare specifică sc obţine prin uscarea imediată la temperaturi după recoltare.

Vitaminele
Se găsesc în cantităţi mici în celula vie şi intervin în reglarea proccsclor 

metabolice. Lipsa vitaminelor în organism determină tulburări metabolicc -  
avitaminoza, insuficienţa -  hipovitaminoza, iar excesul -  hipervitaminoza. 
Vitaminele se găsesc în cantităţi diferite in rădăcini, frunze, fnictc, seminţe 
pe parcursul germinării, polen etc. Animalele şi omul nu pot sintetiza marea 
majoritate a vitaminelor, dar ele, fiind absolut ncccsarc pentru activitatea nor
mală a organismului, trebuie primite prin alimentele vegetale.
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După mediul în carc sc dizolvă deosebim vitamine liposolubile şi hidro- 
solubile.

Vitaminele liposolubile sunt solubile în solvenţi organici sau lipide. Ele 
au o importanţă deosebită în fiziologia celulei animale şi umane şi mai mică în 
fitofiziologie. în această catcgorie sunt incluse vitaminele: A, D, E, К şi E

Vitamina A sc găseşte în plante sub formă de provitamine, reprezentate 
prin carotenoide. în mucoasa intestinului subţire provitamina A se transfor
mă în vitamina A, sub acţiunea enzimei carotenaza. Are un rol important în 
creşterea organismelor tinere, protejarea ţesuturilor epiteliale şi în procesul 
vederii. Surse importante de provitamina A sunt: rizocarpii de morcov Dau
ern carota, enduviile de măceş Rosa canina, fructele de tomate Lycopersicon 
esculentum. în cantităţi mai reduse se găsesc în ceapă, caise, coacăze, cario- 
pse de grâu etc.

Vitamina D se găseşte în stare liberă, precum şi sub formă de provita
mina D, reprezentată prin steroli vegetali. Transformarea provitaminelor în 
vitamine are loc sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete. Vitamina D favorizează 
absorbţia Ca şi P în ţesutul osos. Carenţa vitaminei D determină tulburări în 
calcifierea oaselor eu apariţia rahitismului la eopii, osteocondrozci şi osteo- 
malaeiei la adulţi. Vitamina D se găseşte în uleiul dc peşte, lieat, ouă, lapte, 
drojdie de bere, spanac, varză, fasole, morcov, ciuperci şi uleiuri vegetale din 
soia, floarea soarelui, măslin.

Vitamina E reprezintă un amestec de substanţe organice uleioase înrudite, 
numite tocoferoli (vitaminele antisterilităţii sau reproducerii). în celulele vii 
au rol de agent antioxidant. Se sintetizează numai în plante şi se găsesc în 
cantităţi mari în fructele şi legumele proaspete de: alun, migdal, mur, arahide, 
ţelină. spanac, varză roşie, praz. pătrunjel, coacăz negru, în uleiuri de germeni 
de porumb, grâu. în cazul avitaminozei E se instalează sterilitatea.

Vitamina К se mai numeşte vitamina antihemoragică, deoarece în corpul 
animal şi al omului asigură coagularea sângelui. Este sintetizată numai de 
celulele plantelor şi de microorganismele localizate în intestinele tractului 
digestiv. în cantităţi mai mari se sintetizează în frunzele de spanac, trifoi, 
lucemă, varză, urzică mare, in inflorescenţele de coada şoricelului, în partea 
supraterană a plantei de traista ciobanului.

Vitamina F  mai este numită vitamina antidermatiticâ. deoarece acţio
nează asupra metabolismului pielii. Este sintetizată doar de celulele vegetale 
şi reprezintă amestecuri de acizi graşi nesaturaţi, cum ar fi: acidul linoleic şi 
ara(c)hidonic. Surse bogate în vitamina F pot servi uleiurile vegetale de in, 
arahide.
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Vitaminele hidrosolubile sunt solubile în apă şi sunt reprezentate prin 
. vitaminele complexe cum sunt: B, C, P. Complexul de vitamine В include
; vitaminele B f, B,, B t, Bf  B^ Bh, BH, B9, Btf

Vitamina B/t numită tiamină sau vitamina anti-berică, se sintetizează în 
cantităţi mari în drojdia dc bere, seminţele plantelor din familiile Poaceae, 
Fabaceae. Această vitamină mai este sintetizează în intestinul gros dc micro- 
flora bacteriană. Ea intervine, în calitate de cocnzimă. în diferite activităţi me
tabolice celulare. în plante stimulează rizogeneza, iar în corpul animal parti
cipă în metabolismul glucidelor, lipidelor şi protidelor. Stimulează şi reglează 
activitatea SNC. în cazul avitaminozei B, apar dereglări la nivelul sistemului 
nervos, gastrointestinal, induce oboseala, nevralgiile, chiar sunt posibile pa
raliziile extremităţilor. Surse naturale dc vitamina B, pot servi: fructele de 
vişin, seminţele dc arahide, fasole, alun, nuc. castan; plantele dc pătrunjel şi 
inflorescenţele metamorfozate de conopidă.

Vitamina В , sau riboflavina este răspândită în ţesuturile animale şi vege
tale. îndeplineşte rol de coenzimă în diferite reacţii de oxidorcducere celulară, 
intervine în proccscle dc creştere, stimulează vederea. Cantităţi mari de aceas
tă vitamină sc conţin în fructele proaspete de cireş, în ciuperci, spanac, alune, 
nuci, castanc, germeni de porumb, grâu, în fasole verde, păstâmac etc.

Vitamina В ( sau vitamina PP (nicotinamida) este sintetizată în plante şi 
poate li în stare liberă sau în componenţa coenzimclor (NAD -  nicotinamid- 
adenin-dinucleotidul şi NADP -  fosfatul nicotinamid-adenin-dinuclcotidul), 
care participă în reacţii de oxidorcducere la diferite etape ale metabolismului 
glucidic, lipidic, protidic şi sinteza legăturilor fosfat-macroenergeticc. Surse 
naturale de această vitamină servesc tărâţelc dc orez, drojdia de berc. ciuper
cile, arahidele, fasolea, mazărea, alunele, pătrunjelul, cartoful ctc.

Vitamina Br  numită şi adenină, reprezintă o bază purinică, întâlnită în 
stare liberă sau sub formă de compuşi în drojdia de bere, sfecla dc zahăr, ha
mei. Intră în structura acizilor nucleici, a unor coenzime valoroase în diferite 
procese metabolice, are rol important în lcucopoieză şi contribuie la amelio
rarea leucogramclor.

Vitamina Br numită şi acid pantotenic, întâlnită in stare liberă sau sub 
formă de coenzima A. Surse bogate dc această vitamină scrvcsc arahidele, 
ciupercile, alunele, castanele, varza dc conopidă şi roşie, spanacul, fasolea 
verde, zmeura, ardeiul verde, vinetele. Este binevenită în afecţiuni hepatice, 
dermatice, intestinale, ale sistemului nervos central.

Vitamina Bf, numită şi piridoxina, participă sub formă dc coenzimă la 
reacţiile de metabolizare ale aminoaeizilor. îndeplineşte rol impunător în ami-
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nogcneză şi lipogeneză. intervine în menţinerea glicemiei şi este indicată în 
modificări cutanate, tulburări nervoase, anemie etc. Sc găseşte în graminee 
germinate, nuci, alune, castane, arahide, fasole, boabe şi legume proaspete 
(ardei, spanac, pătrunjel, ţelină, ceapă, mazăre, spanac, praz).

Vitamina Bg, numită şi vitamina II  sau bioiina. Sc întâlneşte în stare li
beră sau combinată cu proteine, îndeplinind rol dc cocnzimă în reacţiile dc 
carboxilare şi transcarboxilare. Are rol stimulator în intensificarea diviziunii 
celulare ale ţesuturilor mcristematice. Este recomandată în dermatoze, căde
rea părului, anemie, stări de oboseală. Plante bogate în această vitamină sunt: 
arahidele. afinul, nucul, castanul bun, fasolea, spanacul, morcovul, mărul, 
căpşunul, tomatele etc.

Vitamina Bv e cunoscută drept acid folie cu rol esenţial în creşterca orga
nismelor tinere, deoarece stimulează diviziunea celulară. Participă în aminoge- 
neză. Este indicată în probleme de creştere. în anemii, în convalescente. Este 
foane răspândită în lumea vegetală, dar ccle mai bogate sunt; boabele dc fasole, 
arahidele, alunele, afinele, ardeiul verde, ciupercile, varza de conopidă, roşie şi 
albă, diferite varietăţi de ridiche, spanac, ţelină, struguri, tomate etc.

Vitamina Вn, cunoscută şi sub denumirea de ciancobalamina sau vitamina 
antianemică. Stimulează biosinteza nucleoproteinelor, îndeplineşte rolul facto
rului dc crcştere, responsabilă dc formarea hematiilor şi leucocitclor. Este reco
mandată în afecţiuni nervoase, hepatice, consumul de energie în eforturile fizice 
şi intelectuale. Se întâlneşte în drojdii, gramineele germinate şi malţ.

Vitamina C, cunoscută sub numele de acid ascorbic sau vitamina anti- 
scorbutică. Se găseşte în stare liberă sau în complex cu proteinele. Este un 
stimulator al reacţiilor metabolismului celular, un bun antioxidant, protejând 
astfel vitaminele liposolubile cu rol important în oxidările fiziologice. Asigu
ră funcţionarea normală cclulară şi tisulară, stimulează sistemul imun al orga
nismului. în cantităţi importante se găseşte în fructele şi legumele proaspete: 
ardei, morcov, păstâmac, pătrunjel, salată, ţelină, ceapă, usturoi, măceş, agri
şe, coacăze, lămâi, mere, gutui, vişine, urzică etc. Se recomandă consumul lor 
proaspăt, deoarece vitamina С se distruge la fierbere.

Vitamina P reprezintă un amestec dc glicozide flavonicc naturale (ruto- 
zida, cvercetina, hesperidina, esculina) cu rol important în permeabilitatea 
capilară, diminuarea fragilităţii şi sporirea elasticităţii capilare, scăderea ten
siunii arteriale şi mărirea tonusului miocardului. Glicozidele flavonicc cu ac
ţiune P-vitaminică sunt frecvent răspândite în lumea vegetală. în cantităţi mai 
pronunţate sc întâlnesc în lămâi, ardei, aronie, păducel, talpa gâştii, castan 
porcesc, pătrunjel etc.

CAPITOLUL II. Noţiuni sumare asupra compoziţiei chimice a organismelor vegetale
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Hormonii
Sunt substanţe organicc elaborate în celulele vegetale pentm reglarea mul

tiplelor activităţi fiziologice importante (fenomenul de creştere prin diviziu
nea şi mărirea cclulclor şi de morfogeneză cum sunt: înflorirea, fecundarea, 
maturarea, rizogeneza ş.a. Fitohormonii mai importanţi, cu acţiune dc creştc- 
re, sunt: auxincle, giberelinelc. citochininele, etilena, acidul abscisic etc.

Prin sinteze în retorte chimicc s-a reuşit obţinerea unor substanţe cu acţiunc 
similară denumite reglatori sau fitoreglatori de creştere. Mai există şi substanţe 
retardante şi inhibatori de creştere, care întârzie sau inhibă procesele dc crcşterc.

Fitohormonii. fitoreglatorii şi inhibatorii de creştere au o marc importanţă 
în practica fitotehnică, horticolă şi a microtehnicilor dc culturi dc cclulc şi ţe
suturi in vitro. Pe lângă reglarea proceselor de creştcrc, acestc substanţe sunt 
administrate pentm sporirea înrădăcinării butaşilor, dcsfaccrii mugurilor, în
floririi şi coacerii fmctelor, stoparea căderii fructelor, sincronizarea înfloririi 
plantelor şi maturării fmctelor.

2.3.6. Alţi compuşi organici
în celulele vegetale, dc rând cu metaboliţii primari (glucide, lipide, pro

teine, acizi nucleici) cu rol plastic, metabolic, informaţional genetic şi bio- 
catalizatorii (enzimele. hormonii, vitaminele) importanţi în reglarea metabo
lismului celular şi al creşterii, se găsesc şi metaboliţi secundari. Metaboliţii 
secundari sunt substanţe organice cu structuri heterogene şi specificc unor 
ţesumri şi specii. Aici putem enumera: acizii organici, alcaloizii, tan inurile , 
uleiurile volatile, rezinele, oleorezinele etc.

Acizii organici
Sunt prezenţi în stare liberă, sub formă dc săruri sau derivaţi. Ei au un 

important rol fiziologic, deoarccc participă la formarea lipidelor, proteinelor, 
uleiurilor vegetale şi sunt produşi intermediari în metabolismul glucidelor, 
proteinelor etc., iar unii acizi participă în calitate de donatori şi acceptori dc H 
în procesul dc respiraţie. Cei mai cunoscuţi acizi organici sunt: acida! ascor
bic (vitamina C), acidul citric din fmctele citricelor, acidul malic in fructele 
dc măr. vişin. afin. tomate, acidul oxalic răspândit sub formă de oxalat dc 
calciu la revent, ştevic, mătrăgună, răculeţ etc.

Alcaloizii
Sunt substanţe organicc sintetizate numai dc celulele vegetale cu stmetură 

heterociclică cu azot şi caracter alcalin. Frccvcnt sc depozitează în anumite 
ţesuturi şi organe ale plantelor sub formă dc săruri cu acizii organici (oxalaţi,
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malaţi. citraţi etc.) sau cu taninuri (tanaţi). Alcaloizii sunt foarte răspândiţi în 
plante şi posedă valoroase proprietăţi terapeutice, de aceea sunt utilizaţi în 
terapia medicinală: atropina din mătrăgună Arropa belladonna, măselăriţă 
Hyoscyamus niger, scopolamina din mutulică Scopolia carniolica,papaveri- 
na, codeina, morfina din mac dc grădină Papaver somniferum, berberina din 
dracilă Berberis vtdgaris, aconitina din omag Aconitum паре Uns.

Taninurile
Sunt substanţe organice fenolice specifice numai celulei vegetale. Ele au 

rol de apărare împotriva patogenilor cum sunt viruşii şi bacteriile (precipitând 
enzimele extracelulare secretate de ele), iar în metabolismul celular participă 
în calitate de fenoli la reacţiile redox. In cantităţi esenţiale taninurile se găsesc 
în stejar, nuc, crăciuniţă. scumpie, răculeţ, specii de Potentilla şi sunt utilizate 
drept remedii astringente, antidiarcice, antibacteriene etc.

Uleiurile volatile
Sunt substanţe organicc volatile cu miros specific, numite şi esenţe aroma

tice. Ele sunt elaborate dc protoplastul celulci şi localizate în structurile ţesu
tului secretor extern (peri secretori şi glandulari, papile, nectarine etc.) sau în 
cele interne (cavităţi şi canale secretoare, idioblaste etc.). Se întâlnesc în dife
rite organe ale plantelor (fructe, flori, frunze, rădăcini, rizomi etc.) îndeosebi, 
la specii din familiile Lamiaceae, Asteraceae, Myrtaceae, Rutaceac. Apia
ceae, Pinaceae, Lauraccae. Uleiurile volatile îndeplinesc roluri importante 
biologice. Insectele, Hind atrase dc arome, contribuie la polenizarea plante
lor. Totodată ele posedă proprietăţi farmacolerapeutice deosebite: antiseptice, 
calmante, antiinflamatoare, stomahice, antispasmodice ele.

Rezinele şi oleorezinele
Derivă din uleiuri şi sunt amestecuri solide de substanţe organice aromate. 

Ele sunt localizate în pungi şi canale sccretoare în amestec cu uleiuri volatile 
şi alte substanţe organice sau anorganice. în contact cu aerul (la exsudare) o 
parte din uleiurile volatile se oxidează şi se polimerizează, solidificându-se 
în rezine. Au rol deosebit în protecţia plantelor împotriva factorilor externi, 
stimulează regenerarea şi cicatrizarea ţesuturilor la lezare. Sunt caracteristice 
reprezentanţilor din filumul Pinophyta. Rezinele şi oleorezinele sunt utilizate 
în practica terapeutică in calitate de remedii cu proprietăţi antiseptice, vermi
fuge, purgative, cicatrizante.

O O O C ' '
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3.1. Generalităţi
Citologia (gr. kytos = celulă; lat. logos -  ştiinţă) vegetală este ştiinţa care 

studiază structura, ultrastructura, compoziţia chimică şi aspcctclc fiziologice ale 
celulei vegetale. Celula (lat. cellula -  camcră mică. cavitatc) reprezintă unitatea 
morfo-funcţională elementară a tuturor organismelor vii cu însuşirile de autore
glare. autoconservare şi autoreproduccrc. Caractcristicile vitale proprii celulei 
sunt: nutriţia, respiraţia, creştcrca, iritabilitatca etc. Fa poate fi definită drept un 
sistem biologic deschis, dinamic, aflat în relaţii de echilibru cu mediul înconjură- 
lor. în cazul organismelor unicclulare şi în interrelaţii cu alte celule, când e parte 
constituentă a unui ţesut din organ sau organism pluricelular. Celula constituie 
un prim nivel dc organizare structurală atât a organismelor vegetale, cât şi ani
male. Celulele pot fi:

- procariote (gr. pro = înainte; karyon -  nuclcu) cu structură primitivă, 
întâlnite la bactcrii şi alge albastre-verzi. Se caracterizează printr-un echi
valent al nucleului, denumit nucleoid, fară nucleoli, iar materialul genetic 
este reprezentat printr-un singur cromozom, constituit dintr-o moleeulă 
de ADN, neasociat cu histone. Unele organite lipscsc ori diferă structural 
de eucariote;

- eucariote (gr. cu = adevărat, tipic) cu structura mai evoluată şi se întâl
nesc de la alge până la cclc mai superior organizate spccii dc plante. Nu
cleul este bine structurizat cu membrană nuclcară distinctă, cu unul sau 
mai mulţi nucleoli. Materialul gcnctic este pentru mai mulţi cromozomi, 
alcătuit din molecule dc ADN-bicatenar asociat cu histone, ARN, ioni de 
Mg şi Ca.

Forma celulelor
Variază în funcţie de: origine, topografia în organul plantei, rolul fiziologic 

pe care-1 îndeplinesc, condiţiile mediului în carc sc dezvoltă planta. La plantele 
pluricelulare celulele pot avea cele mai diverse forme: sfcrică. ovală, tabelară, 
poliedrică, cilindrică, discoidală, prismatică, lobată, rcnilorină, fusiformă, stela
tă etc. Cu toată diversitatea de forme, ele sc pot grupa în trei catcgorii:

- celulele parenchimatice, sunt aproape izodiamctricc, Ia carc diametrul 
mare nu depăşeşte mai mult dc 3 ori diametrul mic. Ele alcătuicsc ţesutu
rile fundamentale (parenchimurile asimilatoare, dc rezervă, aerifere, ac- 
vifere), ţesutul mecanic colcnchimatos sau sclcrcnchimul scleros, ţesutul 
protector (epiderma, rizoderma);
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- celulele prozenchimatice au diametrul longitudinal mult mai mare de
cât ccl transversal. Ele au formă cilindrică cu pereţii subţiri (parenchi
mul asimilator palisadic, celulele perilor tectori), alungite, cu pereţii 
subţiri (laticiferele) sau fusiforme şi cu pereţii îngroşaţi, dispuse în 
lungul organului (fibrele mecanice);

- idioblastele sunt cclulc izolate cu o formă particulară, înglobate în ţe
suturi tipice, alcătuite din cclulc uniforme. Astfel sunt celulele lignifi
cate în formă de T, Y, X în mezofilul frunzelor de ceai Thea sinensis, 

celulele secretoare cu ulei volatil din frunzele de dafin Laurus nobilis, 
din rizomul de odolean Valeriana officinalis, celulele taninifere din 
frunzele de tei Tilia cordata, cclulclc oxalifcrc din rizomul de răculeţ 
Polygonum bis tori a etc.

Dimensiunile celulelor
Varietatea dimensiunilor este determinată de: originea celulei, funcţiile pe 

care le îndeplinesc, mediul în care se dezvoltă şi poziţia sistematică a speciei. 
Câteva exemple privind dimensiunile:

- celulele bactcricnc -  1-2 mkm ;
- celulele drojdiei dc bere -  4 -6  mkm;
- celulele meristematice ale plantelor superioare -  10-15 mkm;
- celulele parenchimatice de rezervă din fructclc citricelor până la 2 mm;
- celulele perilor absorbanţi, hifelor ciupercilor până la 3 -4  cm;
- fibrele liberiene ale unor plante textile sunt lungi: la cânepă Cannabis 

sativa -  4 -5  спи urzică mare Urtica dioica -  70 cm, ramie Boehmeria 
nivea -  50 cm;

- vasele lemnoase (traheile) sunt şi mai lungi şi pot atinge -  3-5 m;
- laticiferele unor specii din familia Euphorbiaceae -  până la 30 m.

Structura celulei procariote
Celula procariotă apărută acum 3-3,5 mln dc ani astăzi reprezintă doar 

bacteriile şi algele albastre-verzi. Peretele celular este rigid, rezistent, alcătuit 
din glicoproteine complexe de tipul mureinelor. Urmează plasmalcma cu nu
meroase complexe enzimatice, care intervin în diferite sinteze şi în proccsclc 
de respiraţie. Plasmalema este permeabilă doar pentru molcculc mici şi im
permeabilă pentru macromolecule.

In citoplasmă se disting două zone: ectoplasma -  zona pcrifcrică, den
să, fin granulată, bogată în microfibrile, proteine globulare, picăniri dc ulei, 
glucide de rezervă, enzime implicate în procesele metabolice de sinteză a 
proteinelor, lipidelor, polizaharidelor etc.; centroplasma -  zona centrală mai

- ■ ••• . . . . .  .. '■ *.*'v *  .
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deschisă la culoarc şi mai granulată în care se observă filamentul de ADN 
fără histonc, ce formează nucleoidul (analogul nucleului din celula eucariotă) 
lipsit dc membrană şi nucleol. Astfel nucleul adevărat cu anvelopă nucleară 
lipseşte. Ribozomii sunt de tipul 70 S. Dictiozomii şi mitocondriile lipsesc. 
Structuri simple lamelare sau chiar grupate în pachete de tip tilacoidal conţin 
pigmenţi, care absorb lumina şi participă la procesul de fotosinteză, reprezen
tând analogul cloroplastelor, iar sistemele de membrane şi vezicule -  echi
valentul reticulului endoplasmic din celulele eucariote vegetale. Diviziunea 
celulară la procariote este directă prin scizipartizare.

Structuri proprii doar celulei eucariote vegetale
Organizarea structurală a celulei vegetale s-a stabilit de-a lungul anilor în 

rezultatul evoluţiei filogenetice. Structura celulei vegetale se deosebeşte net 
dc cclula animală prin prezenţa:

- peretelui celular pecto-celulozic;
- plastidelor de diferite tipuri;
- vacuolelor;
- substanţelor de rezervă cum este amidonul, inulină, uleiuri vegetale, 

aleurona;
- cristalelor de săruri minerale (sulfat de calciu) şi organice (oxalat dc 

calciu).

3.2. Structura celulei eucariote vegetale
Celula vegetală are o structură complexă. Utilizarea tehnicilor microsco- 

picc, atât a microscopiei optice, cât şi a microscopiei electronice, au făcut 
posibil stabilirea structurii şi ultrastructurii celulei (fig. /, 2, 3, 4, 5). O celulă 
vegetală eucariotă este alcătuită din două mari componente:

- constituenţii vii sau protoplasm ici, reprezentaţi prin plasmalemă, hi- 
aloplasmă, reticul endoplasmic, ribozomi, complexul Golgi, lizozomi, 
microcorpi, mitocondrii, plastide, nucleu. Ei constituie protoplastul;

- constituenţii nevii sau parap lasm ic i sunt reprezentaţi de incluziuni 
ergastice, vacuom şi perete celular.

Constituenţii protoplasmatici sau protoplastul la rândul său este alcătuit 
din citoplasmă şi nucleu. Citoplasma cuprinde toate organitele celulare vii cu 
exccpţia nucleului.
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А В

Fig. I. Schem a co m b in a tă  a o rg a n iza ţie i stru ctu ra le  a ce lu le i eu cario te: A -  ce lu la  a n i
mală; В -  ce lu la  vegeta lă: I -  nucleu cu crom atină şi nucleol; 2 -  m em brană plasm atică; 
3 -  anvelopă celulară; 4 -  p lasm odesm ă; 5 -  reticul endop lasm ic granular (rugos); 6 -  
reticul end op lasm ic agranular (neted); 7 -  vacuolă form ată prin p inocitoză; 8 -  com plex  
Golgi; 9 -  lizozonv, 10 -  p lastoglobule in reticulul endop lasm ic neted; 11 -  centrio lă  şi 
m icrofilam entele centrosferei; 12 -  m itocondrie; 13 -  polir ib ozom i; 14 - vacuola  cen tra
lă; 15 -  cloroplast (C enţov, I9H4).
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3.2.1. Constituenţii protoplasmid sau protoplasma

Plasmalema
Este membrană biologică simplă, elementară, de natură lipoproteică, aflată 

la periferia citoplasmei. Structura plasmalemei este a modelului mozaicului flu
id propus dc Singer-Nicolson (fig. 2), carc presupune existenţa unui dublu strat 
fosfolipidic şi glicolipidic fluid (cu o regiune polară hidrofilă şi una hidrofobă, 
ce permite asocierea lor în constituirea unei bariere, care limitează schimburile 
dc apă şi dc substanţe dizolvate între mediul intern şi cel extern), unde sunt in
cluse proteine integrale sau transmembranare mobile, care străbat ambele stra
turi fosfo- şi glicolipidice. Din punct de vedere al compoziţiei chimice, plasma
lema include: lipide, proteine, glucide, steroli, substanţe minerale.

Plasmalema este o membrană biologică dinamică, cu rol protector, ce con- 
; feră celulei entitate morfologică şi funcţională. Anumiţi receptori localizaţi pe 

plasmalemă. prima barieră a citoplasmei, recepţionează diferiţi factori fizici, 
chimici din exterior şi sunt responsabili de recepţia informaţiei exogene.

Plasmalema asigură comunicarea celulelor şi continuitatea citoplasmalică 
de la o celulă la alta prin intermediul plasmodesmelor, carc străbat porii fini 
ai peretelui celular prin porţiuni neîngroşate numite punctuaţii. Participă activ 
la transportul substanţelor, numit şi transport transmembranar, cc sc bazează 
pc proprietatea fundamentală a b iom em branclor- semipenneabilitatea selec
tivă. Sc deoscbcsc mai multe tipuri dc transport transmembranar:

- pasiv, cc sc realizează prin difuziune şi osmoză, fără consum de ener
gic, pentru ioni, molecule mici şi doar unele macromolccule;

- catalizat favorizează penetrarea prin biomembrane a unor substanţe cu 
masă moleculară mare fără consum de energie. Acest transport este re
alizat cu ajutorul enzimelor de pătrundere, existente în structura plas
malemei;

-  activ necesită energie sub formă de ATP şi asigură pătrunderea substan
ţelor, care disociază în ioni şi nu pot penetra plasmalema în alt mod;

- citoza este transportul unor macromolecule (particule solide sau sub
stanţe lichide) printr-un mecanism, care implică formarea unor vezi
cule. Se deosebeşte: endocitoza transportul moleculelor din exterior 
în interiorul celulei, carc în cazul substanţelor solide se numeşte fa -  

gncitnzâ, iar în cel al lichidelor -  pinocitoză  şi exocitoza -  eliminarea 
unor substanţe (enzime, constituenţi chimici ai peretelui celular) din 
protoplast în exteriorul lui.

Tatiana CAI.ALB, 1 M ihai BO DRUG]
7



CAPITOLUL III. Citologia vegetulă

Fig. 2. U ltrastructura p lasm alem ei in  m odelu l m ozaicu lu i fluid S inger-N ico lson : 1 -  pro
teine superficiale; 2 -  bistrat lipidic; 3 -  cholesterol; 4 -  proteine periferice; 5 -  proteine trans- 
membranare; 6 -  proteine integrate (din Palade, 1999).

Hialoplasma
Denumită şi matrixul celular, reprezintă substanţa fundamentală a celu

lei în care au loc multiple reacţii ale metabolismului celular şi în carc sunt 
înglobate organitele celulare. Este o substanţă mai mult sau mai puţin vâs
coasă, constituită din 70-85%  apă şi 15-25% substanţe organice (proteine, 
aminoacizi liberi, enzime, lipide, glucide), diferite tipuri de ARN şi compuşi 
minerali pc bază de: Ca, P, S. K, Mg etc. Cu ajutorul microscopului de înalt 
voltaj s-a determinat organizarea tridimensională a hialoplasmci, reprezentată 
de proteine fibrilare şi globulare dispuse în microfilamente şi microtubuli. Ele 
formează o reţea microtrabeculară cu rol important în mişcarea organitelor şi 
transportul chimic. în ochiurile reţelei este un lichid format din apă, proteine 
globulare, fosfolipide, aminoacizi, lipide, ioni, săruri minerale, care este în 
stare de gel la periferic şi accastă zonă se numeşte ectoplasmă şi sol (soluţie 
coloidală) la interior, numită endoplasmă.

în hialoplasmă sunt înglobate organite dc forme, dimensiuni, structură, 
compoziţie chimică foarte variate, ce îndeplinesc funcţii diverse. După pre-
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Fig. 3. Im agin i e lec tro n o m icro sco p ice  ale ce lu le lo r  d in  pericarpu l fructelor: I -  de măr 
M alu s dom estica , II -  d e aron ie  A ron ia  tn elan ocarpa:  1 -  nucleu cu  nucleol; 2 -  vacuolä; 
3 -  plastidä; 4 -  com plexul Golgi; 5 -  lizozom ; 6 -  reticul endop lasm ic granular; 7 -  ribo- 
zom i; 8 -  plasm alem ă, 9 -  anvelopă pecto-celu lozicâ; 10, 11 -  m itocond rii.
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Fig. 4. Im agini e lectron om icroscop ice ale ce lu le lor  pericarpu lu i fructu lu i de m ăr M alus 
dom estica: I -  plastide: 1 -  plastoglobule; 2 -  sistem  lamelar-granal; 3 -  grană cu tilacoide in 
teanc; 4 -  tilacoide intergranale; 5 -  anvelopă pecto-celulozică; 6  -  plasm odesm e; 7 -  m ito- 
condrie; 8 -  incluziune fenolicâ; 9 -  granul de am idon.
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F ig. 5. Im agin i e lec tro n o m icro sco p ice  a le  a cu m u lăr ilor  e lec tro d en se  fen o lice  (săgeţi) 
A -  in  p lastid e  şi В -  pe p lasm alem a ce lu le lo r  pericarp u lu i de aron ie A ron ia  m elan o  
ca rp a ; С -  p e ton op last şi D  in  largu l vacu o le i ce lu le lor  carp oca lu su lu i d e aron ie  A 
m elan ocarpa .
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zenţa sau lipsa membranei lipoproteice distingem:
vrganite cu membrană unitară (membrană simplă mai mult sau mai 
puţin asemănătoare eu plasmalema şi lonoplaslul): reticulul endoplas
mic, complexul Golgi. lizozomii, sferozomii, peroxizomii, gliuxizomii, 
lomazomii. plasmalemazomii;

- orga ni te cu membrană dublă: nucleul, plastidele, mit ocondr iile;
- organite amembranice (fără membrană): ribozomii, microtubulii, mi- 

crofdamentele, centriolii.

Reticulul endoplasmic
Este un organit alcătuit dintr-un sistem tridimensional de eanalicule rami

ficate şi anastomozate, care comunică între ele formând o reţea localizată în 
tot volumul citoplasmei, dc la anvelopa nucleară până la plasmalema (fig. I, 
3, 6). Deci membranele reticulului endoplasmic (RF.) vin în contact direct cu 
membrana externă a anvelopei nucleare, cu plasmalema, chiar cu membrana 
externă a mitocondriilor, plastidelor, structurilor complexului Golgi, astfel re
prezentând un adevărat sistem integru intracclular, cc participă la translocarea 
diferitor substanţe. Nivelul dc dezvoltare a RE depinde dc: tipul şi topografia 
celulei; etapa ontogenetică de dezvoltare: starea fiziologică a celulei; mediul 
de creştere şi dezvoltare a plantei etc. In celulele meristematice întâlnim un 
RE rudimentar, in cele diferenţiate RE are o structură complexă, dar în cele 
scncsccntc RE este fragmentat şi sub formă de vcziculc. în celulele secretoare 
RE este dezvoltat din abundenţă faţă de alte celule ale altor ţcsumri definiti
ve. Se deosebesc două tipuri de RE, aflate într-o continuitate, dar care diferă 
prin structură şi funcţii: reticulul endoplasmic granular (rugos) şi reticulul 
endoplasmic neted (agranulat).

Reticulul endoplasmic granular (REG) este format din structuri line (cis
terne, saeule, cavităţi aplatizate), deseori dispuse paralel, ale căror membra
ne la exterior sunt asociate cu ribozomi implicaţi în protosinteză. Diametrul 
acestor structuri pot varia de la 20 nm şi până la câţiva mkm în zonele dilatate. 
REG este bine dezvoltat în celulele fiziologic active, este deosebit dc abun
dent în celulele specializate în sinteza şi secreţia de proteine şi glicoproteine. 
Proteinele sintetizate sc acumulează în cavităţile reticulului cndoplasmatic, 
care apoi sunt transportate la dictiozomi sau segregate şi canalizate în vacuo
le. în elementele REG se sintetizează toate componentele proteice şi lipidice 
ale membranelor, are loc asamblarea lor, astfel contribuind direct la sinteza 
membranelor biologice.

Reticulul endoplasmic neted {REN) este formal dintr-un sistem dc cana- 
liculc ramificatc şi anastomozate, membranele cărora sunt lipsite dc ribozomi.
00« 4- -. •
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Fig. 6. R eticu l endoplasm ic: 1 membrana nucleară: 2 -  pori: 3 - reticul endoplasm ic neted: 
4 -  membrana reticulului endoplasm ic; 5 -  reticul endoplasm ic granulat; 6 -  ribozom i; 7 -  
canalicule (din Parvu, 1997).

Diametru! eanaliculelor şi veziculelor variază dc la 50 la 100 nm. Deseori 
REN sc dezvoltă ncunilbrm în cclulă, lormând unele zone mai dense. REN 
sc dezvoltă din REG printr-un proccs continuu. Deşi RHN şi RHG au acccaşi 
origine şi topografic, sc dcoscbcsc în plan funcţional. Activitatea REN este 
legată dc metabolismul lipidic şi a unor polizaharide şi nu intervine în sin
teza proteinelor. REN este bine dezvoltat în cclulclc în carc arc loc sinteza 
şi depozitarea uleiurilor volatile, rczinelor, lipidelor. Dcoarcce participă la 
transportul substanţelor care intervin în formarea noilor membrane în celule
le juvenile, REN este dezvoltat îndeosebi în apropierea peretelui celular. Tot 
în cistcmelc REN au loc procesc de dezactivare metabolică prin intermediul 
unui şir dc enzime oxidative şi dehidrogenaze. Deci REN participă şi la pro
cesele de detoxicare celulară. Totodată REN serveşte drept loc de stocare a 
substanţelor extracelulare şi celulare.
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Ribozomii
Sunt nişte corpuscule ribonucleoproteice sferice cu diametrul de 20-30 nm , 

vizibile numai în microscopul electronic, lipsite de membrană proprie, impli
caţi în sinteza proteinelor (fig. I, 3. 6). Ribozomii mai sunt denumiţi granulele 
lui Palade. în cinstea savantului american de origine română Emil Palade, care 
s-a ocupat de studiul lor.

în celulele vegetale, ribozomii sunt localizaţi în citoplasmă citoribizomi. 
în mitocondrii mitoribozomi, în plastide -  plastoribozomi. Ribozomii pot fi 
liberi sau asociaţi pe ARN|v în ansambluri helicoidale. numite poliribozomi. 
sau pe membrana externă a nucleului şi RE. Fiecare ribozom este alcătu 
it din 2 subunităţi inegale: una mică, ovală, asimetrică sau simetrică şi alta 
mare. hemisferică, asimetrică. După masa moleculară şi a coeficientului de 
sedimentare (exprimat in unităţi Svedberg -  S) se cunosc două categorii de 
ribozomi: de 70 S  prezenţi în celulele procariote, plastide şi mitocondrii şi dc 
80 S — în citoplasina şi nucleul celulelor eucariote.

Ribozomii constau din apă, proteine, fosfolipide, ARNr, care se sinteti
zează în nucleoli. Subunităţile ribozomalc sunt sintetizate în nucleu, iar în 
citoplasmă are loc asamblarea lor în ribozomi.

Complexul Golgi
A fost descoperit în celulele vegetale cu ajutorul microscopului optic de 

către Camilo Golgi în 1898. El reprezintă totalitatea dictiozomilor dintr-o celu
lă (fig. / ,  3, 7). Dictiozoinul ca unitate structurală şi funcţională a complexului 
Golgi este alcătuit dintr-un se( de cisterne şi un sistem de vezicule golgiene.

Setul de cisterne, reprezen
tat prin 5-10 discuri lamelarc, 
curbate, goale la interior, limi
tate de membrane lipoprotciec, 
denumite saculi sau cisterne, 
dispuse paralel în teanc, la o 
distanţă de 10-12 nm. Pe mar
gini sunt numeroase prelungiri 
tubulare, anostomozate. cu as
pect reticulat.

Veziculele golgiene cu di
ametrul 20-200 nm apar drept 
rezultat al acumulării substanţelor sintetizate şi detaşării de la extremităţile 
laterale ale saculilor dictiozomici.

Fig. 7. Schem a structurii spaţiale a unui d ictio -
zom  (din Palade, 1999).
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Complexul Golgi posedă o structură polară: un pol formativ (regenerator) 
în partea sa convexă numită cis şi altul sccrctor, pe cca concavă, numită trans 
unde se formează vezicule golgicnc pline cu substanţe organice.

Complexul Golgi se caracterizează printr-un polimorfism structural în func
ţie de: poziţia sistematică a speciei, topografia celulei în organism, starea fizio
logică a celulei. El lipseşte la procariote, este rar întâlnit la ciuperci şi bine dez
voltat Ia plantele superioare, preponderent în celulelc juvenile, în dezvoltare. 

Complexul Golgi îndeplineşte multiple funcţii, participând la:
- construcţia plăcii celulare în citodicrcză, a peretelui celular primordial, 

primar şi secundar;
- procesul de gclificarc a peretelui scheletic, la formarea mucilagiilor şi gu

melor;
- regenerarea şi asamblarea noilor plasmalcmc:
- transportarea diferitor substanţe prin intermediul veziculelor golgiene în 

zonele necesare ale cclulci;
- excreţia diferitor substanţe în exteriorul celulei;
- geneza lizozomilor şi vacuolelor.

Lizozomii
Sunt formaţiuni preponderent sferice cu un conţinut dens, delimitat dc o 

membrană lipoproteică simplă şi pot fi observaţi la microscopul optic şi elec
tronic (fig. I. 3). Au fost descoperiţi şi studiaţi dc cătrc C'h. dc Duve (1955) 
în celulele animale, iar ulterior, identificaţi şi în celulele vegetale. Lizozomii 
sunt bogaţi în hidrolazc acidc (protcazc, lipaze, fosfolipaze, nucleaze etc.) şi 
transferaze, care participă la autoliza celulară. După activitatea funcţională se 
deosebesc: lizozomi primari ş\ secundari.

Lizozomii primari reprezintă doar granule de depozitare a hidrolazelor 
acide, fără substraturi de degradare. Ei încă nu intervin în procesele de degra
dare a diferitor substanţe. Sursa lizozomilor primari în celulă este considerată 
complexul Golgi.

Lizozomii secundari reprezintă granule in activitate, conţinând hidrola- 
ze acide, substraturi de digerat şi reziduuri ale digestiei. Ei sc formează în 
urma fuzionării repetate a lizozomilor primari sau provin din vacuole fago- 
citarc sau din diferite zone ale citoplasmei delimitate dc o membrană în care 
sunt dispersate enzimclc lizozomilor primari. Aceşti lizozomi sunt implicaţi 
în fenomenul de digestie celulară, în procesele metabolice şi de degradare a 
substanţelor inutile, rezultate în urma metabolismului. Deci, lizozomii înde
plinesc funcţii importante: participă la digestia intracelulară (heterofagia) şi 
digestia unor porţiuni din citoplasma proprie (autofagia).
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Corpii paramurali
Reprezintă organite, învelite de o membrană simplă, prezente numai în 

celulele vegetale. După localizarea şi originea lor în celulă se deosebesc două 
categorii: lomazomi şi plusmalemazomi.

Lomazoniii au aspect de vezicule şi sunt localizaţi la periferia celulei, 
între plasmalema şi peretele pecto-celulozie. îşi au originea în RE, în forma
ţiunile golgiene, carc traversează plasmalema sau chiar din plasmalcmă, prin 
înmugurire. Deoarecc au rol important în sinteza şi depunerea substanţelor, 
ce intră în componenţa peretelui celular, numărul lor este sporit în celulele în 
curs de formare şi crcştcre.

Plasmalemuzomii la fel delimitaţi dc o membrană simplă şi cu aspect de 
vezicule, localizaţi sub plasmalema. Ei îşi au originea exclusiv din invagina- 
rea plasmalemci, îndeplinesc rol important în acumularea poliholozidelor, ce 
ulterior sunt utilizate în formarea peretelui celular.

Microcorpii
Reprezintă organitelc vcziculiforme delimitate de o membrană biologică 

unitară cu dimensiuni mici (0,5 1,5 mkm). Ele includ diferite enzime, care 
participă la diverse proccsc metabolice. Fac parte: peroxizomii, sferozomii şi 
glioxizomii.

Peroxizomii rezultă în urma înmuguririi REN şi reprezintă veziculele 
mici cu matrice omogenă sau granulată, iar uneori cu filamente ramificate. Ei 
conţin enzime oxidative, care produc şi descompun peroxidul de hidrogen şi 
alte enzime, care participă la catabolismul purinelor, la reglarea catabolismu- 
lui glucozei şi metabolismului lipidelor.

Sferozomii sunt organitele rezultate în urma dilataţiilor terminale sau pe
riferice ale REN cu diametrul dc 0,5-1,0 mkm cu un conţinut electrondens. Ei 
reprezintă sediul de sinteză şi acumulare ale uleiurilor vegetale.

Glioxizomii sunt structuri vcziculiforme cu conţinut de enzime esenţiale 
ale ciclului glioxilic (izocitrat-liaza şi malat-sintctaza), care permit sinteza 
unor produşi cum sunt oxaloacetaţii, apoi glucidcle sau acizii aminiei.

Citoscheietul
Este ansamblul de structuri amembranare, care contribuie la menţinerea 

formei celularc, la fixarea organilelor şi mobilitatea citoplasmei. La acestea 
se referă: microtubulii, microfilamentele şi microfibrele (filamentele inter
mediare).

Microtubulii sunt sub formă dc cilindri constituiţi prin asamblarea helico- 
idală a 13 protofilamente, fiecare formată din 2 tipuri dc subunităţi globulare
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numite alfa şi beta tubuline. Aceşti microtubuli sunt dispuşi în vecinătatea 
peretelui scheletic, paralel cu direcţia dc creşterc a peretelui celular. Ei contri
buie la dirccţionarca veziculelor golgiene umplute cu constituenţii precursori 
ai peretelui pccto-cclulozic. în timpul diviziunii celularc numărul microtu
buli lor crcştc şi formează fibrele fusului mitotic, totodată sunt implicaţi în 
mişcarea cromozomilor şi transportul veziculelor prin citoplasmă.

La alge, ciupcrci. muşchi, ferigi şi gim nospennclc mai puţin evoluate sunt 
prezenţi centriolii sau centrozomii de la care iradiază microtubulii în timpul 
diviziunii. Microtubulii participă şi la formarea cililor cclulclor bacteriene. 
Flagelii spermatozoizilor unor talofite. briofite, pteridofite şi gimnosperme 
inferioare reprezintă cvaginaţii tubulare ale celulei, acoperitc cu plasmalemă, 
în care pătrunde un fascicul dc microtubuli, ce alcătuiesc axoncma.

Microfilamentele sunt formate din proteine globulare numite actinc. Ele 
sunt dispuse paralel cu direcţia curentului citoplasmatic, contribuind la miş
carea citoplasmatică sau cicloză.

Microfibrele (filamentele intermediare) reprezintă proteine fibroase, 
drepte, specifice celulelor eucariote animale şi după dimensiuni sunt interme
diare între microtubuli şi microfîlamcntc.

Mitocondriile
Sunt organite complexe cu rol esenţial în energetica cclulară, prezente în 

celulele eucariote animale şi vegetale (fig. 1, 3. 4, 8). Numărul mitocondriilor 
este relativ constant în acelaşi tip de celule, dar variază în funcţic dc tipul 
cclulei şi de poziţia sistematică a spccici. Totalitatea mitocondriilor dintr-o 
cclulă alcătuieşte condriomul celular, recunoscut ca “centrala cnergctică a 
cclulci” ce produce energie sub formă dc adenozintrifosfat (ATP).

Forma, dimensiunile, 
numărul, localizarea în 
cclulă şi structura mito- 
condriei depind de starea 
şi activitatea fiziologică a 
celulci. Pot fi sub formă 
dc granule, bastonaşe, fi
lamente. drepte, curbate, 
fiexuoase sau ramificate 
cu diametrul 0,3 1,5 mkm , 

iar lungimea dc la 2 la 10 
mkm (în cazul mitocondri- 
ci gigante până la 30 mkm).

Fig. 8. Schem a structurii m itocondriei: Л -  in itocond ric  
cu criste tubulare; В -  m itocon d rie  cu criste lam elare:
1 -  m em brană externă; 2 -  m em brană internă; 3 -  spaţiu  
perim itcK ondrial; 4 -  m atrice; 5 -  criste tubulare; 6 -  criste  
lamelare (d in  Pârvu, 1977).
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în celulelc cu proccselc metabolice intense, mitocondriile sunt abundente, în 
comparaţie cu celulclc cu activitatc latentă. Numărul mitocondriilor în celulele 
plantelor superioare variază dc la zcci la sute şi chiar la zeci de mii, pe când în 
celulele de drojdii adesea este o singură mitocondrie ramificată. De regulă, mi
tocondriile sunt localizate în jurul nucleului sau concentratc în zonele din celulă 
cu activitate mai intensă, ce necesită mai multă energie.

Prin cercetările în microscopul electronic s-a stabilit ultrastructura com
plexă a mitocondriilor. La exterior sunt limitate de un înveliş dublu, alcătuit 
din două membrane fosfolipoprotcicc unitare, separate de un spaţiu perimito- 
condrial. Membrana externă este netedă, cu rol protcctor, pc când cea internă 
este cutată spre interior, formând în interior prelungiri, denumite criste, cu 
rolul dc a mări suprafaţa membranei interne. Forma cristelor este diversă: 
lamelară, septată sau tubulară. Numărul cristelor este variabil, fiind sporit în 
celulele cu o intensă activitate oxidativă. Pc membrana internă a mitocondriei 
se ailă mici particule numite o.xizomi, cu rol important în transferul de elec
troni în procesele de fosforilare oxidativă.

în interiorul mitocondriei se găseşte substanţa fundamentală ce alcătuieşte 
matricea sau stroma. Compoziţia chimică a matricei este asemănătoare cu 
cea a hialoplasmei, dar cu un conţinut mai sporit de proteine şi lipide, o pro
porţie mai mare de ioni de 1C, Mg " ,  Na ', C’a " . în matricea mitocondrială 
este prezent ADN, care se deosebeşte de cel nuclear prin raportul de baze şi 
lipsa histonclor, iar duplicarea lui are loc independent de cel nuclear, sunt 
prezenţi ribozomii 70S (mitoribozomii) şi diferite tipuri de ARN necesare 
pentru sinteza autonomă a unor proteine proprii. Aceasta permite a considera 
mitocondriile organite semiautonome. Mitocondriile sunt bogate şi în enzime 
oxidorcducătoare.

Mitocondriile îndeplinesc un important rol în activitatea vitală a celulclor. 
Energia necesară oricăror activităţi intraeelulare se obţine prin degradarea 
aerobă şi completă a glucidelor, lipidelor, până la stadiul de СО, şi 11,0. care 
are loc în mitocondrii. Energia se depozitează în legătura macroencrgctică din 
ATP şi sc eliberează prin hidroliză (ATP —» ADN + P + energie).

Plastidele
Sunt organite cu rol important în metabolismul celular, specifice doar ce

lulei vegetale, prezente în organismele autotrofe (alge şi plante superioare). 
Ansamblul plastidelor unei celule alcătuieşte pfasliJumul. Forma, dimensiu
nile, numărul şi dispoziţia lor în celulă, compoziţia pigmenţilor, capacitatea 
de sinteză a substanţelor organice depind dc starea fiziologică a celulei şi de 
poziţia taxonomică a plantelor. Ciupercile sunt lipsite de plastide; bacteriile
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fotosintetizante conţin vczicule cu pigmenţi asimilatori; algele albastre-verzi 
nu au plaslide bine organizate, dar dezvoltă lamele cc poartă pigmenţi asimi
latori; la algele adevărate întâlnim echivalentul plastidelor cromatoforul. 
Plantele superioare dezvoltă plastide bine structurate (fig. I. 4), care derivă 
dintr-un organit ncspecializat - prop/astida.

Proplastidele sunt plastidele embrionare, puţin diferenţiate, prezente în 
zigot, în proembrion. în celulele merislematicc ale plantelor etc. Ele sunt li
mitate dc o anvelopă dublă, ce izolează un conţinut dens -  stroma, în care se 
evidenţiază prezenţa câtorva lamele şi vczicule. Prin microtehnici adecvate 
s-a putut identifica şi prezenţa ADN librilar şi a ribozomilor. In funcţic dc 
condiţiile de creştere, localizare, apartenenţa sistematică a speciei, proplasti- 
dcle se pot dezvolta în diferite catcgorii de plastide mature, identificate în 
celulele vegetale: cloroplaste, cromoplaste şi leucoplaste, dintre carc primele 
două sunt colorate, iar ultimele -  incolore.

Cloroplastcle rezultă in urma diferenţierii proplastidelor în prezenţa lu
minii. Ele sunt plastidele dc culoare verde graţie prezenţei pigmenţilor clo- 
rofilieni, care asigură procesul de fotosinteză bazat pc utilizarea energici de 
lumină absorbită dc pigmenţi pentru a reduce СО л în glucide. La algele roşii 
cromatoforii sunt numeroşi, lenticulari şi conţin pc lângă clorofîle şi alţi pig
menţi cum sunt ficocrctrinele, iar cele brune fucoxantinclc.

Deşi la plantele superioare se observă o uniformizare a cloroplastelor. de 
regulă, au o formă lenticulară şi numărul lor variază într-o celulă de la 20 la 
50, totuşi aceste caractere se schimbă în funcţic dc: vârsta celulelor, tipul ce
lulelor, starea fiziologică a celulelor, condiţiilc dc crcştere ale plantei, nivelul 
dc organizare al plantei etc.

Investigaţiile efectuate cu ajutorul ME au pus în evidenţă ultrastructura clo
roplastelor (fig. 1, 3, 4, 5, 9). Cloroplastul este un organit limitai dc o anvelopă 
dublă, formată din două membrane simple şi un spaţiu periplastidial între ele. 
Substanţa fundamentală numită stromă sau matrixul plastidial este fin granula
tă, bogată în proteine, ioni dc Mg " .  acizi organici şi aminici, zaharuri. enzime 
şi conţine granule de amidon, fibrile de ADN, ARN, plastoglobule, ribozomi 
numiţi şi plastoribozomi. Piastoglobulele sunt particule sfcricc cu rol de în- 
magazinare a lipidelor, chinonelor. carotenoidelor, clorofilclor. ionilor metalici, 
îndeosebi a celor de lier. Sunt din abundenţă în plastidele scnesccnte.

în stromă sc află un ansamblu unic de membrane (lamele), organizate în 
tilacoide granule şi intergranale (stromatice), orientate paralel cu axa mare a 
cloroplastului. Tilacoidele granale reprezintă nişte saculc închise, aşezate în 
teanc, constituind o formaţiune numită grană (fig. 4). Tilacoidele stromatice
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sunt formaţiuni intergranale 
sub formă de tuburi flexibile 
aplatisate care străbat stro
ma şi traversează şi granele.
F.le îndeplinesc rol mecanic, 
asigurând granelor o anumită 
poziţie în interiorul plasti- 
dei. Membranele tilacoidclor 
granale şi stromatice au o 
structură lipoprotcică (50% 
proteine, 40% lipide), pc su
prafaţa cărora sc observă par
ticule globulare cu diametru 
de 10-20 nm, denumite cuan- 
tuzumi. l£i reprezintă unităţi 
funcţionale ale fotosintezei, 
alcătuitc din clorofilele a. h şi 
с şi pigmenţi însoţitori, cum ar fi carotenoidcle şi ficobilinele. Clorofilele de 
culoarc verde captează fotoni în albastru şi în roşu, carotcnoidele colorate în 
galben sau oranj însoţesc clorofilele şi absorb radiaţii luminoase în albastru, 
iar ficobilinele prezente la algele albastre verzi modifică parţial condiţiile de 
utilizare a energiei luminoase în procesul de fotosinteză. Cloroplastele au 
rol important, deoarece sunt plastidc responsabile de procesul de fotosinteză 
în urma căruia rezultă hidraţii de carbon (ozele şi ozidele) şi se eliberează 
oxigenul, carc asigură regenerarea celui atmosferic, necesar pentru proccsul 
de respiraţie caracteristic tuturor organismelor vii.

Pigmenţii clorofiiicni au proprietăţi antibacteriene, cicatrizantc şi sunt uti
lizaţi în fitoterapic, proprietăţi deodorante şi intră in compoziţia multor prepa
rate cosmcticc (apă dc gură. paste de dinţi). Clorofilina de sodiu sc utilizează 
în calitate dc colorant în băuturi răcoritoare şi alcoolice, gume dc mestecat.

Fotosinteză reprezintă ansamblul reacţiilor bazate pc utilizarea energiei 
solare şi asigură formarea glucidelor şi oxigenului, plecând dc la dioxidul de 
carbon şi apă. Procesul unic de fotosinteză reprezintă un lanţ de reacţii unite 
în două faze: de lumină şi dc întuneric.

Faza de lumină sau fotochimicâ include o serie dc rcacţii care au loc la 
nivelul granelor, sc desfăşoară doar la lumină şi constă în rcducerea NADP- 
lui (nicotinamid adenin dinucleotid-foslat) în NADPH, fosforilarea ADP-lui 
în ATP, fotoliza apei şi eliminarea O,. Reacţiile acestei faze necesită prezenţa

CAPITOLUL III. Citologia vcj

Fig. 9. Schem a structurii u n u i clorop last de la cor- 
m ofite: 1 -  membrana externă; 2 -  membrana inter
nă; 3 -  ADN; 4 -  tilacoide granale; 5 -  plastoglobuli; 
6 -  plastoribozom i; 7 -  tilacoide stromatice; К -  parti
cule globulare externe; 9 -  particule globulare interne 
(din Pârvu, 1997).
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pigmenţilor fotoreceptori (clorofila a. clorofila b, clorofila с; carotenoidele şi 
ficobilinele), care captează energia de lumină.

Faza de întuneric sau obscură decurge în absenţa luminii şi se desfăşoară 
Ia nivelul stromei plastidiale. Dioxidul de carbon fixat pe acceptorul ribulo- 
zofosfat este redus şi intră într-o serie de transformări ale ciclului Calvin, ce 
asigură sinteza glucozei şi regenerarea acceptorului -  ribulozofosfat.

Cromoplastele sunt plastidele colorate, lipsite de clorofile. dar care conţin 
pigmenţi carotenoidici (carotina, licopina, xantofila) responsabili de culoarea 
galbenă, oranj sau roşie, de aceea se mai numesc carotenoidoplaste (fig. 10). 
Aceşti pigmenţi sunt liposolubili şi reprezintă surse importante de provita- 
mina A. Principala funcţie a cromoplastelor este de a da culoare organelor în 
care sunt prezente pentru a fi mai atractive: galbenă, oranj, roşie la fructele 
de tomate Lvcopersicon esculentum, ardei Capsicum annuum, măceş Rosa 
canina, păducel Crataegus monogyna, dracilă Berberis vulgaris, scoruş Sor- 
bus aucuparia\ galbenă în corola de păpădie Taraxacum officinale', galbenă 
şi oranj în corola de gălbenele Calendula officinalis; oranj în rizocarpii de 
morcov Daucus carota etc.

Cromoplastele se pot forma în anumite condiţii: din proplastide prin 
acumularea treptată a pigmenţilor carotenoidici; din cloroplaste, care pierd 
structura tilacoidal-granală şi clorofilcle, simultan sporind numărul plastoglo- 
bulelor: din leucoplaste, care pierd substanţa acumulată pe măsura creşterii 
concentraţiei în carotenoide.

Tatiana CALALB, IM ihai BO DRÜ G1
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Fig. 10. C e lu le  p a ren ch im a tice  cu  cro m o p la ste  d in  fru cte m ature de: A -  m ăceş R osa

L
can ina; В -  lăcrăm ioară  C o n va lla r ia  m a ja lis ;  С -  sco ru ş de m u n te  Sorbu s au cu paria ;  
D -  păducel C rataegus m on ogyn a: 1 -  crom oplast, 2 -  nucleu, 3 -  perete celular (H rjanov
ski, Ponom arenko, 1979).
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Cromoplastclc sunt foarte polimorfe: sferice, lenticulare, fusiforme, rom
boidale, acicularc, prismatice etc. Ele au la exterior un înveliş dublu-mem- 
branar, care înconjoară stroma mai rarefiată în comparaţie cu cloroplastele. 
Elementele mcmbranicc în stromă sunt reduse şi se pot observa în formă ve- 
ziculară sau tubulară, iar numărul plastoglobulelor este din abundenţă. Con
form naturii structurilor în care se acumulează pigmenţii carotenoidici se de
osebesc cromoplaste de tip:

- globular, la care pigmenţii sunt localizaţi în globule intraplastidiale 
lipidice ca în petalele florii de piciorul cocoşului Ranunculus acris, în 
epicarpul finetului de portocal Citrus aurantium;

-  memhranar, la care carotenoidelc se acumulează pe membranele peri
ferice ca în petalele florilor din fam. Amaiyllidaccae;

-  tubular cu pigmenţii localizaţi in tubulii inlraplastidiali ca la fructele 
de ardei Capsicum an пиит;

- cristalin, la carc pigmenţii carotenoidieni carotenul şi licopenul sunt 
aciformi, solitari sau în grupuri ca la fructele de tomate L. esculcntum 
sau romboidale şi prismatice ca la rizocarpii dc morcov D.carata.

Cromoplastele îndeplinesc un rol biologic important gratie coloraţiei vii 
ce fac florile şi fructele mai atractive, contribuind, fără îndoială, la disimina- 
rea angiospermelor. Organele bogate în cromoplaste reprezintă surse impor
tante dc provitamina A cu proprietăţi valoroase farmacologice, fiind solicitate 
în terapia namristă. Organele plantelor cu conţinut sporit de carotenoide sunt 
utilizate cu succcs şi în industria alimentară şi cosmetică.

Leucoplastele sunt plastide incolore, lipsite de pigmenţi asimilatori, spe
cializate în acumularea diferitor substanţe de rezervă (fig. II). Ele se dezvoltă 
din proplastide, mai ales în parenchimurile de depozitare ale organelor sub
terane (rădăcini, rizomi, tuberculi), a seminţelor, în ţesuturile embrionare sau 
din cloroplastele organelor verzi, prin reducerea sistemului tilacoidal-granal 
şi pierderea pigmenţilor clorofilieni. Pot fi de diferite forme: lenticulară, sfe
rică, ovoidală, ameboidă, ramificată. In microscopul electronic se evidenţiază 
învelişul plastidial dublu şi stroma. De regulă, sistemul lamelar este slab dez
voltat şi reprezentat prin tubuli şi vezicule, rar organizat în grane. Sunt pre
zentate substanţele de rezervă sub formă de incluziuni. După natura chimică 
a acestor substanţe de rezervă se deosebesc mai multe tipuri de leucoplaste: 
amiloplaste, pmteoplaste, oleoplaste, taninoplaste.

Amiloplastdc  reprezintă leucoplaste, care biosintetizează şi acumulează 
amidon, întâlnite in celulele parenchimatice din organele subterane (rădăcini 
de nalbă marc Althaea officinalis, tubercul dc cartof Solanum tuberosum, ri-

ООУХ ....... . •• •• w». . ţ.
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zomi de stânjenel Iris germanica, 

bulbi de ceapă Allium сера, bulbo- 
tuberculi de brânduşă de toamnă 
Colchicum autumnale), în ţesutu
rile cotiledoanelor şi embrionului 
seminal. Forma sferică sau ovoi- 
dală a amiloplastului se modifică 
pe măsura acumulării amidonului. 
Amiloplastele au un înveliş plasti- 
dial dublu, sistem lamclar slab 
dezvoltat şi stroma fin granulată 
ce se reduce simultan cu depune
rea amidonului in granule. Se pot 
forma una sau mai multe granule 
de amidon, fiecare înconjurată cu 
o membrană simplă. La maturi
tate. amiloplastul poate fi repre
zentat prin mai multe granule de 
amidon, formând amidonul com
pus sau printr-o singură granulă, 
formând amidonul simplu.

Proteoplastele sunt leucoplas
tele care sintetizează şi acumu
lează substanţe de natură proteică 

sub formă de fascicule fibroase, care apoi se condensează într-o formaţiune 
cristaloidă. aciculară sau granulară. Cea mai frecventă formă de depozitare 
sunt granulele de aleuronă la Poaceae, Fabaceae.

Oleoplastele sunt leucoplastele specializate în acumularea lipidelor sub 
formă de plastoglobuli dispersaţi, care la maturizarea leucoplastului se pot 
concentra sub forma unei picături lipidice mari. Sunt caracteristice endosper- 
mului seminţelor.

Taninoplastele sunt plastidele ce acumulează incluziunile electrondense 
cu taninuri, aşa ca la fructele de viţă de vie Vi tis vinifera, aronie Aronia me- 
lanocarpa.

Interconversiunile plastidiale
Toate tipurile de plastide specializate îşi iau originea din proplastide. De 

exemplu, proplastidele din organele subterane evoluează în leucoplaste, din

Fig. 11. Leucoplaste in celu lele rizom u lu i de  
stânjenel Iris germ anica: 1 -  leucoplaste, 2 -  gra
nule de amidon, 3 -  picături de ulei gras (Tamav- 
ski şi al., 1974).
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Fig. 12. Interconversiunile plastidiale: 1 -  proplastidă; 2 -  amiloplast; 3 -  stadiu pregranar; 
4 -  cloroplast; 5 -  etioplest; 6 -  cromoplast; 7 -  cloroplast senescent (Robert, Roland, 1989).

primordiile foliare în cloroplaste. din petalele florilor în cromoplaste. Dar sunt 
posibile şi frecvente transformările reciproce ale diferitor tipuri de plastide 
mature în celulele diferitor organe (fig. 12).

Posibilitatea de transformare a unui tip de plastidă în altul este determi
nată atât de starea fiziologică a celulei, cât şi de influenţa anumitor factori. 
Aşa de exemplu: cloroplastele evoluează în cromoplaste în perioada maturării 
fructelor la tomate Lycopersicon esculentum, ardei Capsicum annuum , m ă
ceş Rosa canina, în cazul formării coloritului divers (de la galben la roşu) al 
frunzelor toamna; amiloplastele din tuberculii de cartof Solanum tuberosum 
şi cromoplastele din rizocarpii de morcov Daucus carota se transformă în 
cloroplaste în cazul expunerii la lumină; cloroplastele devin leucoplaste în 
organele verzi menţinute la întuneric. Aceste raporturi între diferite tipuri de 
plastide sunt determinate de diferiţi factori extemi (lumină, rotaţie sezonieră, 
radiaţie) şi intemi (controlul genetic, enzime etc.).

$GOC*V-............
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Nucleul

Este cel mai important organit, fiind centrul coordonator al tuturor proce
selor vitale şi responsabil de transmiterea informaţiei ereditare. Nucleul a fost 
descoperit în cclulclc vegetale dc cătrc R. Brown (1831).

Majoritatea cclulclor posedă un singur nucleu şi se numesc uninucleate. 
Anudeate  sunt cclulclc lipsite de nuclcu, întâlnite extrem de rar, când iniţial

t

este prezent nuclcul, dar pc parcursul diferenţierii se pierde, cum ar fi în cazul 
celulelor tuburilor ciuruite. Binucleale sunt celulele cu doi nuclei în diferite 
stări de dezvoltare -  la unele ciupcrci. Celulele polinucleate sunt cele cu mai 
multe nuclee şi pot fi de mai multe tipuri:

-  plasmodii, care provin prin fuziunea a două organisme uninucleate ca 
la mixomicete;

-  sine iţii, ce se formează prin unirea mai multor celule uninuclcatc, la carc 
membranele despărţitoare se resorb, rezultând celula plurinuclcată ca în 
cazul laticiferelor articulate la rostopască Chelidonium majus;

-  ccnohlastc sunt organisme unicelularc de dimensiuni mari. cu mai 
mulţi nuclei, fără pereţi despărţitori, ca la alga Caulerpa.

Nucleul poate fi uşor observat cu ajutorul microscopului optic în cclulclc 
meristematice de formă sferică, iar în cele adulte ovală, lenticulară, mai rar 
lobată, fusiformă, filamentoasă sau ramificată.

Dimensiunile nuclcului sunt variabile de la câţiva mkm (la unele alge şi 
ciuperci) la zeci dc mkm (majoritatea plantelor) şi în cazuri rare, chiar sute de 
mkm (la unele gimnosperme). Diametrul nuclcului depinde de raportul dintre 
volumul nucleului şi cantitatea dc ADN.

Poziţia nucleului în celulă este variabilă, dar constantă fiecărui tip de celule. 
Deosebim nucleu: central -  localizat în ccntrul cclulclor juvenile şi lateral, ce ocu
pă o poziţie parietală în celulele mature, la carc dc obicei vacuolele sunt mari.

Cu ajutorul microscopului electronic în structura nuclcului sc observă ur
mătoarele componente: învelişul nuclear, carioplasma, unul sau câţiva nu
cleoli şi с roma ti na (fig. I, 3, 4).

învelişul nuclear (anvelopa nucleară sau carioteca) este dublu-membra- 
nar, cu o membrană externă şi una internă, fiecare având o structură trilaincla- 
ră cu grosimea de Inm , separate printr-un spaţiu perinuclear. învelişul nuclear 
nu este continuu, dar este întrerupt de nişte perforaţii circulare numite pori. Ei 
sunt structuri complexe care asigură schimbul şi transportul selectiv material, 
energetic între carioplasmă şi citoplasmă. Membrana externă a cariotecei este 
purtătoare de ribozomi şi deseori este în contact cu RE. iar spaţiul pcrinuclcar 
comunică cu cel al RE (fig. 6).
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Carioplasma (nucleoplasma) sau matrixul nuclear reprezintă substanţa 
fundamentală a nucleului cu o structură fibrilar-rcticulată, în carc sunt înglo
baţi nuclcolii şi cromatina. Carioplasma constă, preponderent (98%) din pro
teine histonicc alături de cantităţi mici de ADN, ARN, fosfolipide, enzime, • 
ioni de Ca’+, Mg4-*, NaT şi alte minerale. Ea reprezintă sediul unor importante 
reacţii metabolice, sinteza nucleotidelor şi a proteinelor nucleare.

Nucleului este un corpuscul sferic, ovoid, mai rar de alte forme, inclus 
în carioplasma. Numărul nuclcolilor corclcază cu cel al garniftirilor dc cro- ' 
mozomi, astfel fiind un indiciu comod de stabilire a gradului de poliploidie. 
în microscopul electronic se observă că nucleolul este lipsit de membrană 
proprie şi este constituit din două zone: una fibrilară, localizată central, for
mată din numeroase filamente de ADN şi ARN în curs de sinteză, reprezen
tând partea activă a nucleolului şi alta -  granulată, dispusă periferie, formată 
din nuclcoprotcinc şi reprezintă locul de stocare a precursorilor ribozomilor. 
Deci. nucleolul are un rol pronunţat în sinteza ribozomilor.

Cromatina este constituentul esenţial al nucleului în care este stocată cea 
mai mare parte a informaţiei genetice datorită conţinutului sporit de ADN. Din 
punct de vedere chimic, cromatina este un complex biochimic alcătuit din ADN, 
proteine histonicc şi nonhistonicc, ARN, ioni dc calciu şi magneziu. în nuclcul 
interfazic cromatina este alcătuită din filamente numite fibre cromatiniene, care 
reprezintă de fapt cromozomii în timpul interfazei. Fibrele cromatiniene sunt si
nuoase, de lungimi variabile, prinse de membrana internă a învelişului nuclear, 
în nucleul interfazic cromatina există simultan sub două forme: hctcrocroma- 
tina (cromatina condensată), alcătuită din gene, la care funcţia este blocată şi 
eucromatina (cromatina dispersată) din gene cu activitate sporită.

3.2.2. Constituenţii paraplasmiei

Vacuomul celular
Reprezintă incluziunile apoase „inerte" din citoplasmă denumite vacuole de 

Dujardin (1841). Totalitatea vacuolelor unei celule reprezintă vacuumul. Vacu- 
olele sunt numeroase şi dc dimensiuni mici în cclulclc juvenile, iar conţinutul 
coloidal redus în apă. Odată cu diferenţierea celulară numărul vacuolelor se re
duce de la câteva până la formarea unei singure vacuole mari, care ocupă partea 
centrală în celulele mature, iar citoplasma şi nucleul dispuse parietal. Vacuola 
este mărginită de tonoplast şi include sucul vacuolar (fig. 1, 3).

Tonoplastul (gr. tunos = tensiune) este o membrană biologică dc natură 
lipoproteică cu grosimea dc aproximativ 50Л, carc delimitează vacuola dc 
citoplasmă şi contribuic la menţinerea presiunii osmoticc.
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Sucul vacuolar sau sucul cclular reprezintă produsul activităţii protoplas- 
tului, care este un amestec eterogen de substanţe organice (acizi organici şi 
sărurile lor, glucide, proteine, alcaloizi, taninuri, heterozide etc.) şi anorganice 
(sulfaţi, cloruri, fosfaţi, azotaţi etc.) dizolvate, în stare coloidală sau insolubile. 
Substanţele din sucul vacuolar pot constitui fie materii de rezervă, fie produşi 
dc cxcrcţic (deşeuri). Sucul vacuolar este frecvent incolor, transparent, uneori 
colorat datorită pigmenţilor antocianici, flavonici şi a diferitor metaboliţi secun
dari dizolvaţi în vacuole, care şi determină culoarea organului plantei. Valoarea 

. pH-ului sucului vacuolar este variabilă, cel mai frecvent -  slab acidă (cuprinsă 
între 4,5 -  6,5) şi rar -  bazică sau neutră. Astfel, antocianii capătă diferite culori 
în funcţie de mediul pH: acid -  roşie, bazic -  albastră, şi neutru -  violet.

Aşadar, conţinutul vacuolelor este o soluţie cu compoziţic complexă, a cărei 
natură chimică şi concentraţie sunt foarte variabile în funcţic dc starea fiziolo
gică a celulei, de localizarea celulei în ţesut, de poziţia sistematică a spccici. 
Compuşii încorporaţi în vacuole sunt produşi ai activităţii mctabolicc a proto- 
plastului şi pot fi grupaţi în două categorii: metaboliţi primari (acizi: citric, ma
lic, oxalic, ascorbic, tartric; glucide: glucoza, fructoza, ramnoza. zaharoza; acizi 
aminici şi proteine) şi metabolifi secundari (cumarine: umbeliferona, csculina; 
furocumarine: bergaptenul, psoralenul, xantotoxina; alcaloizi: atropina, berbe- 
rina, papaverina, morfina; flavonozide: rutozida, quiercitozida; taninuri: catehi- 
cc sau galicc; antracenozide: hipericina, alazarina, frangulina: fitoncide: alicina, 
dihidroaina, alisencvolul etc.). Majoritatea metaboliţilor primari şi secundari 
din sucul vacuolar au importante proprietăţi terapeutice, constituind valoroase 
principii activc vegetale, iar organele în carc sc acumulează sunt determinate 
drept produse medicinale vegetale ale plantelor medicinale.

Vacuolelc îndcplincsc multiple funcţii vitale:
- au rol important în nutriţia minerală şi fiziologia celulară (osmoza, 

turgonil);
- participă activ la schimbul de apă dintre celulă şi mediul extern; 

reprezintă sediul multor reacţii mctabolicc;
- reprezintă locul de depozitare a multor substanţe organicc şi anorgani

ce (fie ca produşi de rezervă, fie ca produşi de excreţie);
graţie prezenţei fermenţilor specifici participă la procesele liticc ale 
celulei.

Incluziunile ergastice
Reprezintă substanţele rezultate în urma activităţilor metabolice celulare. 

Ele pot fi localizatc în vacuole, plastidc, lizozomi, sferozomi, veziculele com-
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plexului Golgi, canalcle RE, spaţiile intercelulare ctc. După natura chimică sc 
deosebesc incluziuni crgastice organice şi anorganice, carc la rândul lor pot 
fi lichide sau solide. solubile sau insolubile (amorfe sau cristalizate). Se de
osebesc incluziuni ergastice organice hidmfobe cum sunt: lipidele, uleiurile 
volatile, oleo-rezinele, rczinclc, latexul. Granulele dc amidon şi de aleuronă, 
cristalele reprezintă incluziuni ergasticc solide. Inulină este un polizaharid ce 
se află in stare de soluţie coloidală.

Lipidele se întâlnesc sub formă dc picături de ulei gras incolore sau co
lorate în galben-oranj graţie pigmenţilor carotenoidici lipofili. Incluziunile 
lipidice sc pot observa în sferozomi, veziculele golgiene, dilataţiile reticu- 
lului endoplasmatic. vacuolc, plasma cclulei în formă de picături sferice şi 
în plastide -  plastoglobulele. Din abundenţă sunt caracteristice seminţelor 
oleaginoase. în reţeaua farmaceutică sunt cunoscute uleiurile dc măceş, ricin, 
cătină dc râu, măslin, dovleac etc. cu valoroase proprietăţi terapeutice şi poar
tă numele dc Oleum.

Uleiurile volatile numite şi uleiuri esenţiale sau eterice sunt elaborate de 
protoplastul cclulclor ţesuturilor secretoare. Ele se pot acumula sub formă dc 
micropicături:

- între celulele secretoare şi cuticulă periilor glandulari ai multor spccii 
din familiile Lamiaceae şi Asteraceae;

- în celule izolate, numite idioblaste, din parcnchimul rizomilor şi rădă
cinilor de odolean Valeriana officinalis, obligeană Acorus calamus şi 
parenchimul foliar la dafin Laurus nobilis etc.;

- în cavităţile secretoare ale fructcior de lămâi Citrus Union şi ale frun
zelor speciilor dc eucalipt Eucaliptus\

- în canalele secretoare ale majorităţii speciilor din familia Apiaccae;
- în canalele reziniferc ale gimnospcrmelor cum ar fi specii de Pinus, 

Abies etc.
Multe specii dc plante reprezintă surse de ulei volatil cu caracteristici far- 

maco-tcrapcuticc: izmă bună. salvie. isop, coriandru, fenicul, mărar. In fanna- 
cic uleiul volatil poartă numele de Aetheroleum. Graţie proprietăţilor lor odo- 
rante, clc sunt utilizate în calitate de corector de gust şi aromatizat în diferite 
forme medicamentoase, în producerea parfumurilor, săpunurilor, produselor 
cosmcticc, a apei dc gură, gumelor de mestecat, acadelelor medicinale.

Oleorezinele şi rezinele sunt la fel elaborate de protoplastul cclulclor se
cretoare şi sc găscsc în cavităţi, glande şi canale secretoare, precum şi în uncie 
laticifcrc. Ele sunt produse sub formă dc picături, carc se secretă în lumenul 
structurilor sccretoare şi în amestec cu alte substanţe organice sau anorganicc,
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au o consistenţă vâscoasă şi posedă solubiiitate în solvenţi organici. Sunt spe
cifice speciilor de brad, pin, molid din fam. Pinaccac. Oleorezinele şi rezinele 
multor spccii posedă proprietăţi terapeutice şi sunt utilizate atât în medicina 
tradiţională, cât şi ştiinţifică.

Latexul reprezintă o emulsie complexă din diferite substanţe, cum sunt: 
rczinclc, uleiurile volatile, hidrocarburile, lipidele, alcaloizii, cauciucul etc. 
şi sc găseşte doar în canalele laticifere. Este caracteristic multor specii, cum 
ar fi: păpădia Taraxacum officinale, macul de grădină Papaver somniferum, 
rostopasca Chelidonium majus ele. Latexul multor specii posedă proprietăţi 
valoroase tcrapcuticc. Latexul solidificat din macul de grădină mai poartă 
denumirea de opiu şi serveşte drept sursă importantă pentru morfină, papave- 
rină, codeină cu importante proprietăţi tcrapcuticc.

Granulele de amidon reprezintă un poliholozid vegetal rezultat în urma 
procesului de fotosinteză, constituite din doi componenţi: 70% -  amilopccti- 
nă (o macromolcculă ramificată) şi 30 % amiloză (o macroinolcculă ncrami- 
ficată, elicoidalâ). Granulele de amidon se formează pe un centru dc geneză 
numit /?//. în jurul căruia se depun straturi succesivc dc amidon.

După poziţia hilului se deosebesc granule: centrice -  cu hilul situat cen
tric, iar stratificarea este concentrică şi excentrice cu hilul şi stratificarea 
laterală.

După modul de formare deosebim granule: simple - se formează câte unul 
în leucoplast; compuse -  mai multe granule alăturate în acelaşi leucoplast; 
semicompuse -  când 2, 3 sau mai multe granule sunt alăturate în acelaşi leu
coplast şi învelite la exterior de straturi amilacee comune.

Deci, granulele de amidon sunt foarte diverse după: dimensiuni, formă, 
poziţia şi forma hilului, maniera dc stratificare a amidonului (fig. 13). Aceste 
caracteristici ale granulelor sunt specifice speciilor şi servesc drept criterii 
de diagnosticare microscopică a identităţii lor, a produsului vegetal din care 
provin. Spre exemplu granulele de amidon pot fi:

simple şi semicompuse, ovoide. excentricc. de 70-100 mkm, cu stra
turi amilacee vizibile în tuberculul dc cartof Solanum tuberosum4,

- simple, poliedrice, de 10-20 mkm. centricc, cu hilul stelat ori în formă 
de X, Y, V, cu straturi amilacee greu vizibile în endospermul seminţei 
de porumb Zea mays',
compuse dintr-un număr mare (până la 400) dc granule mici, poliedri
ce în endospermul seminţei de orez Oiyza sativa; 
doar simple de 40 60 mkm, centrice cu hilul ramificat în cotiledonul 
seminţei de fasole Phaseolus vulgaris;
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Fig. 13. G ran u le  d e  a m id o n  d in  d ife r ite  sp ec ii:  A -  c a r to f  S o la n u m  tu b e ro su m ;  В -  
grâu T riticu m  a e s tiv u m ;  С -  o v ă z  A ven a  sa t iv a ;  D -  o rez  O r y z a  s a t iv a ;  E -  p o r u m b  
Zea m ays;  F -  h r işcă  F a g o p yru m  esculentunv. 1 -  granul sim plu , 2 -  com p u s, 3 -  sem i-  
com pus (H rjanovski, Ponom arenko, 1979).

V

- compuse din numeroase granule poliedrice, centrice, cu straturi de 
amidon greu vizibile în endospermul seminţelor de hrişcă Fagopyrum 
esculentunv,

- simple, sferice sau lenticulare, centrice, de dimensiuni variabile de la 
2 la 50 mkm în endospermul seminţelor de grâu Triticum sp.;

- simple, cu dimensiunile cuprinse între 4 şi 25 mkm, ovoide, centrice cu 
hilul preponderent liniar în parenchimul cortical al rădăcinii de nalbă 
mare Althaea officinalis;

- simple, de formă specifică -  de haltere, cu hil centric, liniar în latexul 
speciilor din g. Euphorbia.

Granulele de amidon se colorează în albastru-violet cu soluţia de iod iodu- 
rat, graţie prezenţei amilozei elicoidale. Coloraţia se datorează pătrunderii io
dului în lumenul spiralei amilozei, stabilind legături cu atomii de hidrogen.

Amidonul, izolat din organele plantelor, reprezintă o pulbere albă, fără 
miros şi fară gust. Granulele de amidon se umflă în apă, dar nu solubilizeazâ 
şi formează o masă vâscoasă coloidală cu apa fierbinte, care la rece gelifică.
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Amidonul este utilizat în industria culinară şi a alcoolului. în industria 
chimică şi textilă. în industria farmaceutică amidonul se utilizează în teh
nologiile de producere a comprimatelor, pudrelor, gelurilor, bandajelor fixe. 
La fel, amidonul serveşte drept materie primă pentru producerea glucozei 
medicinale utilizată în soluţii perfiizabile sau prin fermentaţie ulterioară la 
producerea alcoolului etilic medicinal, utilizat în calitate de solvent şi pentru 
producerea fineturilor farmaceutice.

în practica farmaceutică cele mai utilizate sunt: amidonul de cartof Solarii 
amylum, planta producătoare Solanum tuberosum, amidonul de porumb May- 
dis amylum, planta producătoare Zea mays, amidonul de grâu Tritici amylum, 
planta producătoare Triticum aestivum. amidonul de orez Oryzae amylum,

Granulele de aleuronă sunt 
considerate incluziuni proteice 
depozitate drept substanţe de re
zervă şi mai sunt numite corpi 
proteici. Se disting corpi proteici 
omogeni, cum ar fi la spccii din 
fam. Fabaceae (fig. 14) şi corpi 
proteici neomogeni, în care de 
rând cu proteinele se mai acumu
lează cristale de oxalat de calciu 
ca la reprezentanţi din fam. Api- 
aceae sau globoizi constituiţi din 
fitină insolubilă în apă sau fitat de 
potasiu -  solubil în apă ca la spe

cii de Poaceae. Granulul de aleuronă este mărginit la exterior de o membrană 
subţire şi este constituit în interior din unul sau mai mulţi globoizi (formă sfe
rică) de fitină şi proteine cristalizate sub formă de cristaloizi (cristalizat sau 
poliedric). înglobaţi în substanţa fundamentală -  proteina amorfă. Granulele 
de aleuronă se formează în vacuole în urma unor procese complicate consecu
tive de deshidratare şi cristalizare a substanţelor proteice. Ele apar frecvent în 
rezultatul procesului de defragmentare a vacuolei în mai multe vacuole mici, 
fiecare transformându-se într-un granul aleuronic. Granulele de aleuronă sunt 
variate după formă şi compoziţie chimică. Cele din endospermul seminţei de 
ricin Ricinus communis şi cotiledonul seminţei de dovleac Cucurbita pepo sunt 
asemănătoare şi conţin atât globoizi, cât şi cristaloizi în substanţa amorfă tot de 
natură proteică. Cele din stratul aleuronic al endospermului seminţei de grâu

planta producătoare Oryza sativa etc.

Fig. 14. C elula din  co tiled on u l de fasole Phaseo- 
lus vulgaris: 1 -  granule de aleuronă, 2 -  granul 
de am idon (Hrjanovski, Ponomarenko, 1979).
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Triticum aesthum sunt mici, ovale şi conţin globoizi, constituiţi din prolamine 
şi glutenine asociate cu fitat de potasiu, solubili în apă, numite fitoaglutine. Ele 
sunt in cantităţi relativ mici, dar sunt importante prin proprietatea lor biologică 
de a se combina cu anumite oze. în seminţele de nuc Juglans regia granulele 
de aleuronă sunt de formă sferică sau ovală, frecvent lipsite de globoizi şi cris- 
taloizi. Granule de aleuronă din seminţele de fasole Phaseolus vulgaris şi ale 
multor Apiaceae sunt combinate cu cristale de oxalat de calciu.

Cristalele sunt incluziuni inerte solide, ce reprezintă produsul activităţi
lor metabolice protoplasmatice. Se deosebesc cristale de natură anorganică şi 
organică.

Cristalele anorganice provin din săruri ale acizilor minerali şi sunt acu
mulate în vacuole cum ar fi: sulfat de cupru dizolvat (la lupin) şi în formă 
de cristale mici (la alga Closterium); clorură de sodiu (la plantele superioare 
halofite şi la unele alge); diferite ioduri (la alge brune) etc. Carbonatul de 
calciu în concentraţie mare se depune sub formă de cistoliţi, cum ar fi în cazul 
celulelor epidermice ale frunzelor speciilor din g. Ficus.

Cristalele organice reprezintă săruri ale acizilor organici, cel mai frecvent 
fiind întâlnit acidul oxalic. Acidul oxalic este toxic, iar sărurile de oxalat de 
calciu sau potasiu cristalizate sunt insolubile şi netoxice. Cristalizarea are 
loc în anumite celule, dispersate în parenchimul cortical al tulpinilor şi ră
dăcinilor ori în mezofilul frunzelor. Acest fenomen de biomineralizare vacu- 
olară depinde de specie, de condiţiile dc creştere şi dezvoltare. Frecvent se 
întâlnesc la specii din fam. Polygonaceae. Solanaceae, Rosaceae, Liliaceae,

Fig. 15. Cristale de oxalat dc calciu: 1 - druze in teaca unor Fabaceae-, 2 -  cristale aciculare şi 
rafide la lăcrămioară Convallaria majalis-, 3 -  druză la cium âfaie Datura stramonium-, 4 -  nisip 
cristalin la mătrăgună Atropa belladonna, 5 -  cristale in formă de maclă la ceapă Allium сера-, 
6 -  druze la răculeţ Polygonum bistorta  (din Tămaş, 2004. modificat).
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Alliaceae, Cactacaeae etc. Oxalaţii cristalizaţi se acumulează în vacuole izo
lat sau în diferite grupări (maclă, druză, rafidă). Atât forma, cât şi mărimea 
acestor cristale sunt variate şi depind de apartenenţa sistematică a speciei de 
plante (fig. 15). Ele pot fi:

- cristale foarte mici, de diferite forme, aglomerate, ce formează nisi
pul cristalin, cu un aspect opac dens în microscop, ca în frunza de 
mătrăgună Atropa belladonna, tulpina de soc negru Sambucus nigra, 
periderma tuberculului de cartof Solanum tuberosum etc.;

- cristale izolate, mari, de diferite forme geometrice (octaedrice, rom 
boidale, prismatice, piramidale, conice etc.), cum ar fi în celulele 
tunicilor de crin Lilium sp ., de ceapă Allium сера, frunzelor dc aloe 
А1оё vera;

- cristale concrescute în formă de maclă (două cristale dispuse cruciş -  
X) ca în celulele tunicilor exterioare ale bulbului de ceapă А.сера sau 
în plante de revent Rheum sp .;

- cristale prismatice, octaedrice sau cubice, aglomerate în mase globu
loase denumite druze sau ursini, ca la ciumăfaie Datura stramonium, 
răculcţ Polygonum bis torta, nalbă marc Althaea officinalis, săpunăriţă 
Saponaria officinalis etc.;

- cristale lungi, aciculare, dispuse paralel, formând mănunchiuri, denu
mite rafide, cum ar fi la lăcrămioară Convallaria majalis, strigoaie Ve- 
ratrum album, aga vă Agave americana, aloe Aloe vera.

Formele cristalelor de oxalat de calciu sunt foarte variate şi specifice spccii
lor, de aceea servesc drept criterii de identificare în diagnosticul microscopic al 
produselor vegetale medicinale.

Inulină este un polizaharid al 
fructozanului. întâlnit în stare de solu
ţie coloidală în vacuolă. Acumulările 
de inulină sunt caracteristice orga
nelor subterane ale multor specii din 
fam. Asteraceae şi Liliaceae. Ele pot 
precipita în formă de corpuri sferice 
denumite sferocristale la menţinerea 
materialului în alcool sau glicerina 
(fig. 16).

Fig. 16. Sferocristale de in u lină  in  tuber
cu lii de gherghină D ahlia  va ria b ilis  (din  
Tămaş, 2004).
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Peretele celular
Denumit şi peretele scheletic, membrană peeto-eclulozică sau anvelopă 

celulară, este un produs al protoplastului, pe carc îl înveleşte la exterior şi 
este constituentul specific celulei vegetale (fig. 7, 4. 17). Se întâlnesc uncie 
cxccpţii, când cclulelc sunt lipsite dc perete celular şi sunt numite nude sau 
gimnoplastc, ca la mixomiccte, zoosporii algelor şi ciupercilor, la gameţi ctc. 
Peretele celular este continuu, solid, rigid şi îndeplineşte multiple funcţii: me
canică (dc susţinere), protectoare, de schimb de substanţe şi gaze, dc rcccpţie 
etc. Compoziţia chimică şi structura peretelui cclular sunt foarte variate şi 
corelează cu: vârsta celulei, tipul ţesutului pe care-1 reprezintă, poziţia siste
matică a plantei, condiţiile pedo-climaterice de creştere a plantei.

Compoziţia chimică şi structura peretelui celular este foarte diversă. Va
rietatea compoziţiei chimice a peretelui celular este determinată de prezenţa 
diferitor substanţe: celuloză, hemiceluloze. pectine, caloză. lignine, proteine, 
lipide, enzime. diferite săruri minerale şi organice etc. La bacterii peretele 
celular este rigid datorită mureinci, la algele brune -  predomină celuloza, 
dar mai ales alginaţii de calciu, magneziu şi fucoina, pe când la algele roşii
-  celuloza şi pectinelc. la ciuperci -  preponderent hitina. Peretele celular la 
plantele superioare are constituentul principal -  celuloza. Procentul celulo
zei în peretele celular variază: 1-10% -  la alge, cu unele excepţii (specii de 
Cladoplwra -  80%, la unele alge din ord. Bungyules -  lipseşte); 40-50% -  la 
plante superioare, iar la perii seminali de bumbac -  90%.

Celuloza este un polimer neramificat dc beta-glucopiranozc unite prin 
legături 1-4-glicozidice. Unitatea structurală a celulozei este dizaharidul -  
celobioza, care este penultimul produs al hidrolizei celulozei, iar cel final -  
glucoza, in peretele scheletic celuloza se prezintă sub formă de microfibrilc. 
rezultate prin alăturarea numeroaselor catene de celuloză şi formarea legătu
rilor de hidrogen. Spaţiile libere sunt căptuşite de substanţe dc umplere, cum 
ar fi pectinele şi hemicelulozele. Celuloza, fiind un polimer fibrilar, insolubil 
în apă, este uşor degradată de ierbivore datorită prezenţei în tubul lor digestiv 
a enzimei -  celulaza, produsă dc bacterii anaerobe sau unele ciuperci.

Polimerul natural -  celuloza -  este mult utilizată în producerea fibrelor 
textile, hârtiei, diferitor materiale în construcţie.

Hemicelulozele sunt macromolecule cu un grad mai scăzut de polimeri- 
zare decât celuloza. în compoziţia lor intră în ordine descrescândă: pentoze, 
hexoze şi acizi uronici. Spre deosebire de celuloză, hemiceluloza reprezintă o 
substanţă amorfa, iar polimerul cu ramificaţii laterale, formând o reţea tridi
mensională ce asigură peretelui celular rezistenţă la compresiune, llemicclu-
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lozele sunt din abundenţă în colenchim. Spre deosebire de celuloză, hcmicc- 
luloza poate fi utilizată de plantă in calitate de substanţă de rezervă, dcoarccc 
poate fi uşor degradată de cnzimcle celulare -  hcmicclulaza sau citaza, până 
la ozc simple. In albumcnul cornos al seminţelor dc curmale, hcmiccluloza 
constituie o substanţă dc rezervă.

Pectinele sunt înrudite cu hcmicelulozclc, dar sc deosebesc prin proporţia 
mai sporită dc acizi uronici. Ele constituic lamela mediană dintre două cclulc, 
contribuie la formarea porilor în peretele celular. Consistenţa gclică a pcctinc- 
lor este determinată dc formarea reţelei tridimensionale a macromolcculclor 
în mediul apos. Capacitatea dc gclificarc a pcctinclor este dependentă dc pre
zenţa ionilor dc C a" şi gradul dc mctilarc a grapelor carboxilicc. Mecanis
mele dc degradare a pcctinclor în prezenţa cnzimelor pectinaze, stau la baza 
proceselor fiziologice de maturare a fructclor şi formarea fructelor fondante 
(muierea parencliimurilor), de formare a lacunelor, de cădere a frunzelor etc.

Calnza este polimer neramificat de beta-l,3-glucoză şi reprezintă o sub
stanţă omogenă şi amorfa întâlnită în peretele celular din vasele liberiene şi 
tubul polinic.

Lignina reprezintă un polimer complex rezultat prin polimerizarea unor 
constituenţi fenil-propanici, alcoolilor coniferilic şi sinapilic şi altora în pre
zenţa unor enzime. Ea este o substanţă amorlă, insolubilă în apă şi solvenţi 
organici, carc sc depune între straturile de celuloză şi alte substanţe ale pere
telui scheletic, conferindu-i rezistenţă mecanică.

Proteinele sunt în proporţii reduse (1-6% ) în componenţa peretelui celu
lar sub formă dc glicoprotcinc cu un conţinut ridicat dc sulf. Graţie calităţilor 
extensive, ele intervin în mccanismclc de întindere a peretelui cclular la cc- 
lulclc în crcştcrc.

Lipidele sunt trigliceride, steroli. fosfolipide şi acizi graşi liberi. în canti
tăţi mari se găsesc în pereţii celulari ai sporilor. La plantele superioare pereţii 
celulari ai epidermei conţin suberină, cutină şi ceară.

Enzimele prezente în peretele celular, cum sunt: ATP-aza, peroxidaza. pectin- 
esteraza, contribuie la penetraţia unor substanţe în interiorul celulei şi invers.

Sărurile minerale şi organice cu rol de încrustare sunt caracteristice pereţi
lor celulari la multe specii. Cele mai frecvente fiind oxizii dc К şi Ca, carbona- 
tul de Ca şi Mg, fosfatul de Ca, oxalatul de Ca. oxidul de Si, săruri de Fe etc.

Structura peretelui celular variază în funcţie de poziţia sistematică a 
plantei. La plantele superioare in structura peretelui celular distingem: pere
tele primordial (lamela mijlocie), peretele primar şi peretele secundar. Aceste 
straturi se depun succesiv şi centripet, astfel încât primele sunt cele mai ex-
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Fig. 17. U ltrastructura peretelui celular: 1 -  plasmalemă; 2 
lulozic; 4 -  lamelă mijlocie; 5 -  citoplasmă (F.sau, 1980).

terne, iar ultimele sunt dispuse spre interior, fiind mai aproape de protoplastul 
care le produce (fig. 17).

Peretele primordial sau lamela mijlocie este stratul comun pentru două 
celule vecine cu rol important în unirea celulelor într-un ţesut. El este consti
tuit. preponderent, din pectine şi se subţiază în cursul creşterii celulei.

Peretele primar apare după formarea lamelei mijlocii. Citoplasmele celor 
două celule fiice secretă şi formează, de o parte şi de alta, pereţii primari. Pe
retele primar este constituit din hemiceluloză, celuloză, substanţe pectice şi 
glicoproteine extensive. Unităţi noi de aceşti constituenţi se depun la partea 
internă a peretelui primar, deci mai aproape de plasmalemă. Peretele primar 
este specific celulelor meristematice. La majoritatea celulelor parenchimatice 
(asimilatoare, de depozitare, secretoare, absorbante) peretele primar rămâne 
subţire, fiind singurul cu rol protector (fig. 18).

La unele plante la maturitatea celulelor, peretele primar devine mai dens, 
cu fibrele celulozice mai compacte, astfel pierzând din flexibilitate (fig. 19). 
La celulele care formează colenchimul odată cu extensia peretelui primar ce
lulozic are loc şi îngroşarea acestuia, dar rămâne să fie primar, astfel sporind 
rolul de susţinere.
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Fig. 18. Secţiune transversală prin m ăduva  
lăstarulu i de soc negru Sam bucus nigra: 1 -
spaţiu intercelular; 2 -  por (aspect general); 
3 -  por (în secţiune); 4 -  perete celular celu lo
zic (Tarnavski şi al., 1974).

1
2

Microfibrilelc dc ccluloză au o 
dispunere variată, rezultând o ţe
sătură deasă, cu mici deschizături, 
care reprezintă porii prin care trec 
plasmodesmele.

Peretele secundar apare odată 
cu încetarea creşterii celulelor, este 
mult mai gros, mai compact decât 
cel primar şi neextensibil. Straturi
le peretelui secundar se depun peste 
cel primar spre interiorul celulei, ce 
conduce la micşorarea lumenului 
celular. Peretele secundar este ca
racteristic celulelor ţesuturilor defi
nitive: protectoare, mecanice şi con

ducătoare. în compoziţia chimică a peretelui secundar se întâlnesc: celuloze,
lignine, suberină, cutină, rezine, ce
ruri. substanţe minerale, fiecare con- 
ferindu-i anumite proprietăţi.

Depunerile de celuloză nu au 
loc în dreptul porilor peretelui pri
mar, astfel în peretele secundar se 
formează microcanale, denumi
te punctuaţii simple (la celule pa
renchimatice) sau areolate (la trahe
ide). Punctuaţiile din pereţii a două 
celule vecine sunt corespondente 
şi străbătute de plasmodesme, care 
reprezintă prelungiri citoplasmatice 
ale celulei vecine şi asigură legătura 
intercelulară.

Modificările secundare ale pe
retelui celular reprezintă nişte adap
tări evolutive ale celulelor la con
diţiile mediului de viaţă. Frecvent, 
peretele celular al celulelor mature 

suferă o serie de modificări secundare, determinând şi importante particulari
tăţi funcţionale şi structurale ale acestuia. Cele mai importante dintre ele sunt:

4

5

6

Fig. 19. Secţiune transversală prin tulpina de  
in Linum usitatissim uin: 1 -  cuticulă, 2 -  ep i
dermă, 3 -  scoarţă, 4 -  teacă amiliferă, 5 -  fibră 
sclerenchimatică celulozică, 6 -  membrană ce
lulozică îngroşată, 7 -  liber, 8 -  lemn (Tarnav
ski şi al., 1974).
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Fig. 20. Fibre sclerench im atice lign ificate în  tu lp ina d e m uşcată Pelargonium  sp.: A -  В -  
in secţiune transversală; С -  in  secţiu n e longitud inală: 1 -  perete celular lignificat; 2 -  por 
simplu; 3 -  cavitate celulară (Hrjanovski, Ponom arenko, 1979, modificat).

lignificarea. cutinizarea. 
suberificarea, cerificarea, 
mineralizarea, gelificarea, 
lichefierea şi impregnarea 
cu pigmenţi.

Lignificarea reprezintă 
impregnarea pereţilor celu
lari cu lignină, mărind rezis
tenţa mecanică, micşorând în 
acelaşi timp flexibilitatea şi 
elasticitatea lor, dar păstrând 
permeabilitatea pentru apă.

Impregnarea cu lignină poate fi totală, ca la sclerenchim (fig. 20) şi scle- 
reide (fig. 21), parţială, cum ar fi la vasele lemnoase în formă inelată, spirala
tă, reticulată sau punctată şi pereţii externi ale unor celule epidermale. Odată 
cu depunerea ligninci, peretele scheletic se îngroaşă, lumenul celular se redu
ce, iar protoplastul piere. Celulele cu anvelopele lignificate sunt rezistente la 
atacul diferitor patogeni, în primul rând al ciupercilor parazite.

Cutinizarea reprezintă depunerea cutinei pe pereţii externi, iar uneori şi 
pe cei radiari, ai celulelor epidermice a organelor supraterane. Cutina este o 
substanţă dc natură lipidică, care în contact cu aerul se oxidează şi se solidifi
că, formând un strat protector numit cuticulă, impermeabil pentru apă şi aer.

4 DOC-:* - - .................................  - V ................
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Fig. 21. Sclereide în pericarpul fructulu i de aronie  
A ron ia  m elanocarpa.
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Fig. 22. Secţiune transversală prin sube- 
rul de salcâm  galben Sop lw ra  japon ica .
1 -  epidermă; 2 -  suber; 3 -  felodermă 
(din Tiţa, 2003).

Fig. 23. Im agine e lec tronom icroscop ică  cu  
depuneri cerifere pe epiderm a fructulu i dc 
aronie A ronia  m elanocarpa.

Grosimea cutieulei este dependentă 
de specie şi de mediul în care creşte 
planta. Astfel plantele xerofite, helio- 
fite şi din condiţiile aride au o cuticu- 
lă destul de groasă.

Suberificarea este depunerea 
straturilor succesive de suberină de 
jur-îm prejurul părţii interne a pere
telui celular, ca la speciile de Fagus, 
Salix, Soplwra (fig. 22) sau numai 
pe anum ite laturi ale peretelui, ca 
la specii de Populus, Acer sau ca în 
cazul punctuaţiilor lui Caspary din 
endodermul rădăcinii. Suberina este 
o substanţă asemănătoare cutinei şi 
reprezintă un complex lipidic asoci
at cu ceruri şi compuşi fenolici care 
determină impermeabilitatea celulei 
pentru lichide şi apă, dar impune şi o 
elasticitate relativă a peretelui celu
lar. Straturile de suberină reprezintă 
o barieră în com unicarea protoplas- 
tului cu celulele înconjurătoare, de 
aceea celula moare. Celulele cu pe
reţii suberificaţi formează suberul 
sau aşa-numitul ţesut suberos cunos
cut şi sub denumirea de „plută".

Acesta, fiind un strat mort, con
stituie un izolator perfect termic, ce 
protejează ţesuturile interne de diferiţi 
agenţi fizici şi chimici externi, inclusiv 
cei patogeni.

Cerificarea constă în depunerea 
dc ceară la exteriorul celulelor epi
dermice, deasupra învelişului cuticu- 
lar. Ceara este produsă de protoplast 
şi se depune în formă de plăci, gra
nule, bastonaşe, formaţiuni aforme pe
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celulele epidermice ale: frunzelor de brad, eucalipt, varză; fructelor de prun, 
viţă de vie, măr, aronie (fig. 23)\ tulpinilor cactaceelor, trestiei de zahăr etc. 
Cerificarea sporeşte impermeabilitatea ţesutului pentru apă şi aer şi protejea
ză ţesuturile de excesul razelor ultraviolete.

Ceara multor specii este colectată şi valorificată în producerea săpunuri
lor, lacurilor de parchet şi pentru ghete, în tehnica farmaceutică pentm lustru
irea drajeurilor, în producerea diferitor remedii cosmcticc etc.

Mineralizarea constă în impregnarea pereţilor celular cu substanţe mine
rale cum sunt: SiO, şi H ,S i04 -  silicificrca; CaCO, şi Ca(COO), -  calcifierea. 
Pereţii celulari mineralizaţi devin rigizi, rezistenţi şi duri.

Silicificrca este întâlnită la algele diatomcc, la speciile din fam. Equiseta- 
ceae. Poaceae, Cyperaceae. Perii urticanţi de la urzica marc Unica dioica au 
peretele celular în cea mai mare parte calcificat, doar vârful fiind silicificat.

Calcifierea este mult mai frecventă în lumea vegetală. Pereţii celulari ai 
multor alge verzi (fam. Characeac) şi roşii (g. Corallina) sunt impregnaţi 
cu carbonat de Ca. La plantele superioare se întâlnesc mai multe moduri de 
calcifiere: depunerea carbonarului de Ca pe excrescenţele peretelui celular 
intern în formă de strugure cistoliţi ca la specii din genurile Ficus, Morus, 
Ilumulus, Unica; impregnarea pereţilor celulari ai tulpinilor cu carbonat de 
Ca la specii din fam. Cucurbilaceae şi Boraginaceae; impregnarea pereţilor 
celulari cu oxalat de Ca - la specii din fam. Cupressaceae, impregnarea pere
ţilor vaselor lemnoase cu fosfat de calciu -  la specii din g. Tilia.

Celificareu rezultă în urma hidrolizei enzimatice a pcctinei din compo
nenţa lamelei mijlocii. Compuşii formaţi sc îmbibă cu apă constituind o masă 
gelatinoasă alcătuită din gume şi mucilagii. Procesul de gelificare este o re
acţie a organismului la acţiunca diferitori factori abiotici (arşiţă şi secetă), 
biotici (microorganisme patogene), cât şi la acţiunea agenţilor mecanici ce 
provoacă leziuni şi traume. Acestea pot conduce la eliberarea totală sau par
ţială a celulelor din ţesut. Acumularea de mucilagii şi gume poate determina 
izolarea unor celule şi porţiuni de ţesuturi, conducând la pierderea vitalităţii 
lor. Deşi ambele au proprietatea de imbibiţie cu apa, totuşi ele se deosebesc 
după compoziţia chimică, prezenţa lor în diferite organe şi specii. Coraportul 
lor este variabil în funcţie de apartenenţa sistematică: la specii de Rosaceae şi 
Fabaceae -  predomină gumele; la specii de Linaceae predomină mucilagi
ile. Depunerea mucilagiilor poate fi: pe tegumentul seminal la in Linum usi- 
latissim'wn, ochiul lupului Plantago psyllium . gutui Cydonia ohlonga, traista 
ciobanului Capsella bursa-pastoris; a speciilor din g. GJeditsia, Cassia; pe 
celulele epidermice ale frunzelor speciilor din g. Tilia şi la plante acvatice. De
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menţionat că mucilagiile celulelor izolate de nalbă mare Althaea officinalis 
sunt de altă natură, acestea fiind rezultate de veziculele golgiene.

Gumele şi mucilagiile reprezintă principii cu valoare terapeutică. Sunt bi
nevenite ca emoliente în cazul crispării pielii, tuselor uscate, constipaţiilor 
intestinale etc.

Lichefierea este precedată de gelilicare şi constă în dizolvarea peretelui 
celular până la dispariţia totală. Lacunele mari în aerenchim, vasele lem
noase continui -  traheile (la care pereţii transversali sunt rezorbiţi) rezultă 
în urma proccsclor de gelilicare şi lichefiere. Aceste procese decurg, cu im
plicarea cnzimclor corespunzătoare, în cazul izolării fibrelor de in şi câne
pă, devenind independente, în mecanismele dc maturare şi răscoacerc ale 
fructelor suculente.

Impregnarea cu pigmenţi ai pereţilor celulari determină colorarea în di
ferite nuanţe de culori. în calitate de materii dc colorare pot servi taninuri- 
le, diverşi agliconi fenolici, chinone. carotcnoidc etc. Acumularea sporită a 
pigmenţilor poate fi în lemnul arborilor, tegumentul seminal al seminţelor, 
epicarpul fructelor.

Modificările secundare ale peretelui celular Ia diferite spccii reprezintă o 
urmare a adaptării plantelor în procesul evoluţiei. Tipul şi modul modificări
lor secundare pol servi drept criterii diagnostice pentru identificarea produsu
lui vegetal şi a apartenenţei sistematice a acestuia.

3.3. Diviziunea celulară
Este o proprietate caractcristică celulelor vii, carc asigură continuitatea 

vieţii pe pământ. Graţie diviziunii celulare arc loc înmulţirea şi creşterea indi
vizilor, regenerarea ţesuturilor traumatizate. Diviziunea celulară sc realizează 
amitotic (direct) şi cariocinetic (indirect).

3.3.1. Diviziunea amitotică
Diviziunea amitotică (gr. a = Iară; mithos = filament) se produce fără for

marea fusului de diviziune şi esie cunoscută ca diviziune directă, deoarece 
arc Ioc printr-o simplă strangulare (gâtuire) a nucleului interfazic şi a cclulei 
în întregime. Acest tip dc diviziune nu conduce la o repartizare egală a mate
rialului genetic. Diviziunea amitotică este mai puţin frecventă întâlnindu-se 
la plantele inferioare şi la cclc superioare doar în celulele în care sunt absente 
fusul dc diviziune şi condcnsarca cromozomilor.
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3.3.2. Diviziunea cariochinetică
Se realizează prin formarea aparatului mitotic cromatic (cromozomii) şi 

acromatic (fusul dc diviziune şi centriolii) de aceea este şi denumită diviziu
nea indirectă. Este modul ccl mai răspândit de diviziune celulară. Diviziunea 
cariochinetică cuprinde două etape esenţiale: carioehineza diviziunea nu
cleului şi citochineza - diviziunea citoplasmei.

Carioehineza
Reprezintă toate procesele corelate cu diviziunea nucleului. După modul 

şi locul desfăşurării, carioehineza este de două tipuri: cariochineza mitotică 
(mitoza) şi carwchineza meiotică (meioza).

Pentru diviziune, fie pe cale mitotică sau meiotică, celula necesită o peri
oadă de pregătire, care include activităţi de maximă importanţă metabolică şi 
se numeşte interfaza. Interfaza şi diviziunea propriu-zisă (cariochineza şi ci
tochineza) alcătuiesc ciclul celular. Deci. ciclul celular reprezintă ansamblul 
etapelor (interfaza, cariochineza şi citochineza), care se succed intr-un anumit 
limp de la formarea celulei până la diviziunea ci în cclule-fiice.

Cariochineza mitotică (diviziunea ecuaţională) se mai numeşte divizi
unea tipică sau somatică, deoarecc este caracteristică celulelor somatice (cu 
setul 2n de cromozomi). Ha sc mai numeşte diviziunea ecuaţională pentru că 
asigură distribuirea egală a cromozomilor în cei doi nuclei fii, fiecare având 
acelaşi număr de cromozomi asemenea celulei mamă.

Diviziunea mitotică sc deslăşoară continuu prin următoarele faze: profâ- 
za. metafaza, anafaza şi telofaza. Fiecare fază derulează cu importante pro
cese (fig. 24, 25).

Profaza sc caracterizează prin apariţia cromozomilor, dezorganizarea nu- 
cleolilor şi a membranei nucleare, prin formarea firelor acromatice ale fusului 
de diviziune.

Metafaza este a doua fază şi este mai lungă după durată decât prima, dar 
mai scurtă decât a treia -  anafaza. Se caracterizează prin dispoziţia ordonată a 
cromozomilor la ecuator formând placa metafazieă şi sc încheie cu separarea 
cromatidclor surori.

Anafaza este marcată prin migrarea cromatidelor surori, care dau naştere 
cromozomilor fii spre poli.

Telofaza sc caracterizează prin procese inverse profazei. Apar cei doi nu
d e i fii înconjuraţi de membrana nucleară reconstruită, iar cromozomii vizibili 
dispar prin despiralizare.

Cariochineza meiotică (diviziunea reducţională) se mai numeşte diviziu
nea atipică. întrucât se întâlneşte numai în anumite celule, la organismele care
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Fig. 24. Schem a d iv iz iu n ii m itotice: 1 -  interfazâ; 2 -  profază; 3, 4, 5 -  metafază; 6, 7 -  ana 
fază; 8 -  telofază; 9 -  telofaza şi formarea plăcii m ediane (din Вълев, 1972).
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Meioză Miloză

Fig. 25. Compararea m eiozei cu m itoza ob işnu ită  in m od schem atic. Pentru com oditate, se ia 
numai o pereche de crom ozom i om ologi (Grati, 2006).
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se reproduc sexuat. Această diviziune este cunoscută drept diviziune reduc
ţională, dcoarece dintr-un nuclcu cu senil dublu de cromozomi (2n) rezultă 
patru nuclei haploizi (cu numărul de cromozomi înjumătăţit («).

Cariochineza meiotică constă din două diviziuni succesive: prima divizi
une -  reducţională (numărul dc cromozomi 2n se reducc în jumătate n) şi a 
doua diviziune -  ecuaţională (numărul redus de cromozomi n se va menţine 
în cci patru nuclei fii formaţi). Ambele diviziuni succcd aceleaşi faze: profa- 
za. metafaza. anafaza şi telofaza (fig. 25).

Celulele care intră în diviziunea reducţională au la fel. ca şi pentru divizi
unea ecuaţională, cantitatca de ADN dublată pc parcursul interfazei. în final 
ADN este repartizat uniform în cele patru nudei fii formaţi, nuclei haploizi -  n. 
deoarece conţinutul dc ADN corespunde unei garnituri simple de cromozomi.

Citochineza (citodiereza)
Este cunoscută în calitate dc diviziune a citoplasmci şi sc referă la reparti

zarea mai mult sau mai puţin egală a organitelor eitoplastnatice între celulele 
fiice după procesul de eariochincză şi formarea peretelui despărţitor care va 
delimita celulele rezultate din diviziune. Peretele despărţitor ia naştere din 
placa celulară constituită din vezicule golgiene, numeroşi microtubuli, frag
mente de reticul cndoplasmatic etc. Prin mecanisme complicate se vor forma 
plasmalemele celulelor fiice şi lamela mijlocie, premergătoare peretelui sche
letic. Noile plasmalcme treptat fuzionează cu celc vechi, marginile formând o 
continuitate în delimitarea celulelor fiicc.



CAPITOLUL IV. HISTOLOGIA VEGETAI A

4.1. Generalităţi
Histologia (gr. hyslos — ţesut; logos = ştiinţă) vegetală este ştiinţa ce studiază 

ţesuturile vegetale din carc sunt alcătuite organele plantei. Ţesutul reprezintă o 
grupare de celule, de regulă de aceeaşi formă, structură, cu un anumit rol fizio
logic şi origine comună.

Ţesuturile vegetale adevărate apar la organismele vegetale pluricelulare ca 
urmare a unui proces evolutiv, fiziologic de diferenţiere celulară (histogeneza) 
şi adaptare la îndeplinirea unor funcţii. Procesul este dirijat de factori endogeni 
(interni): reglajul genetic, celular, hormonal şi factori exogeni (externi): tempe
ratura. lumina, apa, radiaţia, acţiuni mecanice etc.

în funcţie de gradul de evoluţie a plantelor se deosebesc ţesuturi primitive 
şi evoluate.

А В
Fig. 26. P seudoţcsuturi la ciuperci: A -  sec ţ iu n e  lon g itu d in a lă  prin p icioru l corpulu i fructifer  
al unei ciuperci bazidom icete; В -  sec ţiu n e  transversală prin  sclerotul de cornul secării Cla- 
viceps pu rpu rea  (Tarnavski şi al., 1974).

Ţesuturile primitive numite şi pseudoţesuturi sunt caracteristice tnlofitelor 
pluricelulare: la alge (Cladophora, Ulothrix, Ulva, Laminaria, Condrus, Por- 
phyra); ciupcrci (Boletus, Agaricus, Claviceps); licheni (Xanthuriu), precum şi 
unor eormofite primitive, cum ar fi la muşchi (Marchantia, Polytricum).Ta\u\
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accstor organisme este alcătuit din celule asemănătoare şi pot îndeplini mai 
multe funcţii primare şi secundare (fig. 26).

Dezvoltarea ontogenetică (onthos = individ; genesis = naştere) a organis
mului unicelular începe cu celula de origine (cc reprezintă însuşi organismul 
şi îndeplineşte toate funcţiile vitale), iar a organismelor pluricclularc superi
oare -  de la celula-ou (zigot). Histogencza (hystos -  ţesut; genesis -  naştere) 
la organismele pluricelulare se desfăşoară în două etape: prima -  formarea 
ţesuturilor meristematice din celula-ou şi a doua -  formarea ţesuturilor defi
nitive din ţesuturi meristematice.

4.2. Clasificarea ţesuturilor vegetale
Până la ora actuală nu există un sistem unic de clasificare a ţesuturilor. Cele 

mai importante şi acccptabile criterii de clasificare a ţesuturilor sunt: forma ce
lulelor, gradul de diferenţiere a celulelor şi funcţiile pe care le îndeplinesc.

După forma celulelor care alcătuiesc ţesuturile, deosebim: parenchi- 
muri şi prozenchimuri. Parenchimurile sunt alcătuite din celule mai mult sau 
mai puţin izodiametrice (cele trei diametre sunt egale sau aproape egale), cu 
membrana celulozică subţire, câteodată îngroşate şi numeroase spaţii intercc- 
lulare între ele. Prozenchimurile reprezintă celule anizodiamctrice (diametre
le inegale, diametrul longitudinal cel puţin dc 4 ori mai marc decât celelalte 
două diametre), de regulă înguste, ascuţitc la capctc şi cu pereţii îngroşaţi, de 
obicei lignificaţi.

După gradul de diferenţiere a celulelor, deosebim: ţesuturi meristema
tice (de origine, formative) şi ţesuturi definitive. Ţesuturile meristematice 
sau merislemelc sunt ţesuturi tinere alcătuite din cclulc mici, nespecializate, 
uniforme, cu citoplasmă abundentă, nucleu central, numeroase vacuole mici, 
pereţi pccto-cclulozici subţiri. Celulele nu conţin substanţe de rezervă, sunt 
lipsite dc spaţii intercelulare şi sc caracterizează printr-o capacitate de divide- 
rc sporită prin mitoză. Ţesuturile definitive reprezintă celulele diferenţiate cu 
formă şi funcţii specificc carc şi-au pierdut capacitatea de a se divide.

După funcţiile pe care le îndeplinesc, ţesuturile vegetale se clasifică în:
- ţesuturi meristematice (dc origine sau formative);
- ţesuturi de apărare (protecţie);
- ţesuturi fundamentale (trofice);
- ţesuturi mecanice (de susţinere);
- ţesuturi conducătoare (vasculare);
- ţesuturi secretoare şi excretoare;
- ţesuturi şi celule senzitive.
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4.3. Ţesuturi m eristem atice
Aceste ţesuturi se mai numesc formative sau meri steme, deoarece celulele 

lor se divid continuu, dând naştere la celulc noi, din carc mai târziu se vor dez
volta toate ţesuturile definitive. Se numesc şi embrionare, deoarece embrionul 
seminţei este alcătuit exclusiv din asemenea ţesuturi. Celulele meristematice 
sunt parenchimatice, vii, cu nucleu şi citoplasma care conţine toate organitele 
celulare (fig. 27). Celulele mcristcmaticc se deosebesc prin două caracteristici: 
nivel sporit dc dividcrc cclulară şi diferenţierea în celule specializate, rezul
tând ţesuturile definitive. De aceea, indiferent de vârsta plantei, ea este capabilă 
să crească şi să formeze organe noi, graţie prezenţei celulelor meristematice. 
Aceasta şi constituie un caracter dc deosebire a plantelor de animalele adulte.

Tipuri de ţesuturi meristematice
Ţesuturile meristematice sunt diverse şi se pot clasifica după diferite cri

terii: poziţia (topografia) pe care o ocupă în corpul plantei, originea şi gradul 
de dezvoltare.

După poziţie, meristemele  
sunt de 3 categorii: apicale, late
rale şi intercalare.

Meristemele apicale sc află 
în vârfurile şi conurile organelor 
vegetative. Sunt cclc mai impor
tante meristeme, deoarece ele 
determină crcştcrca nelimitată a 
organelor în lungime.

Meristemele laterale sunt lo
calizate lateral faţă de axul orga
nului şi asigură creşterea în gro
sime prin îngroşări secundare la
plantele lemnoase, dar lipsesc la majoritatea plantelor ierboase.

Meristemele intercalare se întâlnesc numai la plantele cu tulpini formate 
din noduri şi intemoduri lungi (la reprezentanţii fam. Poaceae, Cyperaceae), 
aşezate deasupra fiecărui nod. activitatea lor fiind dc scurtă durată.

După origine şi gradul de dezvoltare, meristemele sc clasifică în trei 
categorii: primordiale,primare şi secundare.

Meristemele primordiale sunt celc mai tinere ţesuturi şi se mai numesc 
promeristeme. Ele se află în embrion, iar mai târziu ocupă extremităţile axei 
plantei, vârful de creştere a rădăcinii şi conul tulpinii. Meristemele primor-

big. 27. Ţesutul m eristem atic: 1 -  perete celular; 
2 -  citoplasmă; 3 -  nucleu; 4 -  nucleol (din Buia, 
Peterfi, 1965).

V -
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diale sunt alcătuite din celule mici, izodiametrice, cu pereţii celulari foarte 
subţiri, tară spaţii intercelulare şi cu multe vacuole mici. Aceste celule se 
găscsc într-o diviziune continuă. Numărul celulelor ce alcătuiesc meristemele 
primordiale, precum şi poziţia lor în vârful vegetativ variază în funcţie de 
apartenenţa sistematică a speciilor. Meristemele primordiale formate dintr-o 
singură cclulă iniţială se întâlnesc ia muşchi, ferigi, dintr-un grup de celule
-  la spccii din fii. Pinophyta, celule iniţiale aranjate regulat şi suprapuse în 
straturi la spccii din fii. Magnoliophyta.

Meristemele primare provin din celulele meristematice primordiale ale 
vârfului vegetativ, celulele cărora sunt aranjate în straturi, dând naştere foiţe
lor histogene. în cazul rădăcinii se formează 3 foiţe histogene: dermatogenul, 
perihlemul şi pleromul din carc sc vor dezvolta respectiv ţesuturile primare 
ale rizodermei, scoarţei şi cilindrului central (fig. 28). La tulpină cele trei foiţe 
histogene sunt: protoderma, mcristcmul fundamental şi procambiul, care vor 
genera respectiv epidemia, ţesuturile fundamentale, ţesuturile conducătoare 
şi mecanice (fig. 29).

Fig. 28. Secţiu ne lon g itu d in a lă  prin Vig. 29. S ecţiu ne lon g itu d in a lă  prin  conu l de
vârful vegetativ al rădăcinii d c nap creştere a unei sp ccii d in  g. Veronica: 1 -  con
Brassica napus: 1 -  iniţiala pleromului; de creştere; 2 - primordii foliare; 3 -  muguri axi-
2 iniţiala pcriblcmului; 3 -  iniţiala ca- lari; 4 -  procainbiu; Я -  ţesut conducător; 6 -  pa-
liptrei; 4 -  dermatogen; 5 -  periblem; renchim  m edular (din Вьлен, 1972).
6 -  plcrom; 7 -  caliptrogen (din Ralade,
1999).
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Foiţele histogene ale vârfului vegetativ, atât a rădăcinii, cât şi a tulpinii, 
vor da naştere la toate ţesuturile definitive din corpul plantei şi vor alcătui 
structura primară a accstora.

Meristemele secundare iau naştere din cclulele parenchimatice definitive 
care la un moment dat redobândesc capacitatea de a se divide. Ele se formea
ză numai la plantele capabile de îngroşări secundare. Meristemele secundare 
au o poziţie laterală în organele plantelor, iar celulele lor au o formă pro- 
zenchimatică. Toate ţesuturile definitive generate din meristeme secundare se 
numesc ţesuturi secundare şi formează structuri secundare ale organului. Sunt 
cunoscute meristemele secundare: cambiul libero-lemnos (numit şi cambiul 
vascular) şi felogenul.

Cambiul libero-lemnos este prezent la gimnosperme şi la majoritatea 
plantelor dicotiledonate şi dă naştere la fâşii de liber secundar spre exterior şi 
lemn sccundar spre interior. Razele medulare secundarc sunt generate tot de 
celulele cambiului.

Felogenul ia naştere din ţesuturile definitive din partea externă a rădăcinii 
şi tulpinii. Graţie activităţii fclogenului se formează subcrul secundar spre ex
terior şi feloderma spre interior. în funcţie de spccic felogenul poate apărea: 
în epidermă la stejar Quercus robur, leandru Nerium oleander, sub epidennă 
la g. Salix. Populus; în scoarţă la g. Pinus, Ribes. Felogenul poate avea o 
activitate funcţională pe un timp limitat. El periodic este înlocuit cu zone noi 
situate mai la interior, dar întotdeauna localizat la exteriorul cambiului libero- 
lemnos.

4.4. Ţesuturi definitive
Ţesuturile definitive rezultă din activitatea meristcmelor primare şi secun

dare, în urma diviziunii mitotice şi diferenţierii celularc. Ţesuturile definitive 
îndeplinesc anumite funcţii în organele plantei. Din accst punct de vedere, ele 
se clasifică în ţesuturi: dc apărare, fundamentale, mecanice, conducătoarc, 
secretoare. excretoarc şi senzitive.

4.4.1. Ţesuturi de apărare
Sunt localizate la exteriorul organelor plantei. Ele îndeplinesc funcţii de 

apărare contra: pierderii de apă, temperaturii şi iradiaţei exccsive, leziuni
lor mecanice etc. în funcţie de origine ţesuturile de apărare pot fi primare şi 
secundarc. în categoria ţesuturilor primare de apărare sunt incluse: rizoder- 
ma -  generată de dermatogenul rădăcinii şi epiderma cu toate formaţiunile 
epidermice, formată din protoderma tulpinii. Ţesuturile dc apărare secundare
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sunt: subcrul sccundar, periderma şi ritidomul, provenite din activitatea felo- 
genului (zona meristematică subero-felodermică).

Ţesuturi de apărare primare
Provin din meristemele primare, protejează organele cu structură primară. 

Distingem ţesuturi primare: epiderma şi rizodermă.
Epiderma (gr. epi = deasupra; derma ~ piele) acopcră suprafaţa organelor 

suprateranc: tulpinile cu structura primară, frunzele, elementele florale, fructele 
şi seminţele. Fste alcăftiită dintr-un singur strat de celule unite între ele, fară 
spaţii intercelulare. Celule epidcrmalc sunt parenchimatice, vii (cu rare excepţii 
moarte), de formă tabelară, cu citoplasmă parietală, cu nuclcu şi nucleoli, cu o 
vacuolă marc. centrală, bogată în suc celular incolor sau pigmentat, frecvent cu 
diferite tipuri dc cristalc dc oxalat de Ca, cu leucoplaste sau cromoplastc. Clo- 
roplastele lipsesc, cu cxccpţia plantelor acvatice şi de umbră etc.

Pereţii externi ai celulelor epidcnnicc sunt bombaţi şi mai îngroşaţi decât 
pereţii interni şi laterali, acestea fiind prevăzuţi cu punctuaţii şi plasmodesme. 
Pereţii laterali ai celulelor epidermice sunt subţiri, strâns legaţi între ei, on
dulaţi la dicotilcdonatc şi drepţi la monocotiledonate. Deseori pereţii externi 
ai celulelor epidermice suferă modificări secundare, de exemplu: cutinizarea. 
cerificarea, suherizarea, mineralizarea, muc iluminarea. Aceste modificări 
sporcsc rolul lor de protecţie şi le fac impermeabile pentru apă şi gaze.

Cutinizarea reprezintă depunerea externă a cutinei, rezultată în urma ac
tivităţii citoplasmci cclulclor epidermice. De regulă, reprezintă un strat con
tinuu deasupra epidermei, numit cuticulă. Câteodată cutinizarea se extinde şi 
pc pereţii radiari ai celulelor epidermice.

Cerificarea este specifică speciilor dc pustiu şi xcroiile şi se manifestă 
prin depuneri dc ccară deasupra cuticulei, care măresc cficienţa dc apărare 
împotriva factorilor externi.

Mineralizarea se întâlneşte la uncie specii de plante la care pereţii celule
lor cpidermale sunt impregnaţi cu săruri minerale. Reprezentanţilor din fam. 
Aristolochiaceae, Moraccae este specifică mineralizarea cu carbonat de Ca, 
iar la spccii din fam. Equisetaccae, Poaceae. Cyperaceae cu dioxid de Si. In 
acest mod sporeşte rezistenţa mecanică a plantei.

Mucilaginarea celulelor epidermale este întâlnită la unele spccii din fam. 
Malvaceae. Tiliacee, Moracee.

Speciilor dc Ficus elastica, Ncrium oleander este caracteristică epiderma 
pluristratificată (fig. 30). care se formează din celulele epidcrmicc cu calităţi 
meristematicc. La organele unor conifere din genurile Pinus. Abies, Picea, 
straturile următoare dc ţesut parenchimatic, situate imediat sub epidermă, su-
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feră modificări, participând împre
ună cu epiderma la apărare. Aceste 
straturi constituie hipoderma (gr. 
hipo = dedesubt; derma = piele).

Unele celule ale epidermei re
prezintă modificări structurale loca
le, formând formaţiuni epidermice: 
stomatele şi perii.

Stomatele (gr. stomatos = gură) 
se dezvoltă din celulele epidermice 
tinere şi îndeplinesc funcţii speciale: 
schimbul de gaze şi transpiraţie (eli-

^  » i __ a  Y * ^  a w  ^  b a  в ш л  ■"  ■

i v»"-
(уд-

Fig. 30. Secţiune transversală prin lim bul 
frunzei de leandru N. oleander. 1 -  epidermă 
pluristratificată; 2 -  mezofil (din Palade, 1999).

minarea apei sub formă de vapori). O stomată complet dezvoltată are o struc
tură complexă (fig. 31. 32) şi este alcătuită din două celule anexe (de obicei 
reniforme) aşezate faţă în faţă cu laturile concave, astfel lăsând un orificiu (o 
deschizătură) numit ostiolă. Spre deosebire dc celulele epidermice, celulele sto- 
matice conţin cloroplaste şi sunt bogate în granule dc amidon. Activitatea aces
tora determină mişcările de închidere şi de deschidcre ale ostiolei, ce facilitează 
schimbul de gaze cu exteriorul şi eliminarea excesului de H ,0.

Celulele epidermice ce se mărginesc cu stomatele sunt numite celule ane
xe. Sub celulele stomatice se află un spaţiu denumit cameră substomatică. 
Celulele stomatice împreună cu celulele anexe şi camera substomatică con
stituie complexul stomatic sau aparatul stomatic.

După forma, numărul celulelor anexe şi poziţia lor în raport cu celulele sto
matice există diferite tipuri de stomate. în cazul analizei microscopice a produ
sului vegetal, ele servesc drept critcrii diagnostice pentru determinarea speciei 
de plante de la care provin. Cele mai răspândite tipuri de stomate la dicotiledo- 
nate sunt: anomocitic, anizocitic. diacitic. paracitic, actinocitic (fig. 33).

Tipul anomocitic (ranunculaceu) reprezintă stomatele lipsite de celule 
anexe. Acest tip se întâlneşte la reprezentanţii fam. Rammculaceae, Papave- 
raceae, Scrophulariaceae, Malvaceae, Cucurbitaceae, Aceraceae, Nympha- 
eaceae etc.

Tipul anizocitic (brasicaceu) este reprezentat de stomata înconjurată de 
trei celulc anexe inegale, dintre care una este mult mai marc decât celelalte 
două. Acest tip este specific speciilor din fam. Brassicaceae, Fabaceae, la 
unele specii din Solanaceae şi Lamiaceae.

Tipul diacitic (cariofilaceu) se caracterizează prin celule stomatice încon
jurate numai de două celule anexe ale căror perete comun este perpendicular
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Fig. 31. Fragm ent de epiderm ă d in  frunza de stânjenel Iris germ an ica: A -  aspect super
ficial; В -  com p lex  stom atic; С -  in secţiu n e transversală: 1 -  celule anexe, 2 -  ostiolă, 
3 -  cameră substomatică, 4 -  celule epiderm ale, 5 -  cuticulâ, 6 -  parenchim  asimilator (din 
Hrjanovski, Ponomarenko. 1979).

pe axul longitudinal al stomatei. Este întâlnit la specii din fam. Caryophyla- 
ceae, Acanthaceae şi la unele specii din fam. Lamiaceae (fig. 32).

Tipul paracitic (rubiaceu) este reprezentat prin două celule anexe, ce în
conjoară stomata cu axele longitudinale paralele cu cea a stomatei. Acest tip 
este comun plantelor din fam. Rubiaceae, Fabaceae, Convolvulaceae.

Tipul actinocitic se caracterizează prin prezenţa a mai mult de patru celule 
anexe, alungite în sens radiar faţă de stomată. Acest tip este specific g. Euca
lyptus din fam. Myrtaceae.

Mai există şi alte tipuri de stomate: tetraciclic -  celula stomatică încon
jurată de patru celule anexe; ciclocitic -  unde celulele anexe sunt alungite în
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sens tangenţial şi înconjoară stoma
ta, formând un inel. Aceste tipuri se 
întâlnesc mai rar.

La monocotiledonate se întâl
nesc următoarele tipuri de stomate:
-  aperigen este lipsit de celule 

anexe dc tip special. Se întâlnesc 
la plantele din fam. Iridaceae 
(fig. 31), Liliaceae:

-  biperigen sc caracterizează prin 
stomata mărginită pe pereţii la
terali de două celule anexe de 
tip spccial (frccvcnt -  triunghiu
lare). Acest tip este comun spe
ciilor din fam. Poaceae;

-  tetraperigen are patru celule 
anexe, aranjate în cruciş şi se în
tâlneşte la specii din g. Comme- 
lina din fam. Commelinaceae. 
Stomatele se întâlnesc şi la plan

tele superioare cu spori şi la sperma-

Fig. 32. S tom ată d in  frunza d e c im b rişor  
T hym us serp y llu m :  A -  a spect superficia l; 
В -  în  secţiu n e: 1 , 2 -  celule anexe. 3 ,6  -  os- 
tiolă; 4 -  nucleu, 5 -  cloroplaste, 7 -  cameră 
substom atică (din Jucovski, 1982).

tofite. Distribuirea stomatelor în epidermă este diferită. La plantele spermato- 
fite stomatele au o răspândire mai largă, fiind observate în epiderma organelor 
aeriene (frunze, tulpini tinere, sepale, fructe imature etc.). Organele subterane 
nu dezvoltă stomate cu rare excepţii -  pe tuberculii tineri de cartof, rizomii de 
pir, rădăcinilc de mazăre. Stomatele lipsesc la plantele acvatice.

Modul de distribuire a stomatelor, poziţia celulelor stomatice în raport cu 
celulele epidermice, numărul de celule stomatice sunt în corelaţie cu condiţii
le ecologice dc dezvoltare a plantei şi cu apartenenţa sistematică a speciei.

La dicotiledonate stomatele au o aranjare difuză, pe când la monocotile
donate se observă o aranjare în rânduri paralele.

La frunze, stomatele pot fi distribuite pe ambele epiderme şi se vor numi 
frunze amfistomatice sau bis tematice (fam. Lamiaceae, Poaceae, Liliaceae, 
Brassicaceae, Fabaceae etc.); numai pe epiderma superioară -  epistomatice 
(fam. Nymphaeaceae) sau numai pe cea inferioară -  hipostomatice (la majo
ritatea plantelor).

Nivelul dispunerii celulelor stomatice în raport cu celulele epidermei este 
determinat de condiţiile ecologice de creştere ale plantei. La speciile din zo-
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; Fig. 33. T ipuri de stom ate: 1 -  anom ocitic; 2 -  anizocitic; 3 -  diacitic; 4 -  paracitic; 5 -  bipe- 
rigcn; 6 -  ictraperigen (Palade, 1999).

nelc climatcrice cu umiditate suficientă, celulele stomaticc sc află la acelaşi 
nivel cu cclulele epidermice. Celor din zone cu insuficienţă de umiditate sunt 
caractcristice stomatele scufundate faţă de nivelul cclulclor epidermice, dimi
nuând astfel transpiraţia. La plantele gimnosperme cu frunze semipervires- 
ccnte se dezvoltă stomate înglobate sub epidermă şi reprezintă o adaptare la 

'• temperaturile scăzute în perioada dc iarnă. La unele specii (dovleac Cucurbi
ta pepo) stomatele sunt mai ridicatc faţă dc restul epidemiei.

Numărul stomatelor pe unitate dc suprafaţă variază între 10-1200 şi de
pinde de specie, condiţii de creştere. Plantele din locuri însorite şi insuficienţă 
de umiditate dezvoltă mai multe stomate pe unitate de suprafaţă decât cele de 

> pe locuri umbroase şi umede.
Perii, numiţi şi trihomi (gr. trichoma = păr) sunt celule speciale ale epi

dermei, de formă, dimensiuni, structură şi funcţii diferite. De obicei perii con- 
; stau din partea bazală, localizată între celulele epidermice obişnuite şi partea 
' terminală, ridicată deasupra epidermei. Perii sunt foarte variaţi. Clasificarea 

perilor se face în baza mai multor criterii:
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- după numărul celulelor din care sunt alcătuiţi: peri unicelulari şi piu- 
rice!ulari\

- după modul de aranjare a celulelor: peri uni-, bi- şi pluriseraţi;
- după aspect: peri ramificaţi şi neramificaţi;
- după mărime: mici şi masivi;
- după gradul de vitalitate: vii sau morţi;
- după gradul de aderenţă: persistenţi, uşor caduci şi caduci;
- după funcţia pe care o îndeplinesc: peri tectori (protectori), secretori,

agăţători, senzitivi, absorbanţi şi digestivi.
Perii tectori apără plantele împotriva insolaţiei, reflectând razele solare 

şi contribuind la micşorarea transpiraţiei, împotriva pierderii de căldură în 
timpul nopţii. împotriva variaţiunilor de temperatură şi umiditate (la muguri), 
împotriva animalelor erbivore (perii aspri la fam. Cucurbitaceae, perii denşi

CAPITOLUL IV. Histologia vegetală

Fig. 34. Peri urticanţi de pe frunza de urzică m are U rtica d io ica  la d iferite etape d e d ez
voltare: A -  iniţială; В -  interm ediară; С -  matură: 1 -  apexul măciucat; 2 -  baza părului; 
3 -  cordoane citoplasmatice; 4 -  citoplasmă; 5 -  vacuolă; 6 -  nucleu; 7 -  cuticulă; 8 -  soclu  
pluricelular; 9 -  epiderm ă (Tarnavski şi a l ,  1974, m odificat).
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şi lânoşi la g. Gnaphalium, perii urticanţi la g. Urtica, perii impregnaţi cu 
siliciu la specii din fam. Poaceae). Perii tectori pot fi: uni- sa u pluricelulari, 
simpli sau ramificaţi (fig. 34, 35, 36).

Perii unicclulari de regulă sunt alungiţi, ascuţiţi la vârf, dc variate dimen
siuni şi sunt foarte răspândiţi (fig. 34, 35). Ei pot fi simpli, ca la plante din 
fam. Apiaceae, Lamiaceac, Rosaceae, Ranunculaceae, dispuşi individual sau 
în mănunchiuri, precum la frunza dc nalbă mare Althaea officinalis.

Peri unicelulari protectori, dar şi cu funcţie de secreţie, întâlnim la urzica 
mare Unica Jioica (fig. 34). Ei sunt de dimensiuni relativ mari, cu baza dila
tată, inclusă într-un soclu pluricelular. Peretele părului este calcifiat la bază. 
subţire şi silicificat la vârf. La cea mai uşoară atingere vârful părului sc rupe 
oblic, răneşte pielea, sub care se penetrează sucul vacuolar cu conţinut dc acid 
forrnic. histamină, acctilcolină, provocând iritare.

Perii unicelulari sunt şi papilele, situate dc obicei pe suprafaţa petalelor 
unor plante din g. Viola, Rosa, Dianthus. Papilele sunt peri scurţi, dc formă

7

Fig. 35. T ipuri de peri tcctori: 1 , 2 -  pluricelulari stelaţi la răchiţică Llacagnus angustifoliu; 
3 -  unicelulari în m ănunchi la nalbă mare Althaea officinalis-, 4 -  unicelular stelat la traista 
ciobanului Capscllu bursa-pastoris; 5 -  scuam os la ferigă m asculină D ryoptcris Jilix-mas\ 6 -  
unicelular pe postam ent pluricelular la ham ei Hum ulus lupulus; 7 -  masiv la vulturică Hiera- 
citim pilosella; К -  vilos la cicoare Cichorium intyhus (G rinţescu, 1985).
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Fig. 36. Peri tectori un icelu lari ai sem inţei de  
bum bac G ossypium  herbaceum  (din PaJadc şi 
al., 2000).

-  1

conică şi cu membrană subţire. Ei 
au rol în secreţia uleiurilor volati
le şi determină un aspect catifelat 
al epidermelor petalelor.

Perii unicelulari lungi (până 
la câţiva cm), în formă de pangli
că, răsuciţi (torsionaţi), morţi sc 
întâlnesc la seminţele dc bumbac 
g. Gossypium (fig. 36). Ei constau 
din celuloză şi totalitatea lor for
mează vata utilizată în farmacic 
şi industria textilă.

Peri unicelulari, foarte im
portanţi în viaţa plantelor, sunt 
perii absorbanţi, membranele 
cărora sunt fine şi celulozice.
Ei sc dezvoltă de obicei pe 
rădăcini, în regiunea piliferă 
(fig. 37).

Perii unicelulari ramificaţi 
sunt foarte variaţi după formă: 
stelaţi (cu 3 7 braţ« orientate 
radiar şi lumenul redus) pc 
frunze de traista ciobanului 
Capsella bursa-pastoris, tulpini şi frunze la micşunele Cheiranthus cheiri, 
sau peri ramificaţi cu două capctc ascuţite situaţi pe un postament pluricelular 
ca la hamei Humulus lupulus (fig. 35).

Periipluricelulari sunt alcătuiţi dintr-un număr variabil de celule (fig. 38) 
şi pot fi neramificaţi ca la izmă bună Mentha piperita, la degeţel roşu Digi
talis purpurea, măsclăriţă Hyoscyamus niger, ciumăfaie Datura stramonium, 
iarbă marc Jnula helenium etc. Perii pluricelulari ramificaţi au forme variate: 
ramificaţi în verticil („arborescenţi") la lumânărică Verbascum thapsiforme, 
stelaţi cu multe braţe dispuse radiar la măslin Olea europaea, masivi ca la 
plante din g. Rhodendron, Papaver, Chelidonium etc. Perii pluricelulari, cclu- 
lele cărora sunt dispuse pe 2 rânduri se numesc peri pluricelulari biseraţi. Sc 
întâlnesc la reprezentanţi din fam. Asteraceae.

Iniţial toţi perii sunt vii, alcătuiţi din celule cu citoplasmă densă, cu nu
cleu şi una sau mai multe vacuole. Ei au pereţii celulozici, iar la exterior sunt

Fig. 37 . R izod erm a  in  zo n a  p iliferă  a ră d ă c in ii a 
u n ei p lan te  d in  D ico ty led o n es:  1 -  păr absorbant; 
2 -  rizoderm â; 3 -  exoderm ă; 4 -  parenchim  corti
cal; 5 -  endoderm ă (d in  Palade, 1999).
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Fig. 38. Peri tectori p luricelulari la: 1 -  degeţel roşu Digitalis purpurea-, 2 -  inulă Inula he- 
lenium; 3 -  lumănărică Verbascum thapsiformc, 4 -  pătlagină îngustă Plantago lanccolala; 
5 -  cim bru Thymus vulgaris; 6 -  pelin alb A rtem isia absinthium; 7 -  măslin Olea europaea; 
8 -  am ică Arnica montana; 9 -  la spccii din fam. Asteraceae (din Palade, 1999).

acoperiţi de cuticulă. Conţinutul unor peri la maturitate moare şi celulele se 
umplu cu aer, obţinând aspcct argintiu.

La unele specii membranele sc lignifică sau se mineralizează, impregnân- 
du-sc cu dioxid de siliciu sau carbonat dc calciu, devenind rigizi şi aspri ca la 
plantele din fam. Urticaceae, Boraginaceae. Brassicaceae, Cucurbilaceae.

Perii tectori sunt foarte numeroşi la plantele dc pustiu, alpine, mediterane
ene, de câmp deschis. Ei lipsesc la unele plante acvaticc, la gimnosperme. La 
unele specii perii cresc din abundenţă la organele tinere, lipsind la cclc mature.
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Perii secretari produc şi secretă uleiuri volatile, balsamuri, oleo-rczinc 
etc. Ei sunt foarte variaţi după structură şi formă, reprezentând structuri cu 
secreţie externă a ţesutului secrctor (la accastă temă vor ti analizaţi detaliat).

Forma, mărimea, structura, gradul de ramificaţie şi vitalitate, maniera de 
distribuire a perilor pe suprafeţele organelor servesc drept criterii diagnostice 
pentru identificarea produselor medicinale vegetale şi apartenenţa sistematică 
a plantei.

Emcrgenţele sunt. de asemenea, formaţiuni ale epidermei la formarea că
rora mai participă şi alte ţesuturi interne din scoarţa, cum este ţesutul meca
nic, fundamental, chiar şi conducător. Emergcnţclc sc întâlnesc sub formă 
dc ghimpi la plante din g. Rasa, Ruhus. Ribes. în formă de ţepi la fructele 
de castan porcesc Aesculus hippocastanum şi ciumăfaie Datura stramonium, 
sub formă de tentacule la plantele g. Drosera.

Rizoderm a (gr. riza ~ rădăcină; derma -  piele) este ţesutul de apărare 
primar care acoperă rădăcina, alcătuit dintr-un strat dc cclulc cu originea din 
dermatogen. Unele celule ale rizodermei se transformă în peri absorbanţi. 
Spre deosebire de epidermă, rizoderma este lipsită de cuticulă, strat cerifcr şi 
stomate, dar dezvoltă peri absorbanţi în zona piliferă a rădăcinii (fig. 37).

Ţesuturi de apărare secundare
Apar la plantele cu creştere secundară. Epiderma tulpinilor şi rizoderma 

rădăcinilor acestor plante sunt înlocuite eu un complex de ţesuturi de apărare 
secundare, numit peridermă. generată dc felogen (zonă generatoare subero- 
felodennică).

Periderm ă reprezintă un ţesut de apărare secundar şi includc un ansam
blu dc ţesuturi: suberul, felogenul şi feloderma.

Suberul este ţesutul dc protecţie secundar, generat spre exterior de fe
logen şi este alcătuit din cclulc izodiamctricc, poligonale, moarte, lipsite de 
spaţii intercelulare (fig 39). Pereţii celulari sunt suberifieaţi, ceea ce asigură: 
protecţie împotriva transpiraţiei excesive, fiind impermeabil pentru gaze şi 
apă; apărare împotriva variaţiunilor mari de temperatură, deoarece cclulclc 
suberificate au conductibilitatc tcrmică redusă; protecţie împotriva agenţilor 
patogeni (ciuperci, bacterii).

Suberul cu rol cicatrizam apărut în caz dc lizarc a plantelor poartă denu
mirea de suber traumatic. Un alt suber cu rol dc cicatrizarc sc produce cu 
puţin înainte de desprinderea frunzelor de tulpină.

Grosimea suberului variază în funcţie de specie şi vârsta plantei: la ra
murile de salcie -  subţire şi transparent; la mesteacăn - relativ subţire, alb; la 
stejarii dc 10-12 ani -  gros, opac, impregnat cu taninuri.
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Fig. 39. Secţiune transversală prin suber la: A -  tuberculul dc carto f Solanum  tuberosum  
1 suber (din Tămaş, 1991); В -  tulpina de m estcacăn  B etu la  verrucosa. 1 -  suber tarc; 2 -  
suber moale (din Buia, Peterfi, 1965).

După particularităţile anatomice şi consistenţă sc dcoscbcsc diferite tipuri 
de suber: moale -  cu pereţii subţiri şi elastici ca la tuberculul de cartof Sola
num tuberosum, stejarul dc plută Quercus suber; tarc -  cu pereţii îngroşaţi şi 
rigizi ca la fag Fagus sylvatica; mixt -  suberul moale alternează cu cel tare la 
specii de mesteacăn Betula sp.

7 Suberul, fiind un ţesut
impermeabil, nu poate favo
riza schimbul dc gaze şi apă 
pentru ţesuturile vii interne, 
in acest scop, sub stomate - 
le ţesutului primar dc apă
rare se dezvoltă lcnticclele, 
care reprezintă nişte fisuri 
sau deschideri, alcătuite din 
celule ncsubcrificate, ce for
mează un ţesut dc umplere 
(fig. 40). Accst ţesut este ge
nerat de felogenul lenticelei. 
Orientarea deschizăturilor 
lciiticelclor pot fi longitudi
nale sau transversale.

Fig. 40. S ec ţiu n e  tran sversa lă  prin len tice la  d in  
tu lp in a  de so c  negru  S am bu cu s n igra . 1 -  cuticulă; 
2 -  epiderm ă; 3 -  suber; 4 -  felogen; 5 -  feloderm ă; 
6 -  ţesut fundam ental, 7 -  ţesut de um plere (Tarnav- 
ski şi al., 1974).

Felogenul сste stratul de celule cu activitate mcristcmatică care generează 
suberul spre exterior şi felodermă spre interior.

Felodermă este alcămită din celulele rezultate prin activitatea felogenului 
şi aranjate spre interiorul organului. Ele sunt vii. conţin cloroplaste, diferite 
incluziuni crgastice şi constituie un ţesut cu spaţii intercelulare de tipul pa- 
renchimului asimilator sau de depozitare.
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Ritidom ul (gr.rhitis = zbârcitură, cută) reprezintă un ansamblu de ţesuturi 
secundare, care formează un înveliş Ia suprafaţa tulpinilor gimnospermelor şi 
angiospermelor lemnoase (fig. 41). Ritidomul include depuneri succesive de 
periderme, la care mai adaugă scoarţa primară, periciclul. liberul primar şi 
sccundar. El apără planta dc îngheţuri, acţiuni şi presiuni mccanice, acţiunea 
destructivă a icrbivorilor, atacul paraziţilor.

Formarea ritidomului în
cepe la diferite vârste, în func
ţie de specie: la viţa de vie, 
salcâm -  după 2 ani; la ulm -  
după 3-4 ani; la tei -  după 10 
ani; la stejar -  după 25 ani; la 
fag, molid -  după 50 ani.

După aderenţa ritidomului 
de tulpină deosebim: ritidom 
persistent (rămâne pe tulpină) 
şi caduc, care exfoliază.

După modul de exfoliere 
ritidomul poate fi: inelar (se 
desprinde în formă de benzi transversale), cum ar fi la cireş, prun, mesteacăn, 
eucalipt; fibrös (sc desprinde în benzi longitudinale) ca la viţa de vie; solzos 
(se exfoliază în formă dc plăcuţe) ca la castan, pin, platan.

La plantele care nu exfoliază, ritidomul se îngroaşă, formând şanţuri adân
ci şi creste longitudinale, rezultând un relief al suprafeţei specific speciei.

4.4.2. Ţesuturi fundamentale»
Se mai numesc trofice sau parenchim atice şi constituie majoritatea vo

lumului din corpul plantelor, fiind localizate sub ţesuturile de protecţie până 
la centrul, cu excepţia fasciculelor conducătoare şi ţesuturilor mecanice. 
Ele se formează din meristemul fundamental şi sunt alcătuite din celule 
parenchimatice vii de formă ovală, sferică sau poligonală, cu pereţii celu
lozici, subţiri, cu spaţii intercelulare, care comunică unele cu altele. Se mai 
numesc şi trofice, deoarece ele îndeplinesc un rol fiziologic important în 
procesul de nutriţie şi metabolism al plantelor. Conform funcţiei fiziologice 
speciale, pe care o au în viaţa plantelor, se deosebesc mai multe categorii de 
parenchimuri: absorbante, asim ilatoare, de depozitare a m ateriilor de rezer
vă, aerifere şi ac vifere.

Fig. 41. S ecţiun e transversală prin r itidom u l de ste 
jar Q uercus robur. 1 -  suber; 2 -  felodermă; 3 -  scle
reide; 4 -  parenchim ul scoarţei (din Вълев, 1972).
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Parenchimuri absorbante
Au rolul de a absorbi apa cu substanţele nutritive dizolvate în ea şi de a o 

transmite vaselor conducătoare lemnoase. La majoritatea plantelor se întâl
nesc în rădăcină, în zona corespunzătoare perilor absorbanţi şi alcătuiesc rizo- 
derma (fig. 38). Reprezintă celule parenchimatice, mai rar prozenchimatice, 
vii, cu pereţii celulari subţiri şi celulozici, ce permit uşor realizarea osmozei.

La plantele stepice, deşertice şi la unele specii tropicale epifite din fam. Or- 
chidaceae şi Araceae absorbţia apei are loc cu ajutorul perilor de pe frunze sau 
Uilpini. fie cu ajutorul velamenului vellamen radicum. Acesta formează ţesutul 
extern pluristratificat caractcristic rădăcinilor aeriene, care absoarbe şi înmaga
zinează apa atmosferică.

Plantele acvatice absorb apa cu clementele dizolvate în ea prin toată supra
faţa corpului lor.

Plantele STipcrioare parazite absorb soluţii de substanţe organice cu ajuto
rul unor formaţiuni şi ţesuturi speciale ce alcătuiesc haustorii. Prin intermediul 
haustoriilor plantele parazite se şi fixează pe părţile aeriene ale plantelor gazde, 
cum este cazul la vâscul alb Viscum album, torţei Cuscuta eumpaea etc.

Embrionul multor spermatofite absoarbe soluţii de substanţe nutritive din 
endosperm prin toată suprafaţa corpului.

Parenchimuri asimilatoare
Numite clorofiliene sau clo- 

renchimuri din cauza numărului 
sporit de cloroplaste în celulele 
acestui ţesut. Funcţia principală 
a parenchimurilor asimilatoare 
este fotosinteză. Celulele ţesu
turilor asimilatoare sunt cu pe
reţii subţiri, celulozici. Aceste 
ţesuturi au spaţii intercelulare 
pentru gaze. Sunt situate ime
diat sub epidermă în toate orga
nele plantelor expuse la lumină: 
frunze, tulpini ierboase şi lem
noase tinere, rădăcini aeriene şi 
acvatice, unele componente ale 
florii, fructele imature etc.

La majoritatea plantelor or
ganul specializat pentru fotosin-

T
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Fig. 42. Secţiune transversală prin lim bul frunzei 
de strugurii ursulu i A rctostaphylos и va -u rsi: 1 -
epiderma superioară; 2 -  elem ente mecanice; 3 -  
parenchim  palisadic; 4 -  fascicul libero-lem n os; 
5 -  parenchim lacunos; 6 -  hipoderm ă; 7 -  epider
mă inferioară; 8 -  lemn; 9 -  liber; 10 -  periciclu  
fibros; 11 -  colenchim  (din Palade şi al., 2000)
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teză este frunza. Parenchimul asimilator al limbului foliar alcătuieşte mezofi
lul şi constă din celule parenchimatice cu pereţii celulari subţiri şi celulozici, 
conţin cloroplastc şi se află între epidermele limbului. între celule sunt spaţii 
aerifere ncccsare schimbului de gaze. La majoritatea frunzelor mezofilul re
prezintă o structură bifacială din parenchim palisadic, preponderent, dispus 
sub epidemia superioară şi parenchim lacunos sub epiderma inferioară (fig. 
42). Celulele parenchimului palisadic sunt prismatice, orientate perpendicu
lar pe suprafaţa epidermei, cu multe cloroplaste, iar spaţiile aerifere mici.

Parenchimul lacunos constă 
din celule lobate cu spaţii interce
lulare mari, iar numărul cloroplas- 
telor redus faţă de parcnchimul 
palisadic.

O varietate deosebită de pa
renchim asimilator se întâlneşte la 
frunzele ginmospenmelor şi sc nu
meşte ţesut asimilator septat, deoa
rece celulele sunt mari şi în interior 
prezintă pliun sau septe (fig. 43).

în cazul frunzelor reduse sau 
metamorfozate devin asimilatoa
re tulpinile verzi, care dezvoltă 
parenchim asimilator asemenea speciilor fam. Ephedraceae, Equisctaccae, 
Cactacaeae etc.

La unele specii din fam. Orchidaceae rădăcina poate deveni şi ea foto- 
sintetizatoare şi astfel imediat sub ţesutul protector deosebim parenchimul 
asimilator cu conţinut sporit de cloroplaste.

Parenchimuri de depozitare
Sunt formate din cclulc cu funcţia de depozitare a substanţelor de rezervă: 

amidon, glucoză, zaharoză, inulină, hemiceluloză, celuloză, proteine, lipide 
şi alţi mctaboliţi secundari. Substanţele de rezervă se depun în vacuolă (di
zolvate sau în stare solidă), sferozomi, plastide sau chiar în peretele celular 
(la seminţele dc curmal Phoenix dactylifera şi cafea Coffea arabica). Celulele 
parcnchimaticc dc depozitare sunt vii, lipsite de cloroplaste, cu pereţii celulo
zici, subţiri sau uşor îngroşaţi, cu sau fără spaţii aerifere (fig. 44). Ţesuturile 
de depozitare specializate sunt bine reprezentate în: seminţe, fructe suculente, 
rădăcini, bulbi, tuberculi, rizomi.

Fig. 43. C elu le asim ilatoare septate d in  m e m -  
fdul frun zei de p in  de pădure P inus sylvestris
(din Tiţa, 2003).
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Substanţele depozitate îndepli
nesc un rol trofic şi biologic, servind 
drept substrat energizant la reluarea 
activităţii organelor plantei în anul 
următor (pentru plantele perene) sau 
la hrănirea embrionului şi a plantu- 
lei în primele etape de viaţă până la 
începerea nutriţiei autotrofe, prin fo
tosinteză. Pentru om şi animale sub
stanţele de rezervă ale parenchimului 
de depozitare servesc drept surse se
rioase de alimente şi furaj. Totodată,

Ftg. 44. Parenchim  de depozitare (rezerva) aceste ţesuturi sunt importante din 
din tuberculul de carto f Solanum  tu b ero - % * r  *
sum  (din Hrjanovski, Ponomarenko. 1979). Punct d e  v c d e r e  farmaceutic, datori

tă principiilor active valoroase, care 
sunt depozitate alături de substanţele cu valoare nutritivă.

Parenchimurile de depozitare pot acumula diferite substanţe de rezen’ă: 
hidraţi de carbon: glucoză, fructoză. zaharoză, inulină, amidon, hemi- 
celuloză, celuloză;

- lipide: lichide (uleiurile vegetale) şi solide (unturi vegetale);
- protide: sub formă de granule de aleuronă ori în calitate de substanţă 

fundamentală dizolvată în hialoplasmă;
- alte substanfe, fără rol nutritiv energizant: glicozide, alcaloizi, flavo

nozide, taninuri, gume, răşini, mucilagii cu valoare terapeutică, consti
tuind principii active ale plantelor medicinale.

La nivelul organelor, substanţele de rezervă se pot acumula în:
- parenchimurile corticate ale rădăcinilor, rizomilor. tuberculilor;
- parenchimurile liberiene secundare ale rădăcinii tuberizate de morcov 

Daucus carota var. sativa, dc păstâmac Pastinaca sativa etc.;
- parenchimurile lemnoase secundare ale rădăcinii tuberizate de ridiche 

Raphanus sativus, topinambur Helianthus tuberosus;
- parenchimurile medulare ale multor rădăcini tuberizate, bulbi, rizomi, 

tuberculi;
- albumenul sau endospermul secundar al seminţelor la Poaceae (ami

don şi proteine), la arborele de cacao Theobroma cacao (lipide), la 
cocos Cocos nucifera (proteine, lipide, glucide);

- mezocarpul fructelor cărnoase (glucoză, fructoză. amidon, acizi orga
nici, vitamine);
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- parenchimul fundamentul al seminţelor la soia Glycine max, ricin Ri
cinus communis, iloarca soarelui Helianthus annuus, alune de pământ 
Arachis hypogaea (amidon, proteine, lipide).

Parenchimuri acvifere
Sunt ţcsumri adaptate pentru depozitarea apei cu săruri minerale dizolvate 

în ca, alcătuite din celule vii, mari, lipsite dc cloroplaste, cu vacuole mari, care 
au în sucul celular mucilagii. citoplasma redusă şi pereţii subţiri, celulozici. 
Accstc ţesuturi sunt specifice: plantelor xerofite (păiuş Festuca pratensis); 
plantelor suculente din fam. Cactacaeae. Crassulaceae, la unele Liliaceae 
(g. Aloe) şi Amatyllidaceac (g. Agave); halofitc (steliţa Aster tripolium, iarbă 
sărată Salicornia eu гора ea).

Ţesuturile acvifere situate la exterior sunt reprezentate de celulele epider
mei superioare, numite şi celuic buiiforme, la frunza de porumb Zea mays şi 
trestie de marc Arundo donax. La porumb, pe timp de secetă, celulele buiifor
me pierd şi ele apa, micşorcază volumul şi determină răsucirea frunzei spre 
partea superioară, proces adaptat pentru diminuarea transpiraţiei. în condiţii Ic 
de umiditate, celulele buiiforme se încarcă din nou cu apă, iar limbul frunzei 
revine la normal.

Parenchimuri Ic acvifere interne sunt situate profund în interiorul orga
nului şi fac ca planta să reziste de-a lungul perioadelor dc sccetă. în frunzele 
dc aloc, dc agavă în dreptul fiecărui fascicul libero-lemnos există câte un 
parenchim acvifer cu suc aloifer.

Parenchimuri aerifere
Numite şi aerenchimuri, sunt 

specifice plantelor acvatice. Se 
caracterizează prin prezenţa 
spaţiilor intercelularc mari sau 
lacunelor unde sc acumulează 
aer, formând un sistem de cana- 
lc aeriene, care străbat întregul 
corp al plantei. Graţie acestui 
ţesut sc micşorează greutatea 
specifică a organelor plantelor.
Acrcnchimul determină atât o ţi
nută plutitoare, cât şi contribuie 
Ia menţinerea unei poziţii verti
cale a plantei în apă mai aproape

CAPITOLUL IV. Histobgia vegetală

hig. 45. Aerenchimul din  frunza de nufăr galben  
N uphar luteum: 1 -  sclereide; 2 -  canale aeriene, ce
lule parenchimatice asimilatoare (din Palade, 1999).
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dc suprafaţă, pentru a absorbi energia solară nccesară asimilaţiei clorofiliene. 
Acest ţesut totodată constituie un rezervor pentru СО, şi O,.

Aercnchimurile se întâlnesc în rădăcini, tulpini şi frunze, cum ar fi: în 
parcnchimul cortical al tulpinii de peniţa apei Myriophyllum spicatum, al ră
dăcinii dc strigoaie Veralrum album; în parenchimul medular al tulpinii de pi
pirig Juncus effusus, al rizomilor de obligeană Acorus calamus; în parenchi
mul cortical şi medular al tulpinii la nufărul galben N. luteum (fig. 45) şi alb 
Nymphaca alba; în peţiolul frunzei şi în mezofilul limbului la lcntiţă Lemna 
minor, trifoişte Menyanthes trifoliata.

4.4.3. Ţesuturi mecanice
Numite şi ţesuturi de susţinere, deoarece îndeplinesc funcţii de susţinere 

ale organelor proprii (ramuri, frunze, flori, fructe), precum şi de rezistenţă 
faţă de factorii externi (vânturi, ploi, zăpezi), carc determină acţiuni meca
nice asupra lor precum: presiuni. întinderi, răsuciri. îndoiri etc. La plantele 
ierbacee ţesuturile mecanice sunt slab reprezentate, pe când la plantele lem
noase ele ating maximul de dezvoltare. Gradul de dezvoltare al elementelor 
mecanice depinde de condiţiile de creştere a plantei şi este mult mai dezvol
tat în perioadele de vegetaţie cu insuficienţă de umiditarc, în zonele aride 
etc. Klcmcntcle ţesuturilor mecanice se numesc stereide, iar totalitatea lor din 
coipul unei plantei poartă denumirea de stereom. Ţesuturile mccanicc sunt 
alcătuite din cclulc cu pereţii celulari îngroşaţi. După forma celulclor, modul 
de îngroşare a pereţilor celulari, natura chimică a substanţelor cu carc sunt 
impregnaţi, gradul dc vitalitate, forma îngroşărilor, deosebim două catcgorii 
mari de ţesuturi mccanicc: colenchimul şi sclerenchimul.

Colenchimul
Este ţesutul mecanic primar, alcămit din cclulc vii. caracteristice orga

nelor tinere în curs de creştere. Se întâlneşte ia plante ierboase şi în frunzele 
plantelor lemnoase (în jurul fasciculelor conducătoarc ale limbului, în peţi
ol) în tulpini şi în pericarpul fructelor. Celulele colenchimului adesea sunt 
prozenchimaticc, dc formă şi mărimi diferite, de obicci ascuţite la capete. în 
secţiunc transversală, ele sunt poligonale. Celulele sunt bine împachetate în 
ţesut, fără spaţii intercelulare. Peretele celular este dc natură pccto-cclulozi- 
că, de aceea colenchimul conferă organelor vegetale rezistenţă, elasticitate şi 
flexibilitate.

După modul dc îngroşare a pereţilor celulari se deosebesc trei catcgorii 
morfologice dc colcnchim: angular, tabular şi lacunar (fig. 46).

> v  . ■.  . . .
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1 2 3
Fig. 46. T ipuri de co lench im  în  secţiu n e transversală: 1 -  tabular la soc negru S. nigra; 2 -  
angular la dovleac Cucurbita pepo; 3 -  lacunar la lăptucă Latuca sp. (din Вълев, 1972).

Colenchimtil angular (unghiular) este alcătuit din celule, peretele celular 
al cărora produce îngroşări doar la colţuri. Se întâlneşte în muchiile tulpinilor 
multor specii din fam. Lamiaceae. Solanaceae, Apiaceae, Chenopodiaceae. 
Cucurbilaceae.

Colenchimul tabular (tangenţial) reprezintă îngroşări celulozice doar pe 
pereţii tangenţiali (externi şi interni), pc când cei radiari rămân subţiri. Acest 
tip de colenchim se întâlneşte în tulpina de soc negru Sambucus nigra, ciumă- 
faie Datura stramonium, cartof Solanum tuberosum, curpăn de pădure Cle
matis vitalba, cucurbeţică Aristolochia clematitis, cruşin Rhamnus frangtda, 
în peţiolul frunzei de pătlagină mare Plantago major.

Colenchimul inelar, numit şi colenchim lacunar (cu meaturi), este ţesu
tul mecanic format din celule cu pereţii mai mult sau mai puţin uniform îngro
şaţi. Un asemenea tip de colenchim se întâlneşte în tulpina şi peţiolul frunzei 
de spânz Helleborus purpurascens, tutun Nicotiana tabacum, cucută Conium 
maculatum, capta lan Pe tas it es niveus, iederă Hedera helix.

Colenchimul în tulpină, de obicei, este situat imediat sub epidermă în di
ferite moduri: fie sub formă de manşon continuu, ca la socul negru Sambu
cus nigra, iederă Hedera helLx, fie sub forma de mănunchiuri, ca la morcovi 
Daucus carota, pătrunjel Petroselinum crispum sau fie în dreptul muchiilor 
tulpinii la specii din Lamiaceae. în frunze, colenchimul se află sub epiderma 
superioară sau inferioară a limbului sau sub ambele epiderme, dar întotdeau
na în lungul nervurilor şi în peţiolul frunzelor.

Ж»
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Sclerenchimul
Este ţesutul mecanic, caracteristic plantelor mature la carc proccselc dc 

creştere încetează şi este alcătuit din celule prozenchimaticc, fără spaţii aerie
ne, vii la început, dar ulterior, prin depunerea straturilor succesivc de lignină, 
acestea mor. Pereţii celulari ai celulelor mature sunt puternic şi uniform îngro
şaţi cu lignină, ce şi determină capacitatea de rezistenţă mult mai marc, dar o 
elasticitate scăzută, spre deosebire de colenchim. Elementele sclerenchimului 
se pot întâlni izolat, dcci sub formă de idioblaste ori grupate în fasciculc.

Sclerenchimul este situat în tulpini diferit: formează un inel continuu în 
scoarţă, ca la sparanghel Asparagus officinalis sau reprezintă un inel de sclc- 
renchim, situat imediat sub epidermă şi înglobează o parte din fasciculele 
conducătoare, formând o teacă, ca la tulpina dc porumb Zca ways.

La majoritatea dicotilcdonatclor ierboase, cordoanele dc sclerenchim 
sunt localizate pe polul liberian al fasciculelor conducătoare. Fibrele de scle- 
rcnchim lemnoase sunt prezente în lemnul sccundar al tulpinii dicotiledona- 
tclor. Uneori sclerenchimul formează un inel cc înconjoară cilindrul central, 
ca la muşcată Pelargonium zonale.

In rădăcină, fibrele de sclerenchim au o localizare asemănătoare cu cea din 
tulpină. Pentru gimnosperme sunt caracteristice fibrele dc sclerenchim cortical. 
Sclerenchimul este bine dezvoltat la monocotiledonate, îndeosebi la Poaceae.

După forma şi structura celulelor deosebim două categorii dc sclerenchim: 
fibros şi scleros.

Sclerenchimul fibros sau fibrele sclerenchim atice sunt alcătuite din ce
lule alungite, fusiforme, cu contur poligonal sau circular în secţiune transver
sală şi cu pereţii mai mult sau mai puţin lignificaţi. Deseori lumenul accstor 
celule este redus. Fibrele sunt dispuse în lungul organelor şi dc regulă înso- 
ţcsc fasciculele conducătoare.

La unele plante, pereţii fibrelor celulozice rămân doar celulozice, ca la 
Linum usitatissimum (fig. 47), la altele, fibrele se lignifică uşor doar la partea 
externă, cum ar fi la cânepă Cannabis saliva, urzică mare Unica dioica, fie 
cca internă, ca la specii din familiile Apocynaceae şi Asclcpiadaccae, fie în 
totalitate, ca la inul de Noua Zeelandă Phormium lenax.

Sclerenchimul fibros celulozic formează fâşii, numite şi fibre textile, ce 
prezintă un interes deosebit pentru industria textilă: la in cu lungimea între 4 
şi 60 mm, la cânepă -  4 40 mm, la ramie -  5-250 mm.

După localizarea în plantă deosebim fibre sclcrcnchimaliee: corticale 
(situate în scoarţa primară a plantei de in): periciclice (aranjate în primele 
straturi ale cilindrului ccntral ca la spccii dc tei Tilia sp.): liberiene (situate
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Fig. 47. Tulpina de in L. u sita tiss im u m :  A -  sec ţ iu n e  transversa lă , В, С -  sc lerench im  
fibrös liberian  (В -  sec ţiu n e  transversală , С -  sec ţiu n e  lo n g itu d in a lă ): 1 -  epiderm ă, 
2 -  parenchim ul scoarţei primare, 3 -  endoderm ă, 4 -  fibre liberiene, 5 -  liber, 6 -  cambiu, 
7 -  lem n secundar, 8 -  lem n primar, 9 -  rază m edulară, 10 -  parenchim ul m ăduvei, 11 -  ca
vitate, 12 -  perete celular, 13 -  cavitatea celulei, 14 -  term inaţiile ascuţite ale celulelor (din  
Hrjanovski, Ponom arenko, 1979).

în liberul primar şi apoi secundar) şi lemnoase (în lemnul secundar). Fibrele 
sclerenchimatice lemnoase participă la formarea lemnului secundar, specific 
plantelor lemnoase. Fibrele lemnoase au pereţii puternic lignificaţi şi consti
tuie lemnul dur şi rezistent ca la specii de stejar Quercus sp., carpen Carpinus 
sp., salcâm Robinia sp., iar cu pereţii mai slab îngroşaţi formează lemnul 
moale ca la plop Populus sp., salcie Salix sp.

Sclerenchimul scleros sau sclereidele, numite şi celulele pietroase, sunt 
celule izodiametrice dispuse izolat câte 2-3 sau în grupuri compacte.

Celulele au pereţii foarte îngroşaţi, lignificaţi, străbătuţi dc punctua
ţii simple sau ramificate (fig. 48). Sclereidele se pot întâlni în diferite zone 
histologicc ale organelor: tegumentul seminal la fasole Phaseolus vulgaris; 
epiderma catafilelor bulbilor de usturoi Allium sativum şi ceapă А. сера; pe
ricarpul fructelor dc păr Pyrus communis (fig. 48), gutui Cydonia oblonga, 
aronie Aronia melanocarpa; în endocarpul prunoideilor, în peţiolul frunzei 
şi pedunculul fructului dc păr Pyrus sp.; în scoarţa arborelui de chinină Cin
chona succirubra; în suberul şi măduva tulpinii de brad Abies sp., lariţă Larix
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sp .; în frunzele unor arbori tropicali 
ca la Monslera deliciosa, măslin Ol ea 
etiropaea, frunzele plantelor acvatice, 
cum ar fi specii ale genurilor Nympha- 
ea, Nuphar. In frunze, sclereidele sunt 
de obicei izolate în formă de idioblas- 
tc printre celulele parenchimatice ale 
mezofilului asimilator.

Deseori în sclereide sc depozitează 
taninuri, mucilagii. cristale de oxalat 
de calciu, grăuncioare de amidon.

Toate elementele mecanice consti
tuie în plante un sistem mecanic com
plex, ce formează suportul de bază, 
determinând rezistenţa plantei atât 
pentru propria greutate, cât şi faţă de 
agenţii biolici şi abiotici externi.

4.4.4. Ţesuturi conducătoare
Denumite şi vasculare, reprezintă ţesuUiri diferenţiate, formate din celule 

specializate, alungite şi dispuse în lungul organului, paralel cu axul acestuia. 
Ele asigură circulaţia apei cu substanţele minerale dizolvate în ea seva brută 
cu sensul ascendent, de la rădăcină până la organele asimilatoare şi circulaţia 
substanţelor organice solubile sintetizate prin fotosinteză seva elaborată 
cu sensul descendent, de la organele verzi asimilatoare (frunze, tulpini) spre 
organele consumatoare sau de depozitare a materiilor de rezervă.

Ţesuturile conducătoare au apărut cu adevărat la cormofitele vasculare: 
Ptctydophyta, Pinophyta şi Magnoliophvta. Localizarea ţesuturilor conducă
toare este, în linii generale, în zonele mai profunde ale organelor, fiind pla
sate în cilindrul central al rădăcinii, tulpinii, nervurile frunzei şi elementelor 
florale. Ţesuturile conducătoare sunt construite din elementele conducătoare 
lemnoase şi liberiene asociate cu alte elemente neconducătoare cum sunt fi
brele sclerenchimatice şi parenchimurile, toate împreună alcătuind un sistem 
vascular unic, neîntrerupt, care străbate tot corpul plantei.

Ţesutul conducător lemnosf
Denumit şi xilem, serveşte la translocarea sevei brute, constituind sensul 

ascendent al circulaţici. Este alcătuit din: elemente esenţiale conducătoare

Fig. 48. Sclereide in pericarpul fructulu i
de păr P. com m unis  (din Hrjanovski, Po 
nomarcnko, 1979).
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vase lemnoase şi elemente cu rol de susţinere -  fibre lemnoase şi de depo
zitare a substanţelor de rezervă -  parenchim lemnos. Toate aceste elemente 
formează fasciculul lemnos sau hadromul şi poate fi de origine primară sau 
secundară, in cazul când vasele lemnoase iau naştere din meristem primar 
(plerom la rădăcină şi procambiu la tulpină) se numesc vase primare, iar dacă 
apar din meristemul secundar (cambiu) se numesc secundare.

Vasele lemnoase sunt alcătuite din celule prozenchimatice, cu pereţii par
ţial îngroşaţi, moarte, aşezate cap în cap în lungul axului organului. Pereţii 
longitudinali la maturitatea celulei sunt lignificaţi neuniform, iar cei transver
sali se pot resorbi, formând tuburi continui.

După formă, dimensiuni, prezenţa sau absenţa pereţilor transversali vase
le lemnoase pot fi: traheide şi trahei (fig. 49. 50).

Traheidele sunt numite şi vase lemnoase imperfecte sau închise. Repre
zintă elemente unicelulare, prozenchimatice, cu capetele ascuţite ce se articu-

CAPITOLUL IV. Histologia vegetală

A В
Fig. 49. Traheide: A -  scalariform e d in  r izom u l de ferigă de câm p P terid iu m  aq u ilin u m : 
В -  cu punctuaţie areolată d in  lem n u l de pin  Pinus sy lvestr is: 1 -  por (din Hrjanovski, Po
nomarenko, 1979).
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1 2  2  3  3  4 5  5

Fig. 50. E lem entele lem nului: 1 -  trahee; 2 -  traheidă; 3, 4 -  libriform; 5 -  fibră lemnoasă;
6 -  celule parenchim atice (din Вълев, 1972).

lează unele cu altele formând şiruri lungi. Lungimea lor variază de la câţiva 
mkm la 2-3 cm, iar diametrul de 1-10 mkm. Pereţii oblici şi transversali sunt 
persistenţi. Traheidele sunt vase lemnoase mai puţin evoluate şi sunt carac
teristice ferigilor Pteridophyta, plantelor cu sămânţa golaşă Pinophyta şi re
prezentanţilor unor familii mai primitive din plantele cu flori Magnoliaceae, 
Nymphaeaceae (fig. 49, 50). Circulaţia sevei brute se realizează prin difuziu
ne şi zonele nelignificate ale pereţilor vaselor. Prezenţa pereţilor transversali 
constituie o dificultate în circulaţia sevei. După modul îngroşărilor lignificate 
ale pereţilor longitudinali, traheidele pot fi: scalariforme (la ferigi), la care 
porţiuni îngroşate paralele alternează cu porţiuni neîngroşate ale pereţilor 
longitudinali; cu punctuaţii areolate (la conifere); inelate, spiralate, reticu
late, punctate (la unele plante cu flori). Traheidele, având pereţii lignificaţi, 
îndeplinesc şi un important rol mecanic, în special la gimnosperme, lemnul 
cărora este lipsit de elemente mecanice specializate.
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Trahee/e sunt numite şi vase lemnoase perfecte, deschise, cu aspectul 
unor tuburi formate prin fuzionarea celulelor prozenchimate suprapuse cap 
la cap, ale căror pereţi transversali dispar prin lichefiere (fig. 50). Ele sunt 
alcătuite din celule moarte, fără conţinut, cu pereţii longitudinali lignificaţi şi 
îngroşaţi. Tuburile lungi de la câţiva centimetri la 2-3 m ( la unele liane chiar 
3-6 m) şi diametrul cuprins între 10-70 mkm. în secţiune transversală ele au 
un contur circular sau poligonal, fără meaturi.

Traheele se întâlnesc la plantele mai evoluate şi sunt comune majorităţii 
angiospennelor şi la unii reprezentanţi din cl. Gnetatae. După modul de lignifi- 
care a pereţilor, traheele pot fi: inelate, spiralate, reticulate, punctate. Traheele 
inelate, spiralate se întâlnesc în nervurile frunzelor şi florilor tinere, în creştere, 
la care între îngroşările lignificate rămâne peretele celular celulozic extensibil 
ce permite alungirea organului. Vasele reticulate şi punctate apar în organele 
mature, cu creştere redusă. Pereţii lignificaţi predomină mult faţă de punctuaţi
ile celulozice rămase. Aceste îngroşări lignificatc nu permit alungirea vaselor, 
ci doar menţinerea vaselor lemnoase deschise, îndeplinind funcţia principală de 
conducere, paralel confenndu-le rezistenţă.

în momentul când vasele lemnoase devin nefunc
ţionale. lumcnul lor este astupat de tile (fig. 51). Ele 
reprezintă nişte fonnaţiuni rezultate în urma pătrun
derii unei părţi din conţinutul celulei de parenchim 
lemnos în lumenul vasului lemnos printr-o punctu
aţie. Tilele reprezintă o piedică în pătrunderea apei 
şi a agenţilor patogeni ce ar putea distruge lemnul.
Ele sunt frecvente în zona centrală a tulpinii. Lemnul 
cu numeroase tile devine mai dur şi este valoros din 
punct de vedere economic.

Parenchimul lemnos este alcătuit din celule vii 
cu pereţii celulozici în lemnul primar şi lignificaţi. 
prevăzuţi cu punctuaţii simple în lemnul secundar 
(fig. 50). Parenchimul lemnos însoţeşte întotdeauna 
vasele lemnoase şi îndeplineşte un rol important în 
înmagazinarea substanţelor de rezervă (amidon, lipi
de, proteine etc.). La unele specii parenchimul lemnos 
conţine taninuri, răşini sau cristale de oxalat de cal
ciu. Celulele parenchimatice lignificate se încadrează 
în ţesutul mecanic, având rol de susţinere a fascicule
lor lemnoase, astfel sporind rezistenţa organului.

Fig. 51. Form area tile lor  
in trahee la salcâm ul alb  
R obin ia  pseudacacia: 1 -
tile; 2 -  cavitatea traheei; 
3 -  parenchim lem nos 
(din Вълев, 1972).
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Fibrele lemnoase apar doar în lemnul secundar, însoţind vasele lemnoase 
şi îndeplinesc un rol mecanic. Reprezintă celule prozcnchimalice. fuziforme, 
de obicei moarte cu pereţii puternic îngroşaţi şi lignificaţi cu o lungime medie 
1,5 mm. Lumenul celulelor este mult redus şi plin cu aer. Fibrele lemnoase sunt 
caracteristice angiospcrmclor dicotiledonate, în special speciilor lemnoase (tei 
roşu Tilia cordata, stejar Quercus robur. fag Fagus sylvalica, castan porcesc 
Aesculus hippocastanum ctc.) formând esenţele tari. Rle sunt absente în lemnul 
secundar al gimnospermclor. în lemnul secundar al arborilor şi arbuştilor sunt 
prezente şiruri de celule parenchimatice alungite în sens radiar dc la cambiu 
spre centrul tulpinii, care constituic razele medulare intralcmnoasc.

Ţesutul conducător liberian
Denumit şi floem (gr. phloios =  scoarţă), adaptat la translocarea sevei ela

borate. care constituie sensul descendent de circulaţie. Hstc format din ele
mentele esenţiale conducătoare -  vase liberiene; elemente ncconducătoare 
cu rol dc depozitare a substanţelor dc rezervă -  parenchim liberian şi de 
susţinere -  fibre liberiene. După modul dc formare liberul poate fi primar şi 
secundar. Totalitatea acestor ţesuturi formează fasciculul liberian sau lepto- 
mul (gr. Icptos -  subţire).

Vasele liberiene sunt alcătuitc din clemente vii şi reprezentate prin tuburi 
ciuruite şi celule anexe.

Tuburile ciuruite sunt alcătuite din celule vii. prozcnchimatice, suprapuse 
în şiruri longitudinale, cu pereţii laterali subţiri, celulozici, iar cei transversali, 
prevăzuţi cu numeroase perforaţii, caracter ce a şi determinat denumirea de 
tuburi ciuruite (fig. 52). Perforaţiile în pereţii transversali rezultă drept urmare 
a unor fenomene de gelificare şi lichcficrc a unor zone. Pereţii despărţitori 
perforaţi se mai numesc şi plăci ciuruite. Fie pot apărea pe pereţii trasversali, 
oblici şi în cazuri rare (la conifere) -  pe pereţi laterali. Perforaţiile plăcilor 
reprezintă punţi de comunicare între celulele care alcămiesc tuburile ciuruite. 
Tuburile ciuruite sunt unicele elemente ale ţesutului liberian prin carc circulă 
seva elaborată.

Durata funcţionării tuburilor ciuruite este mai scurtă comparativ cu vasele 
lemnoase, l.a multe plante pc timpul iernii plăcilc ciuruite se astupă cu calo- 
ză, care primăvara se resoarbe şi tuburile ciuruitc îşi reiau activitatea. în unele 
cazuri ele mor, fiind înlocuitc prin altele noi. După moarte ele se aplatisează 
şi lumenul lor se închide.

Celulele anexe sunt dispuse paralel cu tuburile ciuruite (fig. 52). Ele sunt 
celule vii. prozcnchimatice. mult mai scurtc şi mai înguste decât vasele liberi
ene. Celulele sunt nucleate, cu pereţii celulari subţiri, celulozici, comunicând
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Fig. 52. E lem entele liberiene: 1 -  celule m eristem atice; 2 -  celule procambiale: 3 -  tub ciuruit 
şi celule anexe: 4, 5 -  tub ciuruit cu placă ciuruită; 6 -  tub ciuruit şi celulă anexă in secţiune 
transversală (din Вълев, 1972).

cu tuburile ciuruite prin plasmodesme. în secţiunc transversală, celulele ane
xe au un contur triunghiular sau dreptunghiular.

Parenchimul liberian este alcătuit din celule vii, nucleate, bogate in ci
toplasmă cu rol de depozitare a substanţelor de rezervă. Apare întotdeauna 
alături de vasele liberiene.

Fibrele liberiene sunt elemente cu rol de susţinere. Ele pot fi cu pere
ţii celulozici mai puţin lignificaţi sau nelignificaţi la plantele ierbacee şi cu 
pereţii complet lignificaţi la arbori şi arbuşti. Fibrele liberiene nelignificate 
(celulozice) reprezintă o importanţă deosebită pentru industria textilă, celu
lozică şi a hârtiei. Aici putem numi fibrele de in Linum usitatissimum, cânepă 
Cannabis saliva, ramie Boehmeria nivea.

Fascicule conducătoare
Reprezintă gruparea elementelor conducătoare în fascicule şi este o ca

racteristică a ţesutului conducător. După elementele costitutive ale fascicu
lelor de conducere, dispoziţia lor. prezenţa sau absenţa cambiului fascicular,
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acestea se clasifică în fascicule 
simple şi compuse.

Fasciculele simple sunt 
cele formate dintr-un singur tip 
de ţesut conducător, fie numai 
liberian sau numai lemnos. Se 
întâlnesc în structura primară 
a rădăcinii dicotiledonatelor şi 
monocotiledonatelor. Ele pot fi:
-  radiare, la care fasciculele lem
noase alternează cu cele liberiene 
(fig- 53) \
-  lame/are -  cele două tipuri 

de fascicule sunt dispuse sub 
formă de lamele.

Fasciculele compuse sunt 
alcătuite atât din ţesut lemnos, 
cât şi liberian, de aceea şi sunt 

numite mixte sau libero-lemnoase. Se întâlnesc în structura tulpinilor şi frun
zelor. După poziţia liberului faţă de lemn fasciculele libero-lemnoase pot fi: 
colaterale şi concentrice

Fig. 53. Fascicul conducător radiar in secţiune  
transversală la rădăcina de p icioru l cocoşu lu i 
Ranuculus acris: 1 -  endoderm ă; 2 -  punctuaţii
le Caspary; 3 -  periciclu; 4 -  liber; 5 -  lem n (din  
Вълев, 1972).

Fig. 54. F ascicu le co laterale de tip: A -  d esch is in  tu lp in a  d e r icin  R icinu s com m unis: 
1 -  parenchim ul scoarţei primare; 2 -  endoderm ă; 3 -  periciclu; 4 -  sclerenchim ; 5 -  liber; 
6 -  cambiu; 7 -  lemn; 8 -  parenchim  lem nos; В -  în ch is în  tu lp in a  d e p oru m b  Z ea m ays: 
1 -  liber; 2 -  lem n; a -  tub ciuruit; b -  celulă anexă; с -  trahei (din Вълев, 1972).



Fasciculele libero-lemnoase colaterale se caracterizează prin poziţia fas
ciculului liberian numai pe o latură a cclui lemnos. De regulă, în tulpină, libe
rul este localizat spre exterior, iar lemnul spre interior, în frunză liberul este 
orientat spre epiderma inferioară, lemnul -  spre cea superioară. Fasciculele 
colaterale pot fi: deschise şi închise (fig. 54).

Fasciculele deschise dezvol
tă o zonă cambială între liber şi 
lemn (la gimnosperme şi la ma
joritatea dicotiledonatelor), care 
generează elementele conducă
toare secundare: lemnul secun
dar spre interior, iar liberul se
cundar spre exteriorul tulpinii.

Fasciculele colaterale închi
se sunt acelea la care nu este pre
zentă zona cambială intre liber şi 
lemn. Astfel dc fascicule se întâl
nesc la monocotiledonate.

Se mai întâlnesc şi fascicu
le bicolaterale, ca o varietate 
a fasciculului colateral, în care 
lemnul este mărginit pe latura 
externă şi internă de fâşii liberi
ene (fig. 55). Aceste fascicule la 
fel pot fi închise şi deschise, ultimele dezvoltând o zonă cambială sub liberul 
extern, care generează elemente secundare. Ele se întâlnesc la spccii din fam. 
Cucurbitacee, Asteraceae, Solanacee, Myrtaceae.

Fascicule libero-lemnoase concentrice sunt acelea, la care un ţesut con
ducător este înconjurat complet de celălalt tip. astfel constituind două zone 
concentrice (fig. 56).

în cazul când lemnul (numit şi hadrom) este centric, înconjurat dc liber, 
deosebim fascicul concentric hadrocentric (în rizomul ferigilor). Atunci 
când liberul (numit leptom) este înconjurat de lemn. determinăm fascicul 
conducător leptocentric. Acest tip de fascicul se întâlneşte în structura tul
pinii aeriene şi subterane a monocotiledonatelor (fam. Liliaceae, Poaceae. 
Palmae).

Modul de aranjare al fasciculelor conducătoare în secţiunea transversală a 
tulpinii este diferit şi depinde de apartenenţa sistematică a plantei:
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Fig. 55. Secţiun e transversală printr-un fascicul 
lib ero-lem n os bicolateral d esch is d in  tulp ina  
de dovleac C ucurbita  pepo: 1 -  liber extern; 2 -  
lemn; 3 -  liber intern; 4 -  cambiu libero-lem nos 
(din Вълев, 1972).
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Fig. 56. Fascicule conducătoare concentrice: A -  fascicu l cond ucător leptocentric d in  ri- 
/o m u l de lăcrăm ioară C on va llaria  m ajalis: В -  fascicu l con du cător hadrocentric din  ri- 
zoin u l de ferigă de câm p P terid iu m  sp: 1 -  liber, 2 -  lem n, 3 -  parenchim  fundam ental al 
tulpinii (din Hrjanovski, Ponomarenko, 1979).

- la majoritatea angiospermclor dicotilcdonatc şi la gimnosperme, fasci
culele conducătoare sunt dispuse în ccrc;
la majoritatea angiospermclor monocotiledonate, fasciculele sunt dis
puse pc 2-3 ccrcuri şi rar pe unul singur;

- la unele monocotiledonate din fam. Poaccae (porumb Zea mays, sorg 
Sorgnm cernuum, trestie de zahăr Sacchamm officinarum etc.) fas
ciculele conducătoare sunt dispersate în parenchimul fundamental al 
cilindrului central.

4.4.5. Ţesuturi secretoare»
Sunt alcătuite din celule vii, izolate sau în mici grupuri, specializate în 

sinteza anumitor compuşi chimici, care fie că sunt eliminaţi în exterior sau fie 
că se depun în interior. Produsele elaborate uneori se pot depune în interiorul 
celulei, alteori în spaţiile intercelulare. După compoziţia chimică produsele 
elaborate sunt foarte variate: uleiuri volatile, balsamuri, răşini, gume, m u
cilagii. taninuri, latcxuri, apă, oxalat dc calciu etc. Ele joacă un rol biologic- 
special in activitatea organismelor vegetale şi reprezintă un izvor de materie 
primă pentru produccrca preparatelor farmaceutice, articolelor cosmetice, ali
mentare şi dc parfumcric.

După localizarea lor în plantă, deosebim: ţesuturi secretoare externe, 
alcătuite din structuri secretoare, provenite din celule epidermice şi ţesuturi 
secretoare interne, alcătuitc din stmeturi secretoare, situate în ţesuturile pa- 
rcnchimaticc.
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Ţesuturi secretoare externe
Sunt acelea, carc elimină produsele elaborate în exterior şi cuprind diver

se formaţiuni epidermice: papile secretoare, peri seeretori, peri glandulari, 
glande secretoare şi digestive, hidatode şi nectarine.

Papilele secretoare sunt cc- 
lule cpidcrmice de formă coni
că, la care peretele extern este 
necutinizat (fig. 57). Ele produc 
uleiuri volatile, cc difuzează uşor 
în exterior, producând aroma ca- 
ractcristică accstor organe. Sc în
tâlnesc pe petalele florilor de la 
spccii din g. Viola, ConvaUaria,
Rosa, Dianthus, Hyacinthus. Pa
pilele secretoare se pot întâlni pe 
tulpina de muşcată Pelargonium 
zonale, pe ramuri tinere dc mesteacăn Betula sp., pe catafilelc mugurilor de 
plop Populus sp. şi castan porcesc Aesculus hippocastanum.

Perii seeretori sunt formaţiuni epidcrmice alcătuite dintr-o cclulă secre
toare terminală şi un picioruş pluricclular fixat printr-o cclulă bazală sau ţâ
ţâna între cclulele epidermice (fig. 5H). Celula secrctoarc situată în vârf este 
de formă sferică. Uleiurile volatile elaborate de accastă celulă se acumulează 
între peretele acestei celulc şi cuticulă, de unde uşor difuzează în exterior. 
Se întâlnesc pe piesele florale, pe frunze şi chiar pc tulpini verzi la ciuboţica 
cucului Primula veris, muşcată Pelargonium zonale.

Perii glandulari au picioruşul uni- sau pluricclular mai scurt şi adâncit 
sub nivelul epidermei, iar partea terminală (glanda) alcătuită dintr-un număr 
mai mare de celule secrctoare decât la perii seeretori. Celulele secretoare pot 
fi dispuse într-un rând (uniserat) sau in două rânduri (biserat) ca la spccii din 
fam. Asteraceae (fig. 58), mai pot fi dispuse într-un singur plan şi acoperi
te cu o cuticulă comună, care se bombează sub presiunea uleiurilor volatile 
acumulate. Pentru spccii din fam. Lamiaceae (izmă bună Mentha piperita, 
salvie Salvia officinalis, cimbru Thymus vulgaris etc.) sunt caracteristici perii 
glandulari cu glanda alcătuită din opt celulc (tip octaedru) aranjate în acelaşi 
plan. acoperite dc o cuticulă subţire, carc se bombează, luând aspectul unei 
cupole ce se erupe uşor sub presiunea uleiurilor volatile acumulate sau la o 
mică atingere mecanică.

CAPITOLUL IV. Histologia vegetală

Fig. 57. Papile secretoare de pe suprafaţa petalelor 
de trei fraţi pătaţi Viola tricolor (din Tiţa, 2003).
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Fig. 58. Structuri ale ţesutu lu i secretor extern la d iferite  p lante m edicinale: 1 -  Păr glan
dular la nalbă mare Althaea officinalis-, 2 -  păr glandular la arnică Arnica montana-, 3 -  păr 
secretor la ciuboţica cucului P. veris-, 4 -  păr gladular biserat la gălbenele Calendula officinalis-, 
5 -  pâr glandular cu glanda bicelularâ la volbură Convolvulus arvensis; 6 -  pâr glandular cu 
glanda biserată la pătlagină îngustă Plantago lanceolata-, 7 -  la pătlagină mare P. major, 8 -  păr 
glandular octocelular la izmă bună M entha piperita; 9 -  glandă secretoare la hamei Humulus 
lupuhis; 10 -  peri cu glandă m ono- şi bicelularâ la specii de degeţel Digitalis sp.; 11 -  păr glan
dular pluricelular la cium ăfaie Datura stramonium; 12 -  peri glandulari biseraţi la muşeţel 
M atricaria chamomilla (Palade, 1999).

Perii glandulari sunt deseori criterii anatomice diagnostice ale familiilor: La- 
miaceae -  peri cu glanda octocclulară; Asteraceae. Malvaceae -  cu glanda bise
rată; Solanaceae -  glanda alcătuită din celule secretoare. aranjate neordonat.

Glandele secretoare -  structuri secretoare alcătuite din mai multe celule 
secretoare dispuse în formă de cupă sau alte forme, acoperite de cuticulă co
mună bombată sub presiunea produselor acumulate şi susţinute de un picioruş 
foarte scurt. Astfel de glande se găsesc pe bracteele inflorescenţei femele de 
hamei Humulus lupulus (fig. 58), care elaborează şi secretă în exterior lupulina 
şi humulina cu valoare terapeutică, folosite cu succes la aromatizarea şi conser
varea berii. Glandele secretoare care produc uleiuri volatile se mai întâlnesc pe 
frunza de smirdar Rhociodendmn arboreum ce produc rezine şi balsamuri.

Glandele digestive sunt formaţiuni epidermice asemănătoare cu perii 
glandulari, cu picioruş sau sesile, care secretă enzime proteolitice. Sunt struc-
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turi caracteristice plantelor carnivore, deoarece enzimele proteolitice sunt 
capabile să hidrolizcze proteinele din corpul insectelor captate, transformân- 
du-le ulterior în compuşi mai simpli, care pot fi absorbiţi şi utilizaţi de către 
plantă. Pe lângă fermenţii proteolitici celulele secretoarc ale glandelor diges
tive secretă şi mucilagii, care contribuie la reţinerea insectelor.

Asemenea glande digestive sc întâlnesc pe par
tea superioară a frunzelor bazale dc roua cerului 
Drosera rotundifolia (fig. 59). Glande asemănătoa
re mai pot fi observate şi la alte plante insectivore 
din g. Nepenthes, Pinguicula. Dionea etc.

Hidatodele sunt formaţiuni epidcrmice adap
tate la acumularea apei în exces din frunze şi eli
minarea ei în exterior sub formă de picături. Apa 
eliminată de hidatode mai conţinc şi săruri. Acest 
proces de eliminare a apei reprezintă fenomenul 
fiziologic numit -  guta/ie. Deosebim hidatode ac
tive şi pasive.

Hidatodele active reprezintă peri epidermici 
pluricelulari, care absorb H ,0  în exces din frunze 
şi o elimină in exterior sub formă lichidă graţie per
meabilităţii pereţilor celulari. Se întâlnesc la năut 
Cicer arietinum, fasole mare Phaseolus muhiflo- 
rus (fig. 60, A). fragi de pădure Fragaria vesca.

Hidatodele pasive, numite şi stomate acvifere, 
reprezintă formaţiuni complexe alcătuite din clemente epidermice şi subepi- 
dermice în prelungirea traheidclor nervurilor frunzei. Ele sunt localizate în 
vârful laciniilor de pe marginea frunzei ca la ciuboţica cucului Primula veris 
(fig. 60 B), creţişoară Alcliemilla vulgaris sau în vârful frunzei ca la specii din 
fam. Poaceae.

Nectarinele, numite şi glande ncctarifcre, sunt formaţiuni asemănătoare 
cu emergenţele după modul de formare. Pe lângă celulele epidermice, mai 
participă şi celulele ţesuturilor localizate sub ea (fig. 61). Produsul lor de 
secreţie este o soluţie diluată de glucide, gume, vitamine, hormoni, numit 
nectar. Nectarinele sunt specifice florilor. După localizarea lor pe elementele 
florale deosebim: nectarine intrafiorale şi extraflorale.

Nectarinele intraflorale se găsesc la baza sepalelor ca la specii dc tei Tilia 
sp., la baza petalelor -  la piciorul cocoşului Ranunculus acris, dracilă Berberis 
vulgaris, în pintenul corolei de omag Aconitum napelus, la baza staminelor dc

Fig. 59. G landă d igestivă  la 
roua cerulu i D rosera rotun- 
d ifo lia  (din Вълев. 1972).
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A  В
Fig. 60. T ipuri de hidatode: A -  activă la frunza de fasole P. m u ltif lo ru s ; В -  pasivă la frun 
za unei specii d in  g. Prim ula: 1 - picătură de apă; 2 -  stomată; 3 -  epidermă; 4 -  parenchim; 
5 -  traheide (Haberlandt, 1904).

muştar negru Brassica nigra, între stamine şi gineceu la viţă de vie li tis vinife- 
ra, la baza gineceului -  la specii din Euphorbiaceae, Lamiaceae, Solanaceae, 
la baza florii -  la salcie albă Salix alba, pe receptacul la specii din g. Acer.

Nectarinele extraflorale 
sunt observate pe alte organe: 
pc peţiolul frunzei la piersic 
Prunus persica, la baza lim
bului frunzei la cireş Cerasus 
avi um. pe stipele la specii din 
g. Vicia (fig. 61).

Nectarinele au o impor
tanţă deosebită din punct de 
vedere biologic, reprezentând
o adaptare a plantelor la pole-

„  kt _» • . i i  л л,- ■ ■ , nizarea entomofilă. Totodată,Fig. 61. N ectarine pe stip elele  de Victa septum : 1 -
nectarine; 2 -  păr tector; 3 -  epiderm ă (Haberlandt, nectarul constituie hrana albi-
1904). nelor şi sursa naturală de for

mare a mierii de către albine.
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Ţesuturi secretoare interne
Reprezintă structuri secretoarc, care elaborează metaboliţi secundari 

(uleiuri volatile, rezine, alcaloizi, mucilagii, taninuri etc.), ce se secretă şi se 
acumulează în interiorul organului. Ele sunt localizate în ţesuturile parenchi
matice şi alcătuiesc cavităţile secretoare, canalele secretoare, celulele se
cretoare, laticiferele.

Cavităţile secretoare, numite şi buzunare secretoare, au aspectul unor 
spaţii intercelulare de formă sferică, a căror cavitate este căptuşită cu celulc 
secretoare, care îşi varsă produsul secretor în lumenul ei. Ele sunt localizate 
în ţesutul fundamental. După modul de formare deosebim cavităţischizogene 
şi schizolizigene.

Cavităţile schizogene se formează în meaturile intercelulare, care cresc în 
volum, formând buzunarul colector mărginit de un strat de celule secretoare. 
ce îşi varsă conţinutul în acel buzunar colector. Pe cale schizogenă apar cavi
tăţile secretoare în frunza de eucalipt Eucalyptus globulus (fig. 62), sunătoare 
Hypericum perforatum, iederă Hedera helix.

Cavităţile schizolizigene apar iniţial ca cele schizogene în spaţiile interce
lulare, apoi prin lizarea celulelor înconjurătoare rezultă cavitatea colectoare.

Fig. 62. Cavitate secretoare sch izogenă d in  frunza de eu ca lip t E. globulus: 1 -  epidermă; 
2 -  parenchim palisadic; 3 -  parenchim lacunos; 4 -  cavitate cu ulei volatil; 5 -  druze (din  
Dorohova, Nehliudova, 1980).



mărginită de mai multe straturi de celule secretoare. Astfel de cavităţi se întâl
nesc în fructele de lămâi Citrus limon, portocal C. aurantium (fig. 63).

Canalele secretoare sunt structuri cu secreţie internă de formă cilindrică, 
pereţii cărora sunt formaţi dintr-un singur strat de celule secretoare. Ele apar 
pe cale schizogenă. Deseori canalul este susţinut de un strat de ţesut meca
nic (sclerenchim). Canalele secretoare se găsesc în: conuri; scoarţa primară, 
lemnul secundar al tulpinii şi rădăcinii; mezofilul frunzei coniferelor (fig. 64), 
tulpinile şi fructele speciilor din fam. Apiaceae.

Tatiana CALALB, \Mihai BO DRUG1

f f r f j
Fig. 63. Cavitate sch izo liz igen ă  în  
pericarpul fructulu i de portocal C. 
aurantium : 1 -  celule; care căptu
şesc cavitatea; 2 -  lum enul cavităţii 
(din Iakovlev, Celom bitko, 1990)

Fig. 64. Canal secretor din  frunza de pin Pinus syl
vestris: 1 -  cavitatea canalului rezinifer; 2 -celu le  se
cretoare; 3 -  celule ale peretelui cavităţii (din Iakovlev, 
Celombitko, 1990).

Produsele de secreţie ale canalelor secretoare sunt: uleiuri volatile, rezine. 
oleorezine, gume, balsamuri cu importante proprietăţi farmaco-terapeutice. Din 
rezinele şi oleorezinele coniferelor, prelucrate prin tehnologii speciale industri
ale, rezultă terebentina, sacâzul. gudronul, utilizate cu succes în medicina po
pulară şi ştiinţifică. Fructele multor specii din Apiaceae (coriandru Coriandrum 
satimm. chimenul Carum car\'i, fenicul Foeniculum wlgare, anasonul An is um 
vulgare, mărarul Anethum graveolens) servesc drept surse valoroase de uleiuri 
volatile cu proprietăţi: stomahică, carminativă. galactogogă etc.

Celulele secretoare sunt izolate în formă de idioblaste, localizate în ţe
sutul fundamental, care diferă de celelalte celule prin formă şi conţinut. Ase
menea celule se găsesc în parenchimul frunzei, tulpinii, rădăcinii, rizomilor şi 
fructelor. în frunzele de dafin Laurus nobilis (fig. 65A) şi rizomul de odolean 
Valeriana officinalis ele conţin ulei volatil, în scoarţa de stejar Quercus ro-
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bur -  taninuri, în peţiolul frunzei de Begonia sp. -  oxalat de Ca, în frunza şi 
rădăcina de nalbă mare Althaea officinalis -  mucilagii.

Laticifcrele sunt celulc izolate sau grupate şi suprapuse, cu sau tară pe
reţi transversali despărţitori. Ele sunt alcătuite din celule prozenchimatice vii, 
deseori luând aspectul unor tuburi lungi. Laticiferele au o aranjare paralelă cu 
axul longitudinal al plantei, atingând în lungime 4-5  m, chiar şi 10 m.

Laticiferele elaborează o emulsie vâscoasă albă sau viu colorată, mai rar 
transparentă, numită latex. în compoziţia chimică a latexului sunt: glucide, li
pide, alcaloizi, cauciuc, gume. mucilagii. acizi organici, săruri minerale etc. 
Latexul de culoare albă şi aspect lăptos se întâlneşte la specii din fam. Euphorbi- 
aceae, spccii din g. Papaver. Latexul din fructele imature de mac de grădină 
P. somniferum conţine cca 20 dc alcaloizi cu importanţă terapeutică, cum ar 
fi: papaverina, morfina, codeina etc. Latexul de rostopască Chelidonium ma- 
jus este dc culoare galbcnă-oranj şi conţine alcaloizi (chelidonina, cheletrina. 
coptizina) cu cfecte antispastice, citostatice, coleretice etc. în latexul fructelor 
de Canea papay'a se găseşte un ferment proteolitic -  papaina. iar latexul din 
smochin Ficus elastina conţine ficina - o enzimă cu proprietăţi antihelmintice. 
Latexul transparent de leandru Nerium oleander include în componenţa sa gli
cozide cardiotonice. La cânepă Cannabis sativa latexul posedă o culoare brună- 
gâlbuie şi conţine alcaloidul canabina cu efecte narcotice.

Fig. 65. Structuri cu secreţie internă: A -  celu le  secretoare cu u lei vo latil in  frunza d e da
fin Laurus nobilis: 1 -  celule secretoare (din Palade şi al. 2000); В -  laticifere articu late d in  
rădăcina de păpădie Taraxacum  officinale: 1 -  laticifere cu latex; 2 -  celule parenchim atice  
ale scoarţei (din Hrjanovski, Ponom arenko, 1979).
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După originea şi modul de organizare a laticiferelor deosebim: laticifere 
nearticulate şi articulate.

Laticiferele nearticulate provin dintr-o singură celulă, care se alungeşte 
mult, formând tuburi de 2-5  m lungime. Nueleii celulei se divid repetat, dar 
nu are loc ulterior citocincza, de aceea nu apar pereţi despărţitori. Laticiferele 
formate rămân independente unele dc altele. Ele se întâlnesc la specii din 
familiile: Cannabaceae, Apocynaceae, Euphorbiaccae etc.

Laticiferele articulate rezultă în urma fuzionării mai multor laticifere, la 
care pereţii despărţitor sc pot resorbi complet ori pot persista, fiind perfo
raţi de numeroşi pori. Laticifcrcle articulate pot rămâne independente ca la 
rostopască C. majus, volbură Convolvulus arvensis sau sc pot anamostoza, 
formând o reţea întreagă ce străbate tot corpul plantei ca la macul de grădină 
P. somniferum, păpădie Taraxacum officinale (fig. 65B), podbal Tussilagofar- 
fara, la arborele de cauciuc Hevea brasiliensis.

Latexul laticiferelor îndeplineşte un rol biologic în activitatea plantei: re
prezintă produsul activităţii metabolice a plantei; în contact cu aerul atmo
sferic solidifică, contribuind la cicatrizarea rănilor; reprezintă un remediu de 
protecţie al plantelor împotriva organismelor patogene. împiedică consumul 
lor dc către animale; este un produs de rezervă graţie conţinutului bogat în 
amidon, grăsimi etc.

Latexul multor specii (Chelidonium majus, Papaver somniferum, Clau- 
cium flavum, Latuca virosa, Catyca papaya) reprezintă o sursă importantă 
dc principii activc în industria farmaceutică. Latexul unor specii este apreci
at şi antrenat în scopuri industriale. Din arborele de cauciuc //. brasiliensis 
şi smochin Ficus elasiina sc extrage cauciucul natural. Din plantele g. Pal- 
laquium (fam. Sapotaceae) sc obţine gutaperca -  un izomer al cauciucului, ce 
se utilizează drept izolator clectric. în tchnica medicală serveşte în calitate de 
material plastic la confecţionarea sculclor mcdicalc chirurgicale, precum şi la 
obţinerea pânzelor impermeabile utilizate în producerea bandajelor.

4.4.6. Ţesuturi senzitive
Plantele nu posedă organe speciale senzitive, dar în dezvoltarea lor evo

lutivă, formează structuri specializate pentru recepţionarea excitaţiilor fizice, 
chimice sau mecanice. Celulele şi ţesuturile senzitive reprezintă formaţiuni 
cpidcrmicc vii. După natura excitaţiilor, există mai multe catcgoni: celule şi 
ţesuturi senzitive pentru excitaţii mecanice; celule şi ţesumri senzitive pentru 
cxcitaţii gravitaţionale; celule şi ţesuturi senzitive faţă de lumină.

Tatiana C A LA LB , IMiitai BO D R U G
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Celule şi ţesuturi senzitive pentru excitanţi mecanici
Aceste structuri pcrccp excitaţiile de lovire, frecare, atingere şi pot fi de 

mai multe tipuri: punctuaţiuni, papile, peri şi parenehimuri senzitive.
Punctuaţiunile senzitive reprezintă cclule sensibile localizate printre ce

lulele epidermice, cu peretele extern îngroşat, prevăzut cu o scobitură, care 
comunică eu cavitatca celulară. Se găsesc în cârceii unor reprezentanţi din 
fam. Cucurbitaceae. cum ar fi la mutătoare Bryonia dioica (fig. 66A). Aceste 
punctuaţiuni au rolul de a declanşa curbura pentru răsucire.

Papilele senzitive sunt proeminenţe epidermicc formate din celule izo- 
diametrice, vii, localizate la baza filamentelor staminale. Ele reprezintă locul 
de percepţie a excitantului mecanic, care determină anumite mişcări. Deci la 
atingerea papilelor senzitive de către insecte, filamentele staminelor se cur
bează în aşa fel, încât antera atinge stigmatul, plesneşte şi aruncă polenul pe 
stigmat, asigurând polenizarea. Papilele senzitive se întâlnesc la baza fila
mentelor staminale ale florilor de dracilă Berberis vulgaris, opunţie Opuntia 
vulgaris (fig. 66В).

А  В
Fig. 66. Ţesut senzitiv: А -  pun ctuaţii sen zitive  Ia m utătoare B. d io ica; В -  papilă senzitivă  
Ia opuntie O. vulgaris  (din Tiţa. 2003).

Perii senzitivi sunt caracteristici frunzelor plantelor carnivore cum e roua 
cerului Drosera rotundifolia. Aceşti peri sunt alcătuiţi din mai multe celule 
alungite cu pereţii îngroşaţi, printre care se intercalează şi celule scurte cu 
pereţii subţiri celulozici, sensibile şi capabile să perceapă excitaţii mecanice, 
provocând îndoirea părului.

Parenchimurile senzitive sunt localizate în umflăturile motoare de la 
baza pcţiolurilor frunzelor de Mimoza pudica şi de mutătoare B.dioica, care 
la o uşoară atingere determină alipirea foliolelor şi aplecarea peţiolurilor.

Celule şi ţesuturi senzitive faţă de gravitaţie
Reprezintă structuri localizate în vârful tulpinilor ori rădăcinilor, celule

le cărora conţin protoplasma sensibilă faţă de gravitaţie. Sensibilitatea este 
determinată de prezenţa granulelor de amidon mobile numite stat oliţe. Ele
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pcrccp excitaţiile produse de gravitaţie şi provoacă mişcările geotropice ale 
organitclor celulare, care şi determină la rădăcină geotropismul pozitiv, iar la 
tulpină geotropismul negativ.

Celulele senzitive faţă de lumină
Reprezintă formaţiuni structurale, care se formează în epiderme, servesc 

la perceperea luminii şi determină reacţiile fototrope sau fotonastice. Din 
această categoric fac parte celulele lentile şi occlii senzitivi.

Celulele lentile sunt reprezentate de 
celule epidermice, ale căror perete extern 
este bombat şi funcţionează asemenea 
lentilelor plan-convexe carc colectează 
razele luminoase ce cad perpendicular pc 
frunză şi le focalizează în regiunea ccn- 
trală a peretelui intern. Celulc lentile cu 
perete extern complet bombat sc întâlnesc 
la spccii de Oxalis, iar cu peretele bombat 
numai în regiunea centrală la căldăruşă 
Aquilegia nigricans, clopoţeii porcului 
Campanulapersicifolia (fig. 67).

Ocelii senzitivi sunt structuri epidermice specializate în perceperea ex
citaţiilor luminoase şi constau din două celule suprapuse, aranjate între două 
celule epidermice obişnuite. Celula inferioară, numită şi cclulă bazală, este 
mare, buliformă. peretele extern bombat şi cea superioară (apicală) mult mai 
mică, lenticulară, tot cu peretele extern bombat. Pereţii externi ai celulelor 
sunt capabili să capteze şi să reţină o cantitate mare de energic solară. Graţie 
acestor ocelii senzitivi, peţiolul frunzelor face nişte mişcări fototrope sau fo
tonastice, care contribuie Ia stabilirea unor poziţii optime a limbului foliar faţă 
dc lumină. Se întâlnesc la Fittnnia verschaffeltii şi Hepatica transUvatica.

Fig. 67. C elu lele len tile  la frunzele  de  
clop oţeii porculu i C. persicifo lia  (din 
Tiţa, 2003).
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Organografia (gr. organon -  organ şi graphein -  a scrie) înseamnă descrierea 
formei exterioare a organelor. Organografia studiază două aspecte interdepen
dente carc sc găsesc într-o permanentă corelaţie: morfologia externă şi anatomia 
organelor plantei prin prisma dezvoltării ontogcnetice şi filogeneticc, precum şi 
adaptările lor sub influenţa mediului.

Organul vegetal reprezintă o parte a corpului plantei, alcătuită din mai multe ti
puri de ţesuturi cu forme şi structuri adaptate la îndeplinirea unor funcţii specifice, 
în proccsul evoluţiei pe lângă funcţiile specifice organele s-au adaptat la îndeplini
rea şi altor funcţii numite secundare, subordonate celor specifice (principale).

Plantele superioare (cormofitele) au corpul vegetativ diferenţiat în două ti
puri de organe:

-  organe vegetative (rădăcina, tulpina, frunza) care asigură existenţa 
plantei ca individ;

-  organe de reproducere (floarea, fructul şi sămânţa) care asigură per
petuarea speciei.

5.1. Generalităţi
Organele plantei diferă mult între ele, dar posedă şi caracteristici comune: 

polaritatea, simetria, regenerarea, orientarea în spaţiu, metamorfozarea, 
corelaţia.

Polaritatea este proprietatea organismelor şi organelor de a prezenta două ex
tremităţi opuse: polul bazai şi cel apical cu aspecte morfologice şi fiziologice dife
rite. De exemplu, indiferent de poziţia ramului, polul apical va da naştere ramurilor, 
iar polul bazai rădăcinilor. Polaritatea se manifestă nu numai la organele principale 
(rădăcină, tulpină), dar şi la fragmente de organe, ţesuturi şi chiar celule.

Simetria este însuşirea unui organ de a putea fi împărţit în jumătăţi egale, 
prin cel puţin un plan de simetrie, care trece prin axul organului. După numărul 
planelor de simetrie aplicate unui organ se disting mai multe tipuri de simetrie: 
radiată, bilaterală, monosimelrică, asimetrică.

Simetria radiată sau polisimetrieă este caracteristică organelor carc pot fi 
împărţite în două jum ătăţi egale prin mai multe plane de simetrie, trasate prin 
axul central. Astfel de organe sc numesc polisimctrice: rădăcina, tulpina, unele 
fructe. Florile cu simetrie radială se numesc ac tinomorfe.

Simetria bilaterală sau bisimetria este caracteristică organelor, care pot fi 
împărţite în două jumătăţi egale, trasând numai două plane de simetrie (pcqien-
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diculare unul faţă de altul). Astfel este tulpina la g. Opuntia, floarea la planta 
cerceii doamnei Dicentra spectabilis.

Monosimetria se întâlneşte la organele prin care se poate trasa un singur 
plan de simetrie. Se întâlneşte la majoritatea frunzelor, planul de simetrie 
trecând prin nervura mediană. Florile cu monosimelrie se numesc zigomorfe 
şi sunt caracteristice familiilor Fahaceae, Lamiaceae, Scrophulariaccae, 11- 
olaceae etc.

Asimetria sau organele asimetrice sunt acelea prin care nu se poate trasa 
nici un plan de simetrie. Aşa sunt: florile la castanul porcesc Aesculus hippo
castanum, cana Canna indica, odolean Valeriana officinalis, frunzele de ulm 
Ulmus glabra, tei mare Tilia platiphyUos.

Regenerarea este proprietatea unui organ de a reface planta întreagă sau 
părţile rănite sau distruse. Aceasta se datorează celulelor ţesuturilor definitive, 
care îşi redobândesc capacitatea meristematică. Astfel, un butaş dc tulpină, un 
fragment dc rădăcină sau dc frunză se dezvoltă într-o plantă nouă. Acest feno
men prezintă o importanţă marc pentru horticultură.

Orientarea în spaţiu este poziţia pe care o au organele plantei in spa
ţiu. Organele cu creştere verticală, în direcţia razei pământului, sc numesc 
ortotrope (gr. orthos = drept şi tropos -  direcţie). Majoritatea tulpinilor au 
ortotropism pozitiv, iar rădăcinile -  ortopropism negativ. Organele, carc cresc 
sub un unghi faţă de raza pămânftilui. sunt plagiotrope (gr. plagios ~ oblic şi 
tropos -  direcţie). Rizomii la feriga masculină Dryopteris filix-mas, stânjenel 
Iris germanica au o poziţie oblică faţă de raza pământului. Tulpinile repente 
la brădişori Lycopodium sp.. stolonii la fragi dc pădure Fragaria vesca, ri
zomii la lăcrămioară Convallaria majalis sunt dispuşi orizontal, formând un 
unghi aproape drept cu raza pământului.

Metamorfozarea (gr. metamorphosis = schimbare) sau organele meta
morfozate sunt acelea cc au suferit schimbări profunde privind fiziologia, 
structura şi forma, adaptându-se la condiţiile specifice ale mediului de viaţă 
în care se dezvoltă planta. Din acest punct de vedere se dcoscbcsc organe 
omoloage, analoage şi reduse.

Organele omoloage au forme şi funcţii diferite, dar cu origine comună. Ast
fel, spinii de dracilă Berberis vulgaris provin din frunze şi poartă muguri axilari 
la fel ca şi frunzele. HIementelc florale: sepalele, petalele, staminele şi carpclele 
sunt frunze metamorfozate şi au acceaşi origine ca şi frunzele adevărate.

Organele analoage sunt dc origine diferită, dar dezvoltă acceaşi formă 
şi îndeplinesc aceeaşi funcţie. Un exemplu în acest sens: spinii dc la dracilă 
B. vulgaris provin din frunz.c, cei dc la porumbar Prunus spinosa -  din ramuri,
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cei de la salcâm Robiniapseudacacia -  din stipelele frunzelor, dar toate înde
plinesc funcţia de apărare.

Organele reduse reprezintă o categorie aparte de metamorfozare, rezultată 
în urma diminuării funcţiilor specificc. Ulterior acestea căpătâ caractere morfo
logice diferite faţă de cele ale organelor din care au provenit. Ca exemplu pot 
servi frunzele unor Caclaceae reduse la spini, iar la reprezentanţii fam. Equi- 
setaceae, Ephedraceae frunzele tulpinale sunt reduse la solzi. Frunze reduse la 
solzi sau seuame întâlnim pc rizomii sau tuberculii multor specii de plante.

Corelaţia este însuşirea tuturor organelor organismelor vii de a se dezvol
ta în relaţii reciproce, armonios, formând un aspect caracteristic speciei.

5.2. Organe vegetative
Organele vegetative apar la и anumită etapă de dezvoltare evolutivă a reg

nului vegetal, anume la plantele superioare (cormofite), drept rezultat al evo
luţiei corpului vegetativ nediferenţiat (tal) al plantelor inferioare (talofite).

5.2.1. Rădăcina
Este un organ vegetativ ortotrop, polisimetric, cu geotropism pozitiv, de 

regulă subteran. îndeplineşte funcţii specifice: fixarea, ancorarca plantei în sol, 
absorbţia apei şi a sărurilor minerale. Rădăcina mai îndeplineşte şi funcţii se
cundare cum ar fi depozitarea materiilor de rezervă şi de înmulţire a plantei.

Morfologia rădăcinii
Rădăcinile sunt foarte diverse. Rădăcina care se dezvoltă din radicula em 

brionului sc numeşte rădăcină principală, iar ramificaţiile ci formează radi- 
celele numite şi rădăcini secundare (fig. 68). Atât rădăcina principală, cât şi 
cele secundare îndeplinesc funcţii specifice. Rădăcina principală sc află în 
prelungirea tulpinii, iar zona de trecere dintre aceste două organe este numită 
colet (fr. collet = guler).

Rădăcinile adventive nu provin din radicula embrionului, dar apar pe alte 
organe (tulpină, frunză, rizomi, bulbi). La speciile din fam. Poaceae, Liliaceae 
ele constituie unicele rădăcini şi îndeplinesc atât funcţiile specifice, cât şi ne
specifice. Tulpinile liane la iederă dezvoltă la fel rădăcini adventive (fig. 69).

Rădăcinile, metamorfozate (gr. metamorphosis -  schimbare) sunt acelea, 
care s-au adaptat la îndeplinirea altor funcţii, decât cele specifice rădăcinii.

Totalitatea rădăcinilor unei plante constituie sistemul radicular. în funcţie 
de raportul dintre rădăcina principală şi radiccle se disting trei tipuri de siste
me radiculare: pivotante, fasciculate şi rămuroase (fig. 70).
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Fig. 68. Rădăcină: princi- Fig. 69. Rădăcini adventive la: 1 -  coada cocoşului
pală (1) cu radicele (2). Polygonatum odoratum; 2 -  iederă Hedera helix.

Fig. 70. T ipuri m orfo log ice de sistem e rădiculare: 1 -  pivotante; 2 -  rămuroase; 3 -  fascicu
late (din Tiţa, 2003).

Sisteme/e pivotante (fr. pivot = cui. ţăruş) au rădăcina principală foarte 
dezvoltată, mai lungă şi mai groasă comparativ cu cele secundare. Sunt ca
racteristice familiilor dicotiledonate. Deseori rădăcina principală se găseşte 
în continuarea unui rizom vertical ca la tătăneasă Symphytum officinale, iarbă 
mare Inula helenium, angelică Angelica archangelica.

Sistemele fasciculate sau fibroase au rădăcina principală slab dezvoltată 
sau lipseşte, dar radicelele sau rădăcinile adventive se dezvoltă mult, formând 
un mănunchi de rădăcini cu lungimi şi grosimi aproape egale. Sunt comune 
monocotiledonatelor.
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Sistemele rămuroase au rădăcina principală şi radicclele dc ordinul I 
aproape dc acclciaşi dimensiuni. Sunt caracteristice majorităţii arborilor.

După modul de creştere şi pătrundere în sol rădăcinile pot avea: creştere 
in profunzime, orizontală şi mixtă.

Rădăcinile cu creştere in profunzime se caracterizează prin pătrunderea 
adâncă în sol a rădăcinii principale şi a radicclclor, cum ar fi Ia luccrnă Me- 
dicago sativa.

Rădăcinile cu crcştere orizontală se dezvoltă în straturile superioare ale 
solului. Deseori rădăcina principală piere şi locul ei este preluat de numeroase 
rădăcini secundare ca la dovleac Cucurbita pepo, castravete Cucumis sativus, 
pepene verde Citrullus lanatus.

Rădăcinile cu creştere mixtă se dezvoltă atât în profunzime, cât şi orizon
tal. Se întâlneşte la majoritatea plantelor ierbacee.

Rădăcinile metamorfozate
Sunt rădăcini normale sau adventive care s-au adaptat la îndeplinirea anu

mitor funcţii speciale, modificâdu-şi aspectul morfologic şi structura anato
mică. Accste adaptări sunt cauzate de condiţiile mediului în carc cresc şi se 
dezvoltă plantele. în funcţie de mediul în care se dezvoltă rădăcinile meta
morfozate pot fi subterane, aeriene şi acvatice.

C’ele mai importante tipuri de rădăcini metamorfozate sunt: rădăcinile 
contractile, aeriene, fixatoare, propitoare, asimilatoare, rădăcini cu pneu- 
matnfori, rădăcini care înmagazinează apa, purtătoare de muguri, tuberi
zate, cu micorize, cu nodozităţi, rădăcini reduse.

Rădăcinile contractile sunt subterane caracteristice plantelor perene. Re
ducerea în lungime a acestor rădăcini (până la 40 50%) este favorizată de 
schimbarea activităţii celulelor din scoarţa internă care cresc mult în diame
trul radiar şi tangenţial, dar descresc în lungime. Scoarţa externă, în acest 
timp, fiind mai lungă, sc va încreţi, ducând la scurtarea şi îngroşarea rădăci
nilor. Rădăcinilc contractile pot realiza fixarea mai bună în sol, iar în cazul 
plantelor cu bulbi, tuberculi şi rizomi, asigură o adâncire a acestora în sol dc 
exemplu la şofran Crocus sativus, brânduşă de toamnă Colchicum autumnale, 
pecetea lui Solomon Polygonatum officinale. Ele mai pot favoriza etalarea în 
rozetă a frunzelor la suprafaţa solului (păpădie Taraxacum officinale, pătlagi
nă mare Plant ago major).

Rădăcinile aeriene sunt rădăcini adventive şi foarte diferite. Ele pot fi 
absorbante, adaptate la absorbţia umidităţii din atmosferă, cum ar fi la Mon
ster и deliciosa (fig. 71).
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Rădăcinile fixatoare sunt la fel rădăcini 
adventive aeriene şi se dezvoltă la unele plan
te urcătoare cu tulpină verticală lungă şi subţi
re (liane). Asigură fixarea plantei de suporturi 
(arbori, garduri, ziduri, stânci), cum ar fi în 
cazul iederei Hedera helix (fig. 72A). La unele 
specii din g. Begonia şi Cereus rădăcinile fi
xatoare sunt mult ramificate, formând o reţea 
densă, pe când la spccii din fam. Orchidaceae 
rădăcina fixatoare are o formă aplatisată care 
concreşte cu scoarţa arborelui-suport.

Rădăcinile propitoare sunt la fel rădă
cini adventive care se formează pe tulpină 
şi, înaintând spre sol, se fixează de el, apoi 
încep să se îngroaşe, să se ramifice, formând 
un sistem de susţinere puternic al plantei. Se 
întâlnesc la unii arbori şi arbuşti tropicali din 
locuri inundabile, de exemplu la specii din 
g. Ficus. Monstera, Rhizophora (fig. 72B). 
Porumbul Zea mays dezvoltă rădăcini absor

bante de rând cu rădăcinile aeriene propitoare, curbate care conferă plantei 
stabilitate, menţinând tulpina în poziţie verticală.

Rădăcinile asimilatoare sunt aeriene, conţin cloroplaste şi pe lângă func
ţiile de fixare şi absorbţie îndeplinesc şi fotosinteză. Astfel de rădăcini se

Fig. 71. Rădăcini aeriene la M on
stera deliciosa  (Buia, Peterfi, 1965).

У I I * Ä

W  A
I St • J ■' - "if* •V c . a .s* '

А В
Fig. 72. Rădăcini aeriene: А -  fixatoare la iederă H. helix ; В -  prop itoare la R hizophora  
m ucronata  (din Buia, Peterfi, 1965).
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întâlnesc la unele specii tropicale din fam. Or- 
chidaceae, precum şi la comaci Trapa natans 
întâlnită şi în bazinul Nistrului.

Rădăcinile cu pneumatofori sunt speci
fice plantelor de mlaştini (fig. 73). Unele ra
mificaţii ale rădăcinilor normale se ridică la 
suprafaţa mlaştinii, formând nişte formaţiuni 
numite pneumatofori. In interior ei sunt alcă
tuiţi dintr-un aerenchim, iar în vârf sunt pre
văzuţi cu deschizături prin care se realizează 
schimbul de gaze.

Rădăcinile care înmagazinează apă sunt 
adventive, aeriene, lipsite de peri absorbanţi, 
dar dezvoltă un ţesut special numit vellamen 
radicum cu funcţia de absorbţie a apei din pre
cipitaţii. Ele se pot întâlni la unele specii tro
picale, epifite din fam. Oivhidaceae, Araceae.
Bromeliaceae.

Rădăcinile purtătoare de muguri dezvol
tă muguri, aceasta fiind doar o caracteristică 
specifică tulpinii. Pe rădăcinile unor plante, 
preponderent lemnoase, apar muguri adventivi. din care se dezvoltă tulpini 
aeriene numite drajoni. Aceştia servesc la regenerarea plantei prin drajonare. 
Se întâlnesc la specii din g. Rosa, Syringa. Tilia, Populus, Malus, precum şi 
la unele specii de plante ierboase (măcriş mărunt Rumex acetosella, pălămidă 
Cirsiuni an'ense).

Rădăcinile tuberizate sunt subterane şi au forma modificată, determinată 
de funcţia dominantă de a acumula substanţe de rezervă (amidon, zaharuri. inu
lină etc.) în cantităţi mari. Ele pot avea formă conică, sferică, fusiformă etc.

Tuberizarea se poate realiza prin dezvoltarea accentuată a: parenchimului 
lemnos secundar (gherghină Dahlia variabilis, ridiche Raphanus sativus)\ pa
renchimului liberian (morcov Daucus carota var. sativa) sau a parenchimului 
cortical (grâuşor Ranunculus ficaria). La unele plante (D. carota, R. sativus. 
Beta vulgaris) tuberizează rădăcina principală, la gherghină D. variabilis -  
radicelele, iar în cazul grâuşorului R. ficaria -  rădăcinile adventive (fig. 74).

Rădăcinile cu micorize (gr. mykes =  ciupercă; rhiza = rădăcină) sunt rădă
cinile tinere ale unor plante în simbioză cu anumite ciuperci (fig. 75). Hifele 
ciupercilor pot înconjura vârfurile vegetative sau pot pătrunde în interiorul

Fig. 73. R ădăcini cu p n eu m ato
fori la fussieua p eru v ia n a  (din  
Buia, Peterfi, 1965).
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Fig. 74. Rădăcini tuberizate la: 1 -  m orcov Daucus carota; 2 -  gherghină D ahlia variabilis; 
3 -  grâuşor R. ficaria  (din Tiţa, 2003).

acestora, reţinând apa cu sărurile minerale, iar ră
dăcina furnizează în schimb substanţe organice. 
Micoriza se întâlneşte la specii de plante lemnoase 
din genurile dc tei Tilia, plop Populus, nuc Juglans, 
stejar Quercus, pin Pinus, molid Picea şi la specii 
ierboase din fam. Amaryllidaceae şi Orchidaceae. 
La speciile din familia Ericaceae, micoriza este 
obligatorie, determinând existenţa şi dezvoltarea 
plantei. Totodată, ciupercile produc hormoni şi vi
tamine care favorizează creşterea plantelor.

Rădăcinile cu nodozităţi reprezintă nişte for
maţiuni sferice pe rădăcini în care se găsesc bac
tcrii fixatoare de azot, în simbioză cu rădăcinile 
(fig. 76). Astfel, rădăcinile cu nodozităţi contribuie 

la îmbogăţirea solului cu azot şi sunt specifice speciilor din lam. Fabaceae.
Rădăcinile reduse numite şi haustori (lat. haurio = a suge) sunt cu rol de 

absorbţie specifice plantelor semiparazite sau parazite care au rădăcini slab 
dezvoltate. In cazul plantelor semiparazite, cum sunt la clocotiş g. Rhinant- 
hus, vâsc g. Viscum. ele absorb apa cu sărurile minerale din vase lemnoase. 
La specii parazite din genurile muma pădurii Lathraea, lupoaie Orobanche, 
torţei Cuscuta (fig. 77) haustoriile absorb seva elaborată din vasele liberiene 
ale plantei-gazdă.

Fig. 75. M icoriza la stejar 
Quercus robur (din Hrjanov- 
sld, Ponomarenko, 1979).
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Fig. 76. Rădăcină cu n odozităţi 
la lupin Lupinus sp. (din Hrja- 
novski, Ponomarenko, 1979).

Fig. 77. Secţiune transversală prin tulpina de trifoi 
cu haustorii de torţei C uscuta epiphytum : 1 -  rădă
cina de trifoi; 2 -  haustori; 3 -  torţei (Buia, Peterfi, 
1965).

Morfologia vârfului rădăcinii
Vârful rădăcinii tinere constă din următoarele regiuni, de la vârf spre 

bază: piloriză, vârful vegetativ, regiunea netedă, regiunea piliferă şi as
pră (fig. 78).

Piloriza (scufia sau caliptra) cu rol protcctor asupra vârfului vegetativ al 
rădăcinii. Este de culoare brună şi în formă de coif sau degetar. pluristratificat, 
alcătuit din celule parenchimatice. Celulele primului rând gelifică, astfel favo
rizând înaintarea rădăcinii în sol. Din cauza frecării de particulele de sol, stratu
rile exterioare exfoliază, iar cele interioare le iau locul. La rădăcinile plantelor 
acvatice, vârful vegetativ este protejat de rizomitră care nu se uzează. Piloriza 
lipseşte la plante parazite, cum ar fi la specii de torţei Cuscuta sp.

Vârful vegetativ este reprezentat prin meristeme ce alcătuiesc cele trei 
foiţe histogene: dermatogenul, pleriblemul şi pleromul care prin transformări 
ulterioare succesive generează structuri anatomice primare.

Regiunea netedă este zona de creştere în lungime a rădăcinii. Aici celule
le nu se mai divid, dar se extind, contribuind la avansarea rădăcinii în sol.

Regiunea piliferă este zona de specializare a celulelor unde în urma di
ferenţierii apar ţesuturile definitive primare. Aici cele trei foiţe histogene dau 
naştere rizodermei. scoarţei şi cilindrului central. Din celulele rizodermei ale 
acestei zone, prin alungire se formează perii absorbanţi, de aceea mai este 
numită zona perilor absorbanţi. Ei sunt unicelulari, cu peretele subţire, celulo
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zic cu lungimea de 0,01 -  10 mm. Perii activează 
cca 25 -  30 zile. după care pier şi sunt înlocuiţi 
cu alţii, graţie vitezei lor sporite de creştere. Nu
mărul lor variază între 200 şi 500/mm2. Pe lângă 
funcţia de absorbţie, perii absorbanţi contribuie şi 
la fixarea plantei în sol, datorită gelificării perete
lui exterior, contribuind la aderenţa cu particulele 
solului. Rădăcinile plantelor acvatice nu formea
ză peri absorbanţi.

Regiunea aspră este plasată deasupra zonei 
pilifere şi reprezintă zona foştilor perişori absor
banţi care au dispărut, lăsând cicatrice la suprafa
ţa rădăcinii, de unde şi provine denumirea acestei 
regiuni. Aici rădăcina reprezintă structura anato
mică primară, tipică acestui organ.

Fig. 78. Secţiune printr-o  
rădăcină tânără de orz Hor- 
deum  sativum : A -  vârful ve
getativ; В -  regiunea netedă; 
С -  regiunea piliferâ; 1 -  pilo- 
rizâ; 2 -  cilindrul central; 3 -  
pericidu; 4 -  endoderm ă (din  
Tiţa, 2003).

Structura anatomică primară
Structura anatomică a rădăcinii variază în func

ţie de gradul de evoluţie şi dezvoltare ontogenetică 
a plantei. Totuşi, sc disting două tipuri de structuri 
anatomice ale rădăcinii: primară şi secundară.

Structura primară este caracteristică plante
lor tinere în primele faze de dezvoltare şi este de
terminată de activitatea meristcmelor din vârful 
vegetativ. Ea reprezintă unica formă de structură 
a rădăcinii la pteridofite, monocotiledonatc şi la 
dicotiledonatele ierboase. Structura primară a ră

dăcinii este alcătuită numai din ţesuturi primare. Pe o secţiune transversală 
efectuată mai sus de zona piliferă, la microscop, distingem trei zone concen
trice: rizoderma, scoarţa şi cilindrul central (fig. 79).

Rizoderma (gr. rhiza = rădăcină; derma =  piele) sau epiblema (gr. epi = 
deasupra) este alcătuită dintr-un singur strat de celule parcnchimatice, vii, 
strâns unite intre ele, cu pereţii subţiri, necutinizaţi. Majoritatea celulelor sunt 
transformate în perişori absorbanţi. Rizoderma diferă de epiderma organelor 
supraterestre prin structură şi funcţie. Ea este lipsită de stomate şi cuticulă, 
îndeplinind rol de absorbţie a apei şi mai puţin de apărare, in cazul epifitelor 
tropicale, rizoderma este înlocuită de un ţesut pluristratificat specific, cu rol 
de absorbţie şi depozitare a apei, denumit vellamen radicum.

<wooosx-i)broc<<c ОДООООСОСЧ»
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А В
Fig. 79. Structura prim ară a rădăcinii: A -  la stânjenel Iris g erm a n ica : 1 -  păr absorbent; 
2 -  rizodermă; 3 -  exodermă; 4 -  parenchim fundamental; 5 -  endoderm ă; 6 -  celulă de pasaj 
aendodermei; 7 -  periciclu; 8 -  liber; 9 -10 -  lemn; 11 -  parenchim  sclereficat (3-6 -  scoarţa 
primară; 7 -  9 -  cilindru central) (Grinţescu, 1928); В -  la grâu T riticum  aestivu m :  1 -  păr 
absorbant; 2 -  rizodermă; 3 -  scoarţa primară; 4 -  endoderm ă; 5 -  benzile Caspary, 6 -  peri
ciclu; 7 -  lemn; 8 -  liber (din C om anici, Palancean, 2002).

Scoarţa sau parenchitmtl cortical (lat. cortex = scoarţă) este pluristrati- 
ficat, alcătuit din celule parenchimatice, vii, cu pereţii subţiri şi celulozici. în 
scoarţă distingem trei subzone: exodermă, scoarţa mijlocie (mezoderma) şi 
endodermă.

Exodermă (gr. exo = în afară) este primul strat al scoarţei, format din ce
lule poligonale cu membranele uşor suberificate şi îndeplineşte rolul de apă
rare după exfolierea rizodermei. La monocotiledonate exoderm ă constă din 
două -  trei straturi de celule, toate suberificate şi poartă denumirea de cutis.

Scoarţa mijlocie sau parenchimul propriu-zis ocupă partea centrală a 
scoarţei, alcătuită din mai multe straturi de celule parenchimatice, vii, ce acu
mulează materii de rezervă, cu pereţii subţiri şi spaţii intercelulare relativ 
mari spre interior.

Endodermă este stratul cel mai intern al scoarţei, alcătuit din celule egale 
după mărime, strâns unite între ele, cu pereţii parţial lignificaţi sau suberifi- 
caţi. în rădăcina plantelor dicotiledonate, pereţii radiari, cei superiori şi infe
riori prezintă în regiunea mediană o porţiune suberificată ce se numesc ben
zile lui Caspary. în secţiune transversală, benzile apar drept nişte îngroşări
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lenticulare ale pereţilor celulari, cunoscutc drept punctuaţiunile lui Caspary. 
La monocotiledonate, endodcrma este formată din celule cu pereţii intemi şi 
radiali foarte îngroşaţi, lignificaţi, iar peretele exterior al celulei rămâne sub
ţire şi celulozic. In secţiune transversală îngroşările apar în formă de potcoavă 
sau de litera U. Nu toate celulclc endodermice suferă îngroşări, în dreptul 
fasciculelor lemnoase, celulelc endodermice rămân neîngroşate şi se numesc 

i celulc dc pasaj care asigură circulaţia sevei în sens radiar.
Cilindrul central sau steiul (gr. stele -  coroană) este situat în centrul rădă- *■ t

cinii şi este format din ţesut fundamental şi conducător. Primul strat de celule al 
cilindrului alcătuicştc periciclu (gr. peri -  în jur; kiklos = cerc), format din celule 
parenchimatice, mici, cu pereţii subţiri. Periciclul este denumit şi strat rizogen, 
deoarccc cl dă naştere la radicelc şi rădăcini adventive. Periciclul poate fi: plu- 

; ristratificat -  la viţa de vie W/w vinifera; întrerupt în dreptul fasciculelor lemnoa
se -  la spccii din g. Carex. Juncus sau în dreptul fasciculclor libcricnc -  la specii 
dc sârmuliţă din g. Vallisneria\ absent -  la specii din fam. Equisetaceae.

Restul cilindrului central este alcătuit din fascicule lemnoase care alternează 
cu fascicule liberiene, despărţite sau nu de raze medulare. Primele vase lemnoa
se se formează imediat sub periciclu, sunt mici, inclatc şi spiralate ce alcătuiesc 
pmtoxilemul (gr. protos = primul, xilus = lemn). Vasele lemnoase formate mai 

; târziu sunt mai largi, reticulate, punctate sau scalariforme, localizate spre cen
trul rădăcinii şi alcătuiesc metaxilemul (gr. meta = după, mai târziu). Fasciculele 
lemnoase sunt formate din vase lemnoase şi parenchim lemnos.

Fasciculele liberiene sunt formate din tuburi ciuruite, celule anexe şi pa
renchim liberian. Primele vase liberiene se formează în apropierea perici- 
clului şi constituie prvtofloemul (gr. protos = primul, phloisos = scoarţă), iar 
vasele care sc formează ulterior, mai aproape de centrul organului, formează 
metaxilemul. Atât lemnul, cât şi liberul se dezvoltă în sens ccntripct.

Razele medulare sunt parenchimatice, se găsesc între fasciculele liberiene 
şi lemnoase, având o dispoziţie radiară care face legătura între periciclu şi 
măduvă.

Parcnchimul din centrul rădăcinii formează măduva sau parcnchimul me
dular. El este format din celule vii cu funcţie de depozitare. La unele rădăcini 
măduva lipseşte, centrul rădăcinii fiind ocupat de vasele mctaxilemului ca la 
spccii din familiile Liliaceae, Fabaccac, Ranuncidaceae.

Numărul fasciculelor conducătoare liberiene şi lemnoase variază de la o 
specie la alta. dar întotdeauna numărul celor liberiene este egal cu al celor 
lemnoase. Astfel rădăcinile diarhe reprezintă câtc două fascicule liberiene 
şi două lemnoase (fam. Brassicaceae, Apiaceae), cclc triarhe au câte trei (la
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Fig. 80. Structura secundară a rădăcin ii de dovleac C ucurbita  pepo  (stânga -  desen  b ota 
nic, dreapta -  schem ă): 1 -  lem n primar; 2 -  lem n secundar; 3 -  rază medulară; 4 -  cambiu; 
5 -  liber primar şi secundar; 6 -  parenchim  fundam ental al scoarţei secundare; 7 -  suber 
(1-3 -  lemn; 5-7 -  scoarţă secundară), (din Hrjanovski, Ponomarenko, 1979).

mazăre Pisum sativum şi linte Lens culinaris), în cele tetrarhe câte 4 (fasole 
Phaseolus vulgaris), iar în cele pentamere câte 5 (fam. Ranunculaceae). La 
monocotiledonate se pot întâlni 8-24 fascicule de fiecare tip şi se numesc 
rădăcini poliarhe.

Structura anatomică secundară
Apare la o anumită perioadă de dezvoltare a plantei. Plantele lemnoa

se şi multe dicotiledonate ierboase rămân doar o scurtă perioadă de timp cu 
structura primară a rădăcinii. Graţie apariţiei şi funcţionării unor meristeme 
secundare se vor forma noi ţesuturi secundare care, intercalându-se cu cele 
primare, vor constitui structura secundară a rădăcinii (fig. 80). Creşterea se
cundară asigură îngroşarea rădăcinilor. Ţesuturile meristematice secundare 
ale rădăcinii, numite şi zone generatoare, sunt: cambiu! şi felogenuL

Camhiul, numit şi zona generatoare libero-lemnoasă, apare în cilindrul 
central din celule parenchimatice situate sub fasciculele liberiene care îşi re
dobândesc capacitatea meristematică de a se divide. Iniţial, cambiul are o for
mă sinuoasă, ce se poate observa uşor pe secţiuni transversale ale rădăcinii. 
Celulele cambiului se vor divide tangenţial mai frecvent pe feţele concave

CAPITOLUL V. Organografia
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< decât pe cele convexe din ce cauză aspectul sinusoid se atenuează şi după 
primul an de funcţionare devine cilindric, iar în secţiune transversală -  cir
cular. Deci. celulele cambiului prin diviziuni repetate în sens tangenţial dau 
naştere la celule noi, din care se diferenţiază spre exterior liberul secundar şi 
cătrc interior cele ale lemnului secundar. Prin formarea acestor noi elemente 
ale ţesutului conducător secundar rădăcina creşte în grosime. Drept urmare 
a activităţii cambiului libero-lemnos, liberul primar este deplasat de liberul 
secundar format spre periferia cilindrului central, iar cele de lemn primar spre 
interior dc cătrc lemnul sccundar format. în dreptul fostelor fascicule lemnoa
se primare, cambiul va da naştere unor celule parcnchimaticc vii, alungite in 
sens radiar şi care vor constitui razele medulare sccundarc. în structura secun
dară se găsesc fibrele mecanice care, de regulă, lipsesc în structura primară. Jn 
structura secundară a rădăcinii nu există măduvă, deoarece regiunea centrală 

: a cilindrului este ocupată de lemnul primar.
Deci, ţesuturile conducătoare secundare generate din cambiul libero-lem- 

nos sunt alcătuite din vase conducătoare, parenchim şi fibre mecanice şi nu 
sunt grupate în fascicule, dar în cilindre concentrice care pe secţiuni transver
sale apar drept nişte inele de lemn şi liber secundar, străbătute în sens radiar 
de raze medulare secundare. Funcţionarea cambiului este sezonieră pentru 
plantele din regiunile temperate cu perioada dc activitate primăvara-toamna.

La unele dicotilcdonate din familiile Chenopodicea e, Apiaccae, В ras si- 
'i caceae rădăcina principală reprezintă o îngroşarc sccundară mai pronunţată.
■ în rădăcinilc unor plante predomină volumul dc ţesut sccundar lemnos (la 

ridichc Raphanus sativus, nalbă dc pădure Malva sylvestris), la altele volu
mul de ţesut secundar liberian (la morcov Duucus carata var. sativa. leuştean 
Levisticum officinale). în aceste ţesuturi se depozitează materii de rezervă dc

: mare valoare alimentară şi farmaceutică.
Felogenul este numit şi zona generatoare subero-felodermică sau peri- 

demiică; apare, de regulă, mai târziu decât cambiul şi cel mai frecvent în 
periciclu sau în scoarţă. Felogenul, iniţial este unistratificat. dispus în lungul 
organului sub aspectul unui tub celular, iar în secţiune având o formă circu
lară. Funcţionează asemenea cambiului libero-lemnos, bifacial, formând spre 
exterior celule de suber secundar numit şi felemă cu funcţie de apărare şi spre 
interior celule parenchimatice ce formează feloderma în care se acumulează 
diferite substanţe (amidon, taninuri, oxalat de calciu etc.). Ansamblul acestor 
ţesuturi secundare generate în rezultatul activităţii felogenului formează pe-

■ riderma. Ţesuturile primare, aflate în afara peridermei, mortifică şi exfoliază 
treptat, funcţia lor fiind preluată de ţesuturile secundare.
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în anul următor cambiul libero-lemnos, reluându-şi activitatea, generează 
în acclaşi mod lemn şi liber sccundar, iar intercalar sc diferenţiază noi raze 
medulare, care leagă lemnul secundar şi liberul sccundar ce se formează în 
acelaşi an. Odată cu mărirea în volum a cilindrului central are loc diferenţi
erea unui noii felogen în partea periferică a cilindrului central, iar din activi
tatea acestuia rezultă noi formaţiuni subero-felodermice -  periderma. Drept 
urmare, rădăcina creşte în grosime.

Deci, printr-o secţiune transversală prin rădăcina cu structură secundară 
sc observă următoarea succesiune de ţesuturi dc la exterior spre centru: peri- 
derma, scoarţa secundară, cambiul liberu-lemnos, lemnul secundar şi lemnul 
primar.

Nu întotdeauna plantele dezvoltă rădăcini cu structurile anatomice tipice 
descrise anterior. La unele plante se observă nişte abateri atât în structura 
primară, cât şi în cea secundară a rădăcinii, fiind determinate drept variaţiuni 
ale acestor structuri. Variaţiunile în cauză sunt caracteristice plantelor care 
dezvoltă rădăcini tuberizate. Dc exemplu, în rădăcina de morcov Daucus ca
rata, ţelină Apium graveolens, păpădie Taraxacum officinale se produce mult 
mai mult liber sccundar decât lemn secundar, pc când în rădăcina de ridiche 
Raphanus sativus volumul lemnului secundar predomină mult faţă de liberul 
secundar. în primul caz, materiile dc rezervă se acumulează în parcnchimul 
liberian, iar în cel de al doilea caz -  în parenchimul lemnos, ele determinând 
îngroşarea secundară a rădăcinilor respective. în rădăcina îngroşată de sfe
clă Beta vulgaris sc întâlneşte fenomenul de policambie, exprimat prin mai 
multe zone concentrice cambiale de origine periciclică, fiecare dând naştere 
parenchimului secundar în carc se diferenţiază fasciculele conducătoare dis
puse în formă de inel. Parenchimul sccundar serveşte locul de depozitare a 
zaharozei.

Rădăcina -  sursă de medicament
Rădăcina este organul plantei în carc sc pot acumula substanţe dc rezervă 

drept principii active cu diverse efecte farmacologice. Rădăcinile în calitate 
de produs mcdicinal poartă denumirea dc radices. Câteva exemple:

Althueue radices rădăcinile dc nalbă mare Althaea officinalis, fam. 
Malvaceae. Produsul este bogat în mucilagii cu efecte emoliente în afecţiuni 
bronşitice, afecţiuni ale cavităţii bucale. Este un bun expectorant.

Ononidis radices sunt rădăcinile dc osul iepurelui Ononis spinosa, fam. 
Fabaceae cu conţinut bogat în heterozide izoflavonice. saponine tritcrpenice 
şi ulei volatil cu efecte diuretice, favorizează eliminarea calculilor renali. Po
sedă şi proprietăţi hemostatice şi sc utilizează în cazul hemoroizilor fisuraţi.
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lnulac radices -  rădăcinile de iarbă marc Inula helenium din fam. Astera
ceae bogate în inulină, ulei volatil, principii amare. Posedă acţiune antimicro- 
biană, diuretică, coleretică, expectorantă etc.

Liquiritiac radices reprezintă rădăcinilc de lemn dulce Glycyrrhiza gla
bra fam. Fabaceae. bogate în saponozide triterpenice şi flavonoide. Are pro
prietăţi cxpectorante, antiinflamatoare, diuretice, antispastice, eduleorante.

Taraxaci radices -  rădăcinile de păpădie Taraxacum officinale din fam. 
Asteraceae. Conţine principii amare, inulină cu proprietăţi tonice amare, di
uretice, depurative.

Ginseng radices reprezintă produsul vegetal din rădăcinilc de ginseng 
Panax ginseng, fam Araliaceue, bogat în saponozide triterpenice. mucilagii, 
vitamine, acizi organici etc. Este cunoscut drept iinunomodulator, stimulator 
cardiotonic etc.

Rumicis radices constituie produsul vegetal de rădăcini provenit de la şte- 
vie Rumex confertus, fam. Polygonaceac, cu conţinut bogat de antraccnozide, 
taninuri, flavonozide, acizi organici, săruri minerale. Este cunoscut drept la- 
xativ sau purgativ, în funcţie de doză.

Bclladonnae radices constituie rădăcinile de mătrăgună Atropa belladon
na din fam. Solanaceae. Conţine alcaloizii atropină, scopolamină, hioscia- 
mină cu acţiune antispastică, iar atropina mai este utilizată şi în calitate dc 
midriatic în oftalmologie în scop diagnostic.

Rauwolfiae radices este produsul vegetal provenit de la specia Rauwolfia 
serpentina, fam. Apocynaceae, originară din India şi insulele Indoneziei. Pro
dusul este bogat în alcaloizi indolici cu proprietăţi sedative şi hipotensive.

5.2.2. Tulpina
Este organul vegetativ care asigură legătura morfologică şi fiziologică 

între principalele organe de nutriţie ale plantei: rădăcină şi frunze. Este un 
organ, preponderent, de formă cilindrică cu simetric radială şi geotropism 
negativ. Zona de trcccrc dintre rădăcină şi tulpină se numeşte colet.

Tulpina este adaptată pentru îndeplinirea a două funcţii principalc: de susţi
nere a frunzelor, florilor, fructelor şi dc conducere a sevei brute (sensul asccn- 
dent) şi elaborate (sensul descendent). Funcţiile nespecificc ale tulpinii sunt dc 
asimilare (tulpinile verzi), depozitare, protecţie şi de înmulţire vegetativă.

Tulpina adevărată apare doar la connofitc. După mediul în care trăiesc tul
pinile pot fi: aeriene la majoritatea cormofitclor, acvatice şi subterane, ultimele 
deseori reprezentând modificări profunde. Tulpina derivă din tulpiniţa embrio
nului care apoi prin ramificaţii va forma ramurii de ordinele I, II, IU, etc.
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Morfologia tulpinii
Tulpina, asemenea ramificaţiilor sale, este alcătuită din noduri şi intemoduri. 

Nodul este porţiunea mai proeminentă de pe tulpină, unde se înseră frunzele. 
Unghiul format de baza frunzei cu tulpina se numeşte axilă (subţioara frun
zei). Aici se dezvoltă mugurii axilari sau laterali ai tulpinii. Intemodurile sunt 
porţiunile mai subţiri între noduri. Acestea pot fi de diferite lungimi în funcţie 
de specie. Deseori intemodurile se micşorează de la bază spre vârful tulpinii. 
Ultimul intemod se termină cu un mugure numit terminal sau apical.

M ugurii reprezintă partea embrionară termi
nală a ramurilor. Un mugure este alcătuit din par
tea centrală -  conul vegetativ, cu grupuri de celule 
iniţiale sub care se găsesc meristemele primordi
ale (fig. 81). Lateral, sunt primordiile foliare sub 
aspectul unor proeminenţe exogene, la subţioara 
cărora se dezvoltă primordiile mugurilor axilari.

Mugurele este protejat de frunze modificate 
în solzi (scoame), numite catafile. Acestea sunt 
groase, de culoare închisă, adesea lipicioase 
care protejează elementele fine ale mugurelui. 
în cazul mugurilor neacoperiţi, (lipsiţi de ca
tafile) -  se numesc muguri nuzi ca Ia dârmoz 
Viburnum lantana.

Se deosebesc mai multe tipuri de muguri în 
funcţie de criteriile de clasificare.

După poziţia lor pe tulpină există muguri 
terminali şi laterali. Primii sunt situaţi în vârful tulpinii şi asigură creşterea 
în lungime. Ultimii se dezvoltă la nodurile ramurilor. Se disting câteva tipuri 
de muguri laterali: axilari, aşezaţi la subţioara frunzelor din care se dezvoltă 
ramurile laterale; adventivi de origine endogenă care se dezvoltă în locuri nede
terminate pe intemoduri sau frunze şi dau naştere Ia ramuri adventive; muguri 
dorminzi (latenţi) din care se dezvoltă ramuri preventive contribuind la regene
rarea coroanei în caz de îngheţul mugurilor normali sau atac patologic.

După modul de aranjare a mugurilor pe tulpină deosebim: muguri alterni
-  dispuşi câte unul la nod; muguri opuşi -  aşezaţi câte doi la acelaşi nod; 
muguri verticilaţi -  dispuşi cel puţin câte trei la nod.

După organele care rezultă din muguri deosebim: muguri foliari -  dez
voltă frunze; muguri florali -  formează flori; muguri micşti -  dau naştere 
frunzelor şi florilor.
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Fig. 81. Secţiune longitud ina
lă printr-un m ugure terminal:
1 -  con vegetativ, 2 -  primordiu  
foliar, 3 -  primordii de muguri 
axilari (Strasburger, 1998).
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Ramificaţia tulpinii
Este o caracteristică specifică speciei. Unele plante dezvoltă tulpini ne

ramificate, fiind constituite dintr-un singur ax, ca la specii din Poaceae. Pal- 
mae. Majoritatea cormofitelor însă se caracterizează prin tulpinile ramificate, 
reprezentând tulpini principale, rezultate din tulpiniţa embrionului şi ramuri 
secundare, de ordinele I, II, III etc. Modul de ramificare este în funcţie de 
maniera de aranjare a mugurilor pe tulpină, dc prezenţa sau lipsa mugurilor 
adventivi sau dorminzi, de condiţiile de mediu în care trăiesc etc. Se deose
besc trei tipuri mai importante de ramificaţii: dichotomică, monopodiulă şi 
simpodială (fig. 82).

Ramificaţia dichotomică (gr. dichotomen = a împărţi în două) este bi
furcarea conului vegetativ al tulpinii în ramuri de ordinul I, apoi fiecare se 
bifurcă în acelaşi mod, în ramuri de ordinul II etc. Acesta este un tip primitiv

Fig. 82. T ipuri de ram ificare ale tu lp in ii: A -  d ich otom ică  la ped icuţă  Lycopodium  
clavatum ; В -  m onop od ia lă  la ienupăr Juniperus com m unis; С  -  sim p od ia lă  la m ălin Pa- 
du s racem osa; D  -  p seu d od ich o tom icâ  A cer sp.: 1, 2,3,4 -  axe de gradele 1, И, III, IV (din  
Hrjanovski, Ponomarenko, 1979).
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de ramificare întâlnit Ia talofite (alge, ciuperci, licheni) şi la unele cormofite, 
cum ar fi specii din genurile Lycopodium, Selaginella. Se mai întâlneşte şi 
ramificarea pseudodichotomică sau dichotomică falsă  care constă în urmă
toarele: la un anumit moment, mugurele terminal îşi stopează creşterea, iar 
din cci doi muguri axilari, situaţi opus imediat sub acesta, se dezvoltă două 
ramuri egale după lungime. Ulterior, ramificarea continuă în acelaşi mod. Se 
întâlneşte la liliac Syringa vulgaris, vâsc Viscum album, castan porcesc Aes
culus hippocastanum, la spccii dc arţar Acer sp.

Ramificaţia monopodială se caractcrizcază prin prezenţa axului princi
pal al tulpinii cu o creştere nelimitată în lungime prin mugurele terminal. Pe 
tulpina principală, din mugurii axilari sc dezvoltă lateral ramuri dc ordinul 
I, la rândul lor, mugurii axilari de pe ramurile dc ordinul 1 produc ramuri de 
ordinul 11 care se comportă la fel. în acest caz, tulpina principală este foarte 
dezvoltată, cea mai lungă şi mai groasă care străbate întregul sistem de rami
ficaţie. Formarea ramurilor are loc în mod acropetal, de la baza tulpinii spre 
vârf, iar aşezarea ramurilor pe axul principal poate fi alternă, opusă sau ver- 
ticilată. Tipul de ramificaţie monopodială este prezent la conifere (brad, pin, 
molid, larice) şi la unele foioase -  plop Populus sp., fag Fagus sp.

Ramificaţia simpodială se caracterizează prin încetarea creşterii în lungi
me a tulpinii principale, deoarece mugurele principal moare ori se transformă 
într-o floare.

Creşterea în lungime este preluată de mugurele axilar imediat următor, 
situat sub mugurele terminal. Peste un anumit timp ramul format încetează 
în creştere şi un nou mugure axilar dc pc ramul dc ordinul 1 sc dezvoltă 
similar. Astfel, axul principal numit şi simpodiu este constituit prin supra
punerea mai multor ramuri de ordine diferită. Accst tip de ramificaţie se 
întâlneşte la majoritatea dicotilcdonatelor lemnoase, cum ar fi la mesteacăn 
Betula sp., tei Tilia sp., măr Malus sp., păr Pyrus sp., precum şi la uncie di- 
cotiledonate ierboase, de exem plu la cartof Solanum tuberosum, scântciuţă 
Anagallis arvensis.

La unele plante se întâlneşte ramificarea mixtă. La acelaşi individ se în
tâlnesc ramuri monopodiale lungi şi fără flori, precum şi ramuri simpodialc 
scurte care produc flori şi fructe. Asemenea tip de ramificare caracterizează 
bumbacul Gossypium sp.

Numărul ramurilor, unghiul de ramificare, tipul de ramificaţie, mediul în 
care trăiesc arborii, corelaţia dintre muguri determină habitusul plantei. L)cci, 
habitusul reprezintă înfăţişarea caracteristică fiecărei specii de plante.
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Durata vieţii şi dimensiunile plantelor
Durata vieţii tulpinii corelează cu specia, determinând şi durata vieţii 

plantei. în funcţie de durata vieţii tulpinii deosebim plante: anuale, bienale 
(bianuale) şi perene (plurianuale).

Plantele anuale vegetează o singură perioadă de vegetaţie, în care înflo
resc şi produc fructe. Ele pot fi, la rândul lor: efemere -  au o vegetaţie scurtă, 
dc câteva săptămâni (stejerelul Veronica chamaedrys, rocoina Stei/aria me
dia); plante anuale de iarnă - germinează toamna, iernează, iar primăvara 
următoare fructifică şi mor (grâul de toamnă Triticum aestivum); plante anu
ale de vară - germinează primăvara, vegetează vara, iar toamna mor (porum
bul Zea mays, floarea soarelui Helianthus annuus, macul dc grădină Papaver 
somniferum, gălbenelele Calendula officinalis ctc.).

Plantele bienale (bianuale) vegetează două perioade de vegetaţie: în 
prima dezvoltă rădăcina şi rozeta dc frunze bazale, iar în a doua -  tulpina 
floriferă care fructifică (morcovul Dauern carota, varza Brassica oleracea, 
degeţelul roşu Digitalis purpurea).

Plantele perene (plurianuale) pot vegeta mai multe perioade de vegetaţie 
şi produc flori şi fructc dc mai multe ori pe parcursul vieţii. în funcţie de con
sistenţa tulpinii pot fi plante: ierboase, cărnoase şi lemnoase.

Plantele ierboase perene activează mai multe perioade de vegetaţie prin 
organele lor subterane, dar tulpinile lor aeriene mor în fiecare an (păpădia 
Taraxacum officinale, pătlagină mare Plantago major).

Plantele cărnoase reprezintă tulpini metamorfozate groase, asimilatoare, 
fără frunze sau cu frunze transformate în spini, cu ţesuturi acvifere bine dez
voltate (specii din familiile Cactaceae, Crassulaceae, Euphurbiaceae).

Plantele lemnoase la rândul lor pot fi:
- semiarbuşti -  au baza tulpinii lignificată, nu îngheaţă iarna, iar partea 

apicală este ierboasă şi moare în ficcarc an (lcvănţica Lavandula vera, 
pelinul Artemisia absinthium, jalcşul dc grădină Salvia officinalis); 
arbuşti -  tulpina ramificată dc la bază fiind complet lemnoasă şi lipsi
tă de trunchi (măceşul Rosa canina, porumbarul Prunus spinnsa);

- arbori -  au tulpina lemnoasă, groasă, înaltă, diferenţiată în trunchi 
şi coroană (teiul roşu TU ia cordaia, stejarul Quercus robur, castanul 
porcesc Aesculus hippocastanum. mărul Malus domestica).

Unele plante au o viaţă foarte scurtă sau, dimpotrivă, foarte lungă ca spe
ciile lemnoase. Cea mai lungă durată o are chiparosul Taxodium mexicanum şi 
baobabul Adansonia digitala până la cca 5000 ani. Arborele mamut Sequoia 
gigantea trăieşte până la 4000 ani. ajungând la înălţimea de 150 m şi diame
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trul dc mai mult de 35 m. Tisa Taxus haccata şi cedrul liberian Cedrus libani
-  3000 ani, măslinul Olea europaea şi castanul bun Castanea sativa -  2000 
ani, stejarul Quercus robur -  1200 ani, teiul roşu T. cordata -  1000 ani.

Dimensiunile plantelor sunt foarte variate. Cormofitele ierboase au tulpina 
cu lungimea de la câţiva centimetri până la 150 -  200 cm. Cele lemnoase au o 
înălţime foarte mare, grosimea trunchiului uneori fiind impresionantă. Scnii- 
arbuştii pot fi cu înălţimea de la 50 până la 1 0 0 -  150 cm. înălţimea arbuştilor 
variază între 3 şi 6, mai rar 10 m. Arborii au ccle mai mari înălţimi -  de la 
câţiva până la zeci de metri. Cele mai impresionante dimensiuni sc întâlnesc 
la arborele de mamut Sequoia gigantea -  140 m, cucalipt Eucalyptus globulus
-  160 m etc. Dimensiuni gigante, până la 300 m, ating lianele tropicale.

Tulpini aeriene
Au apărut drept urmare a adaptării plantelor la viaţa de uscat şi sunt cele 

mai răspândite şi mai variate. în funcţie de criteriile de clasificare sunt mai 
multe tipuri de tulpini.

După formă, tulpinile pot fi:
- cilindrice -  configuraţia în secţiune transversală este circulară şi sc 

întâlneşte la majoritatea speciilor;
prismatice, care pot fi de formă triunghiulară (fam. Cyperaceue), tc- 
tragonală (fam. Lamiaceae), pentagonală (fam. Cucurbitaceae), poli
gonală (fam. Valerianaceae);
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Fig. S3. Form e ale tu lp in ii în  secţiu ne transversală: A  -  cilindrică; В -  ovală; С -  tr iu n 
ghiulară; D  -  tetragonală; E -  prism atică; F -  costată; G -  brăzdată; H , I -  aripată (din 
Hrjanovski, Ponomarenko, 1979).
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• sulcale -  cu multc crcstc longitudinale (fain. Apiaceae);
- striate -  cu multe dungi longitudinale foarte fine la spccii din fam. Equi- 

setaceae. Se mai întâlnesc şi alte forme, derivate dc la diferite forme 
geometrice de bază cum ar fi: ovală, cordată, brăzdată, aripată (fig. 83).

După orientarea în spaţiu, tulpinile aeriene se pot clasifica în: ortotro- 
: pe şi plagiotrope.

Tulpinile ortotrope, la rândul lor, pot fi:
- tulpini drepte, prezente la majoritatea plantelor şi se caracterizează printr- 

un stereom bine dezvoltat care le menţine în poziţia verticală. Tulpinile 
drepte mai pot fi: erecte, dacă au poziţie verticală (la majoritatea plante
lor); mitante -  cu vârful plecat în jos ca la salvia nutantă Salvia nutans şi 
geniculate -  partea bazală oblică sau orizontală, iar de la un anumit nod 
preiau poziţia verticală -  la coada vulpii Alopecurus geniculatus;

- tulpini urcătoare cu stcrcomul insuficient dezvoltat, dar îşi menţin poziţia 
verticală folosind diferite suporturi. Ele mai pot fi agăţătoare şi volubile. 
Celc agăţătoare se fixează de suport fie prin cârcei ca la castravete Cu
cumis sativus, dovleac Cucurbita pepo, viţă dc vie Vi tis vini fer a, fie cu 
rădăcini adventive la iederă Hedera helix, sau fie prin peri agăţători ca la 
sânziene Galium aparine. Tulpinile volubile îşi menţin poziţia vcrticală 
răsucindu-se în sens ascendent în jurul suportului ca la hamei Humutus 
lupulus sau volbură Convolvulus ar\>ensis, lăsnicior Solanum dulcamara. 
Tulpinile plagiotrope au stereomul slab dezvoltat, sunt lipsite de organe agă

ţătoare şi geotropism negativ, având o poziţie orizontală sau oblică. Ele pot fi:
: - prostrate -  tulpinile culcate la pământ, cum ar fi la coada mielului Veroni

ca prostrata;
- repente sau târâtoare -  tulpina este culcată la sol, dar din loc în loc, la

noduri, formează rădăcini adventive ca la trifoiul alb Trifolium repens,
coada racului Potentilla anserina, piciorul cocoşului târâtor Ranunculus
repens.
Unele plante dezvoltă atât tulpini erecte, cât şi ramuri târâtoare, numite

stoloni, la nodurile cărora sc formează rădăcini adventive (la coada racului
R anserina fragi dc pădure Fragaria vesca). Slolonii prezintă interes pentru 
horticultură ca mijloc dc înmulţire vegetativă. Alte plante (cimbrişorul Thy
mus serpylhtm, pcdicuţa Lycopodium clavatum, saschiul Vi nea minor) dez
voltă tulpini târâtoare, dar cu ramuri ascendcntc.

După prezenţa sau lipsa perilor tulpinile pot fi:
- glabre (lipsite dc peri);
- glabrescente (cu puţini peri);

л
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- pubescente (cu peri scurţi şi moi);
- hirsute (cu peri lungi şi rigizi);
- tomenioase (cu peri lungi şi des încâlciţi); •:
- glanduhase (cu peri glandulari).

Tulpini metamorfozate
Sunt tulpini aeriene, subterane şi acvatice cu anumite schimbări morfo- 

anatomice, rezultate în urma adaptării la îndeplinirea unor funcţii nespecifice 
de: asimilare, depozitare a materiilor de rezervă, înmulţire vegetativă şi apă
rare (fig. 84).

Tulpinile asimilatoare sunt tulpini aeriene metamorfozate, de culoare 
verde care realizează fotosinteza. Pot fi tulpini:

- suculente cu rol asimilator şi de depozitare a apei, iar frunzele trans
formate în spini sau reduse la solzi, caracteristicc plantelor de deşert 
ca la spccii din fam. Cactaccae, Euphurbiaceae;

- virgate, cilindrice cu frunze reduse în formă de solzi ca la specii dc Ec/ui- : 
setum. Ephedra sau Iară frunze ca la specii din fam. Cyperuceae;

- cladodii, ce reprezintă tulpini lăţite, aripate cu funcţia dc fotosinteză
ca la grozamă Genista sagittalis. Ramuri asimilatoare grupate în mă
nunchiuri la axila unei frunze reduse, solziforme, cum ar fi la spccii dc 
sparanjel Asparagus sp.; ;

- filocladii, reprezentate prin ramuri lăţite, verzi cu aspcct dc frunză şi
îndeplinesc tuncţia de fotosinteză. Ele poartă pc suprafaţa lor flori în 
axila frunzelor reduse ca la ghimpe Ruscus aculeatus. :

Tulpinile cu funcţia de depozitare a substanţelor de rezervă se carac
terizează prin ţesuturile parenchimaticc bine dezvoltate, de unde şi capătă 
diferite forme. Sc deoscbcsc diferite tipuri: tulpini aeriene tuberizate, muguri ■ 
giganţi; tulpini subterane -  rizomi, stoloni, tuberculi, bulbi, bulbo-tuberculi.

Tulpinile aeriene tuberizate au volumul mărit în care se depozitează m a
terii dc rezervă ca la gulie Brassica oleracea var. gongyloides.

Mugurii giganţi ca la varza alba B. oleracea var. capitata aeumulcază 
diferite substanţe în frunzele mari cărnoase.

Rizomii sunt tulpini asemănătoare morfologic cu rădăcinile, dar se deose- ; 
besc prin prezenţa nodurilor şi intemodurilur, mugurilor în axila unor frunze , 
reduse în formă de solzi. De la noduri pornesc rădăcinile adventive. Se deose
besc rizomi: groşi cu intemoduri scurtc (stânjenel Iris sp., obligeană Acorus 
calamus)', subţiri -  cu intemoduri lungi (lăcrămioară Convallaria majalis).

După poziţia lor în sol, rizomii pot fi: ortotropi, de obicei, scurţi, verticali 
(pătlagină mare Plantago major, pătlagină lanceolată P lanceolata, ciuboţi-



Fig. 84. T ulpini m etam orfozate: I -  supraterane, II -  subterane; A -  tubercu li de cartofi, 
В, С -  rizom i (B -  pir, С -  stân jenel), D  -  bu lbo-tub ercu l (şofran), E -  bulb  (ciapă), F -  
tubercul (gu lie), G -  sto lon  (fragi), H -  cârcei (viţă d e v ie ) , I -  filoclad ii (gh im pe): 1 -  sto
lon; 2 -  mugure; 3 -  peridermă; 4 -  scoarţă; 5 -  cambiu; 6 -  lemn; 7 -  măduvă; 8 -  rădăcini 
adventive; 9 -  teci uscate; 10 -  teci cărnoase; 11 -  mugure; 12 -  tulpina in formă de disc (din 
Hrjanovski, Ponomarenko, 1988).

ca cucului Primula veris)', plagiotropi -  cu poziţia oblică (stânjenel Iris sp., 
ferigă masculină Dryopteris filix-mas) sau orizontali (pecetea lui Solomon 
Polygonatum officinale, obligeană Acorus calamus).
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Stolonii subterani reprezintă ramificaţiile subţiri ale rizomului cu intemo- 
duri lungi şi noduri puţin proeminente, dc unde pornesc rădăcini adventive, 
iar din mugurii axilari iau naştere lăstari aerieni cu frunze şi flori ca la pir
Agropyron repens.

Tuberculii sunt inicroblaste scurte, groase şi cărnoase, graţie dezvoltării 
ţesuturilor de depozitare a materiilor dc rezervă. Pe suprafaţa lor sc deosebesc 
noduri cu frunze rudimentare în formă de solzi la subţioara cărora sc dezvoltă 
mugurii axilari denumiţi „ochiuri” . în cazul cartofului Solanum tuberosum se 
tuberizează vârful stolonilor subterani carc se înveleşte la exterior cu suber, 
rezultat din activitatea unei zone fclogenice generatoare, iar în interior un pa- 
rcnchim de depozitare bogat în amidon. La speciilc de Coiydalis, Cyclamen 
se tuberizează hipocotilul subteran.

Bulbii sunt la fel microblastc subterane. Tulpina este reprezentată prin 
disc de la care pomesc rădăcinile adventive subterane în jos, iar în partea 
superioară sc dezvoltă un mugure din care ulterior se va dezvolta tulpina flo- 
ril'eră. Mugurele este protejat dc frunze cărnoase cc îndeplinesc funcţia de 
depozitare a substanţelor de rezervă, iar frunzele externe sunt subţiri, brune, 
solzoase cu funcţic de apărare, numite catafile.

Se dcosebesc bulbi: trunchinaţi -  frunzele metamorfozate solzoase exte
rioare se acoperă complct unele pe altele (la ccapă Allium сера, usturoi A. sa
tivum, lalea Tulipa sp.); solzoşi -  frunzele membranoase solzoase exterioare 
se acoperă parţial unele pe altele (la specii din g. Lilium).

Bulbo-tuberculii sunt forme intermediare între bulbi şi tuberculi, la care 
interiorul reprezintă partea cărnoasă alcătuită din parenchim dc depozitare ca la 
tuberculi, iar la exterior sunt înveliţi cu frunze uscatc cu funcţia de apărare ca la 
bulbi (brânduşa de toamnă Colchicum autumnale, şofran Civcus sativus).

Tulpini cu rol în înmulţirea vegetativă sunt tulpinile metamorfozate: sto
lonii aerieni (fragi de pădure Fragaria vesca) şi subterani (pir Agropyron re
pens), rizomii (lăcrămioară Convallaria majalis), tuberculii (cartof Solanum 
tuberosum), bulbii (ceapă А. сера), bulbo-tuberculii (şofran C. sativus) care 
servesc organe de înmulţire vegetativă naturală, fiind valorificate de om, sc 
utilizează cu succes în înmulţirea vegetativă artificială.

Tulpini cu rol de apărare reprezintă ramuri transformate în spini sau ţepi 
(glădiţă Gleditschia triacanthos, porumbar Prunus spinosa, păducel Cratae
gus monogyna).

Plantele parazite sunt adaptate la un mod specific de viaţă şi deseori dez
voltă şi tulpini specifice. La torţei Cuscuta europaea tulpina este reprezentată 
printr-un fir subţire, cilindric, de culoare galbenă-roşiatică care dezvoltă ha- 
ustorii pentru extragerea substanţelor hrănitoare din planta gazdă.
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Fig. 85. Schem a structurii anatom ice prim are în  secţiu nea  transversală prin tulp ina unei 
plante d icotiledonate: 1 -  scoarţa primară, 2 -  cuticulă, 3 -  epiderm ă, 4 -  hipoderm ă, 5 -  
parenchim cortical, 6  -  endoderm ă, 7 -  periciclu, 8 -  fibre m ecanice, 9  -  liber, 10 -  cambiu 
libero-lem nos, 11 -  lem n, 12 -  măduvă, 13 -  lacună, 14 -  rază medulară (din Вълев, 1972).

144

La unele plante acvatice (lentiţa de baltă Lemna minor) tulpina este redusă 
la un disc verde cu funcţia de fotosinteză, lipsită de frunze pc care se dezvoltă 
flori mascule şi femele.

Structura anatomică primară
Rezultă din creşterea primară, determinată de activitatea meristemelor 

apicale. în conul de creştere deosebim celula sau celulele iniţiale care formea
ză meristemelc primordiale ce vor da naştere meristemelor primare. Ultimele, 
prin diviziuni mitotice succesive, urmate de diferenţiere, vor genera ţesuturi 
primare definitive ce vor alcătui structura anatomică primară (fig. 85).
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Structura anatomică primară includc trei zone histologice concentrice de la 
exterior spre ccntru: epiderma, scoarţa primară şi cilindru central sau steiul.

Epiderma este stratul extern de celule lipsite de cloroplaste, cu pereţii 
bombaţi, îngroşaţi, acoperiţi la exterior cu cuticulă. în epidermă se identifică 
şi formaţiuni specifice -  diferite tipuri de peri şi stomate.

Scoarţa primară este constituită din mai multe straturi de celule parenchi
matice. deseori cu cloroplaste. Straturile exterioare, denumite hipodermă, al- ■ 
cătuiesc exoderma. Frccvent în exodermă se identifică elemente mecanice cu 
funcţia dc suport, cum ar fi: colenchimul angular la Apiaceae şi Lamiaceae-, 
sclerenchimul la Poaceae şi sclereidc izolate la diferite plante. Celulele stra
turilor situate mai spre interior acumulcază substanţe de rezervă şi constituie j
mezoderma. La unele specii in mezodermă sunt identificate structuri secre- :
toare: idioblaste cu ulei volatil la dafin Laurus nobilis, cu mucilagii la spccii 
din fam. Malvaceae', canalc sccrctoarc la fam. Apiaceae, laticifere la fam. :
Euphorbiaceae, Asteraceae, Papaveraceae. Stratul cel mai interior al scoar- -
ţei constituie endodermă, alcătuită din celule dispuse ordonat cc depozitează 
amidon. Se observă îngroşări ai pereţilor cclulari ce reprezintă punctuaţile lui 
Caspary cu rol important în transportul radiar al tulpinii.

Cilindrul central sau steiul este alcătuit din periciclu (care nu întotdeauna 
se observă), ţesut conducător şi parenchim.

Periciclu! delimitează scoarţa primară de cilindrul central şi poate fi uni- sau 
pluristratificat. Deseori celulele periciclului posedă proprietăţi meristcmaticc.

Ţesutul conducător este reprezentat prin: liber, alcătuit din tuburi ciuruite, 
cclulc parenchimatice şi fibre liberiene, expus spre exterior; lemn, format din 
vase lemnoase, parenchim lemnos şi fibre lemnoase, expus spre interiorul tul- > 
pinii. Numărul, tipul şi dispoziţia fasciculelor conducătoare variază în funcţie 
dc apartenenţa sistematică a speciei. De regulă, la dicotiledonate fasciculele 
libero-lemnoase sunt deschise şi aranjate pe cerc, iar la monocotiledonate 
numărul fasciculelor este mai mare, sunt închisc şi au o dispoziţie difuză sau 
în mai multe ccrcuri în parenchimul cilindrului central.

Razele medulare sunt prezentate prin şiruri de celule parenchimatice cu 
funcţia de depozitare, aranjate radiar printre fasciculclc conducătoare şi fac 
legătura între măduvă şi periciclu.

Măduva reprezintă zona centrală a tulpinii, alcătuită din celule parenchi- . 
matice cu rol de depozitare.

Tulpinile plantelor acvatice se caracterizează prin lipsa stomatclor din 
epidermă, scoarţa reprezintă ţesut aerifer, iar cilindrul central este mai redus 
decât scoarţa şi include un număr mai mic de fascicule conducătoare decât la • 
plantele terestre.
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Structura anatomică primară a tulpinii este caracteristică tuturor plantelor 
în primele stadii de dezvoltare, iar la monocotiledonate, pteridofite şi la unele 
dicotiledonate iebacee este singura structură întâlnită. Structura anatomică 
primară are anumite specificări în funcţie de poziţia sistematică a speciei.

Structura anatomică primară la unele plante 
superioare cu spori

Ele dezvoltă o structură anatomică primară care se menţine pe tot cursul 
vieţii lor. Anatomia tulpinii se caracterizează prin unele particularităţi struc
turale în funcţie de specie.

De exemplu, tulpina asimilatoare de coada calului Equisetum ar\>ense în 
secţiunea transversală înscrie următoarea structură: epiderma unistratificată, 
impregnată cu SiO, cu stomate specifice şi relativ rare; fascicule de fibre sili- 
cificate localizate în vârful coastelor care alternează cu parenchimul asimila
tor al scoarţei perforat de lacune (cavităţi aeriene) aranjate în cerc şi delimitat 
la interior de cilindrul central prin endodermă cu punctuaţiile lui Caspary; 
cilindrul central începe cu periciclu unistratificat marginal, fasciculele libero- 
lemnoase colaterale închise dispuse în cerc şi în centrul secţiunii o cavitate 
aeriană centrală, rezultată din resorbţia măduvei (fig. 86).

А В
Fig. 86. Secţiune transversală prin tulp ina sterilă de coada calu lu i E. arvense: A -  schemă 
generală; В -  structura anatom ică a unui fragm ent: 1 -  epidermă; 2 -  stomată; 3 -  parenchim 
asimilator; 4 -  cavitate aeriană; 5 -  endodermă; 6 -  fascicul conducător; 7 -  ţesut mecanic; 8 -  
scoarţa primară; 9 -  cilindru central; 10 -  cavitate aeriană centrală (din Вълев, 1972).

146



CAPITOLUL V. Organografia

La rizomul de ferigă masculină Diyopteris filix-mas în secţiune transver
sală de la exterior spre centru deosebim: epiderma unistratificată; hipoderma 
sclerificată din 4 -5  straturi de celule, parenchimul cortical; fascilulele condu
cătoare libero-lemnoase hadrocentrice inegale după mărime, fiecare delimitat 
prin endodermă şi periciclu, dispuse haotic într-un parenchim fundamental de 
depozitare a materiilor de rezervă cu spaţii intercelulare în care se află glan
dele lui Schacht bogate în oleo-rezină.

Structura anatomică primară la monocotiledonate
Structura tulpinilor la monocotiledonate este exprimată doar prin ţesuturi 

primare care satisfac cerinţele vitale ale plantei pe tot parcursul vieţii cu unele 
specificări în funcţie de specie.

în secţiunea transversală a tulpinii de porumb Zea mays se înscrie urmă
toarea structură anatomică alcătuită din: epiderma unistratificată şi cu stomate 
rare, impregnată cu SiO,; hipoderma din 2-3  straturi de celule sclerificate; 
parenchimul cortical redus până la 3-4  rânduri de celule vii, lipsit de endo
dermă; cilindrul central -  ocupă cel mai mare volum din tulpină, lipsit de 
periciclul şi cu numeroase fascicule libero-lemnoase colaterale închise îm
prăştiate haotic în parenchimul fundamental, fiecare fiind mărginit de o teacă 
sclerificată (fig. 87).



Secţiunea transversală a rizomului de lăcrămioară Convallaria majalis in
clude următoarele structuri (fig. 88): epidemia unistratificată; scoarţa primară 
alcătuită din celule parenchimatice bogate în materii de rezervă şi endodermă 
bistratificată cu îngroşări lignificate de forma potcoavei; cilindrul central începe 
cu periciclu pluristratificat, apoi fasciculele libero-lemnoase colaterale închise, 
localizate lângă periciclu, iar concentrice dc tip leptocentric -  în zona centrală.

Tatiana CALALB, \Mihai BODRUG  I

Fig. 88. Secţiun e transversală prin rizom u l de lăcrăm ioară C on va llaria  majalis-. 1 -  epi
dermă; 2 -  scoarţă; 3 -  endoderm ă; 4 -  periciclu sclerificat; 5 -  fascicul colateral; 6 -  fascicul 
concentric; 7 -  parenchim; 8 -  lemn; 9 -  liber (din Tămaş, 1991).

Structura anatomică secundară
Este caracteristică gimnospermelor, dicotiledonatelor lemnoase şi unor 

plante ierbacee. Odată cu dezvoltarea acestor plante an dc an, ţesuturile pri
mare nu fac faţă cerinţelor şi treptat sunt înlocuite de ţesuturile secundare care 
apar în rezultatul creşterii secundare ce determină şi creşterea în diametrul 
tulpinii (fig. 89, 90). Creşterea secundară este determinată de activitatea a 
două meristeme cu poziţie laterală: cambiul şi felogenul.

Cambiul numit şi zona generatoare libero-lemnoasă, este alcătuită dintr-un 
strat de celule meristematice, situată întotdeauna în cilindrul central, între liber şi 
lemn. Această zonă generatoare alcătuieşte cambiul intrafascicular. Prin activita
tea sa se generează liber secundar spre exterior şi lemn secundar spre interior.

................ЧГ......................................  ................................................................................  ..........  • • •
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Ţesuturile secundare proaspăt gene
rate sunt dislocate în imediata apropiere 
a cambiului, cele mai vechi fiind împin
se şi îndepărtate de zona generatoare 
cambială.

La unele plante este prezent şi cam
biul interfascicular, situat între fascicu- 
lulele conducătoare şi prin activitatea sa 
generează celule parenchimatice secun
dare care constituie razele medulare. în 
majoritatea cazurilor cambiul interfasci
cular şi intrafascicular fuzionează, for
mând un inel continuu cambial de formă 
circulară în secţiunea transversală şi re
prezintă frontiera dintre liber şi lemn.

Celulele cambiului rămân vii pe tot 
parcursul vieţii plantelor. Prin produ
cerea an de an a ţesuturilor secundare 
care se suprapun peste cele primare, 
ocupând poziţii marginale: liberul pri
mar -  spre exterior, iar lemnul primar
-  spre interior, tulpina se îngroaşă. Cu 
timpul ţesuturile primare ocupă spaţii 
mici comparativ cu cele secundare şi 
chiar nu mai pot fi identificate. Ţesutul 
liberian secundar are aspectul unor for
me trapezate cu baza mare spre interior

Fig. 89. Secţiu ne transversală prin  tu lp i
na de cânepă C annabis sativa: 1 -  epider
mă; 2 -  parenchim asimilator; 3 -  endoder- 
mâ; 4 -  periciclu sclerificat; 5 -  parenchim, 
6 -  fibre liberiene; 7 -  liber secundar; 8 -  
parenchim liberian; 9 -  cambiu; 10 -  rază 
medulară radiară; 11 -  lem n secundar (din 
Buia, Peterfi, 1965).în care se disting două zone: liberul tare

-  alcătuit din fibre liberiene cu anvelopele puternic lignificate care alternează 
cu liberul moale -  constituit din tuburi ciuruite şi celule anexe.

Formele trapezate liberiene alternează cu zone parenchimatice pâlneate 
cu deschiderea spre exterior, iar în interior continuă în prelungirile razelor 
medulare care străbat lemnul (fig. 90).

Ţesutul lemnos secundar are aspectul unor inele concentrice, alcătuit din 
vase lemnoase, parenchim lemnos şi numeroase fibre lemnoase cu lumenul 
redus. Lemnul secundar este străbătut de razele medulare, constituite din ce
lule parenchimatice cu rol în transportul radiar. Ele fac legătura între centrul 
tulpinii -  măduva şi ţesuturile externe ale scoarţei.

.......J .
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Fig. 90. Secţiune transversală prin tu lp ina de tei roşu T ilia  co rd a ta .: I -  rest de epidermă; 
2 -  suber; 3 -  felodermă; 4 -  druză de oxalat de calciu; 5 -  fibre liberiene; 6 -  cambiu; 7 -  lemn  
secundar de toamnă; 8 -  lem n secundar de primăvară; 9 -  măduvă; 1 0 ,1 1 ,1 2  -  raze medulare 
(din lucovski, 1982).

Lemnul secundar depus pe parcursul unei perioade de vegetaţie poartă 
denumirea de ineI anual. Primele straturi de lemn secundar dintr-un an se 
formează primăvara şi au vasele lemnoase mari în diametru şi pereţii celulari 
puţin îngroşaţi ce asigură circulaţia sevei brute din abundenţă. Ele constituie 
lemnul de primăvară. Urmează straturi lemnose cu vasele conducătoare mai 
mici şi pereţii mai îngroşaţi în care predomină fibrele lemnoase şi reprezintă 
lemnul de toamnă. Grosimea inelului anual lemnos este variabilă şi reflectă 
capacitatea de creştere dirijată de vigurozitatea plantei şi de condiţiile clima
terice ale anului.



А В
Fig. 91. Tâeturi prin tu lp in i de: A -  stejar Q uercus robur; В -  m olid  european Picea excel- 
sa: 1 -  ritidom; 2 -  scoarţă; 3 -  cambiu; 4 -  album ; 5 -  duramen; 6 -  măduvă (din Hrjanovski, 
Ponomarenko, 1979).

Felogenul sau zona generatoare subero-feloderntică poate apărea în epi
dermă sau în scoarţa primară şi produce ţesuturi de apărare secundare în locul 
epidermei care exfoliază. Prin activitatea sa meristematică se formează sube- 
rul spre exterior şi feloderma spre interiorul tulpinii, toate împreună formând 
ţesutul secundar -  periderma.

Suberul reprezintă straturi de celule aplatisate tangenţial, cu pereţii sub- 
erificaţi, fâră meaturi, la maturitate -  moarte. In dreptul fostelor stomate ale 
epidermei se formează lenticelele -  mici proeminenţe cu câte un orificiu cen
tral cu rol in schimbul de gaze.

Zona periferică a lemnului secundar este de culoare mai deschisă şi repre
zintă lemnul fiziologic activ, cu rol conducător, constituind lemnul de sevă
-  albumul (fig. 91). Zona internă sau centrală a lemnului secundar reprezintă 
lemnul în vârstă şi constă numai din elemente moarte, deseori impregnate cu 
răşini, gume, taninuri, substanţe colorate (care şi determină culoarea galbenă 
la dracilă Berberis vulgaris, oranj la arin negru Alnus glutinosa, brună la nuc 
Juglans regia şi stejar Quercus robur, roşie la tisă Taxus baccata, molid Pi
cea excelsa) -  numit duramen. Ultimul este un lemn de calitate şi reprezintă
o sursă importantă de materie primă pentru industria mobilei, instrumentelor 
muzicale. Prezenţa principiilor active valoroase determină lemnul drept sursă 
de materie primă şi pentru industria farmaceutică.
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Felodcrma reprezintă un parenchim secundar cu rol de depozitare sau asi- 
milaţie, iar unele celule se pot diferenţia în elemente mecanice colenchima- 
tice sau sclcrcnchimatice. Aceste elemente structurale secundare noi formate 
împing spre interior scoarţa primară care se îngustează mult.

Pe secţiunea transversală a tulpinii cu structură secundară deosebim ur
mătoarea succcsivitate de la exterior la centru: resturi de epidermă care 
exfoliază; periderma (suber sccundar, felogen, fclodermă); scoarţa primară; 
cilindrul central (periciclu, ţesutul liberian prim ar şi secundar, zona cambi
ală, lemnul sccundar şi primar); măduva. La plantele lemnoase, în rezultatul 
depunerilor succesive anuale ale peridermclor la exteriorul tulpinii se for
mează ritidomul (fig. 91).

Tulpina -  sursă de medicament
Tulpina serveşte drept sursă de numeroase produse medicinalc cu impor

tante principii active: cortex; herba; gemmae; turiones; pix liquida; rhizo- 
mata; bulbus.

Cortex -  scoarţa reprezintă totalitatea ţesuturilor externe de la suber şi 
până Ia cambiu. Unele produse medicinale oficinalc:
- Quercus cortex este scoarţa de stejar Quercus robur, fam. Fagaceae cu

conţinut sporit de taninuri cu efecte pronunţate astringente şi bactericide;
- Frangulae cortex este scoarţa de cruşin Frangula alnus sau Rhamnus 

frangula din fam. Rhamnaceae cu conţinut de antracenozide cc posedă 
proprietăţi laxative sau purgative în funcţie de doză.
Herba -  părţile aeriene ale plantelor icrbacee care includ tulpini, frunze, 

butoni florali, flori juvenile. Sunt cunoscute şi utilizate o multitudine de pro
duse medicinale oficinale:
- Hyperici herba -  reprezintă lăstarii înfloriţi de sunătoare Hypericum per

foratum , fam. Ilypericaceae, bogate în antraccnozide condensate cum sunt
hipericina cu efecte colereticc, colagoge, antiinflamatoare, diureticc ctc;

- Equiseti herba -  reprezintă lăstarii dc vară asimilatori de coada calului Equi- 
setum arvense, fam. Equisetaceae cu conţinut de ulei volatil, saponozide, 
alcaloizi, săruri minerale, utilizat drept remediu diuretic şi reminalizant;

- Adonidis herba -  provine din partea aerieană de ruşcuţă dc primăvară 
Adonis vernalis, fam. Ranunculaceae cu conţinut de heterozide cardioto- 
nice ce posedă proprietăţi cardiotonicc şi vasodilatatoare;
Thymi vulgaris herba -  reprezintă părţile aeriene ale cimbrului de grădină 
Thymus vulgaris, fam Lamiaceae, bogate în ulei volatil, taninuri, flavono- 
ide, acizi organici cu proprietăţi cxpectorante, antiseptice, calmantc, cole- 
retice;
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- Chelidonii herha -  provine din partea aeriană înflorită de rostopască Che- ’
lidonium majus din fam. Papavcraceae, latexul căreia conţine alcaloizi cu ;
acţiune coleretică, colagogă, citostatică;

- Polygoni hydropiperis herha -  constituie părţile aeriene înflorite ale pi
perului de baltă Polygonum hydropiper, fam. Polygonaceae, cu conţinut \ 
de flavonozide, taninuri, vitamina K, utilizat drept remediu hemostatic în 
hemoragii gastrice, uterine, hemoroidale. .
Gemmae -  mugurii unor specii de plante lemnoase, recoltaţi primăvara

până la deschiderea lor. Drept exemple pot servi:
- Populi gemmae -  constituie mugurii foliari nedeschişi, recoltaţi de pe •

ramurile de plop negru Populus nigra, fam. Salicaceae, cu conţinut de ■
rezine, flavonozide, taninuri, cu efecte pronunţate antiinflamatoare, dez- '
infectante ale căilor renale; X

- Belulae gemmae -  reprezintă mugurii de mesteacăn Betula verrucosa, 
fam. Betulaceae, cu conţinut dc rczinc, ulei volatil, flavonozide, taninuri 
şi proprietăţi antiinflamatoare, indicaţi în cazul infecţiilor renale.
Turiones -  mugurii vegetativi deschişi, cu ramurile apicalc tinere ale ;

unor gimnosperme. recoltaţi primăvara:
- Pini turiones -  sunt mugurii deschişi şi ramurile tinere cu lungimea dc :

15-20 cm, recoltaţi primăvara de la specia de pin Pinus sylvestris, fam. 
Pinaceae, cu conţinut sporit de ulei volatil ce posedă proprietăţi antisepti
ce, antireumatice, antiscorbutice, diuretice, utilizat în tratamentul bronşi
telor, scorbutului, reumatismului, cistitelor etc. •'
Pix liquida -  gudronul, un produs medicinal obţinut în urma distilării

uscate a lemnului lignum unor specii lemnoase de gimnosperme şi dicotile-
donate. Cele mai importante produse medicinale sunt: \
- Pini pix liquida -  reprezintă gudronul provenit prin distilarea uscată a -

lemnului de pin Pinus sylvestris, fam. Pinaceae, cu conţinut de balsamuri, ;
rczinc, uleiuri volatile, taninuri ce posedă efecte antibacteriene, cicatri- ;
zante în dermatoze, cczcme cronice, psoriazis;

- Betulae pix liquida -  este gudronul dc culoarc brună, obţinut prin distilarea
uscată a lemnului de mesteacăn Betula verrucosa, fam. Betulaceae cu conţi- :
nut de taninuri, rczinc cu proprietăţi dezinfectante utilizat în dermatologie. 
Rhizomata -  rizomii, reprezintă tulpini modificatc ale unor plante ierba- ;

cee perene, rccoltaţi toamna sau primăvara devreme, cum ar fi;
- Calami rhizomata -  reprezintă rizomii plantei acvatice dc obligeană Aco- 

rus calamus, fam. Araceae, cu conţinut dc ulei volatil şi principii amare 
cu proprietăţi antiseptice, tonice, amare, diuretice, carminative;

у
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- Rhei rhizomata -  constituic rizomii de revent Rheum palamtum var. tan- 
guticum, fam. Pofygonaceae bogate în antracenozide cu proprietăţi laxa
tive şi purgative;

- Filicis maris rhizomata -  reprezintă rizomii oblici ai spccici dc ferigă 
masculină Dryopterisßlis-mas din fam. Polypodiaceae cu conţinut dc de
rivaţi floroglucinolici ce posedă proprietăţi eficiente vermifuge, indicat în 
medicina umană şi veterinară;

- Gei rhizomata -  sunt rizomii de cerenţel Geum urbanum din fam. Ro
saceae cu conţinut sporit de taninuri cu efecte astringente şi antiseptice, 
indicat în stomatite, infecţii bucale, diaree, hemoragii interne.
Valerianae rhizomata cum radicibus -  reprezintă rizomii şi rădăcinile de 
odolean Valeriana officinalis, fam. Valerianaceae, cu conţinut de ulei vo
latil acumulat in idioblastc ce posedă efecte sedative indicat în variate 
forme de nevroze şi insomnii;
Bulbus -  bulbii unor specii de plante ierbacee bienale sau perene cu prin

cipiile activc acumulate în scuamele suculente, cum ar fi:
- Allii sativi bulbus -  constituie bulbulii dc usturoi Allium sativum, fam. 

AHiaceae, cu conţinut de fitoncide, ulei volatil -  aliina, vitaminele C, A, 
B ( şi B„ flavonozide cu acţiunc antivirală, antimicrobiană, antifungică, 
antiarterosclerotică şi cfcctc pronunţate în stimularea imunităţii;

- Colchici bulbus -  reprezintă bulbo-tuberculii dc brânduşă de toamnă Col
chicum autumnale, fam. Liliaccae, bogaţi în alcaloizi, cum ar fi colchici- 
na, cu acţiunc antimitotică şi este utilizat drept remediu citostatic atât în 
medicină, cât şi în scop ştiinţific pentru obţinerea poliploizilor.

5.2.3. Frunza
Este un organ vegetativ foarte important al plantelor ce apare la eormofite. 

Reprezintă o expansiune laterală a tulpinii cu creştere limitată, simetrie bila
terală şi durată scurtă dc viaţă. Are o structură dorsoventrală, dezvoltând două 
feţe: superioară numită şi adaxială sau ventrală (orientată spre axul tulpinii) 
şi inferioară -  abaxială sau dorsală (orientată opus). Frunza, în comparaţic 
cu rădăcina şi tulpina, arc dimensiuni mai reduse, dar prin numărul lor mare 
formează o arie extinsă, pentru a-şi îndeplini funcţiile specifice: fotosinteză, 
transpiraţia şi respiraţia. Evolutiv, frunza s-a adaptat şi la îndeplinirea altor 
funcţii nespccificc cum ar fi: înmulţirea vegetativă, apărare, depozitarea ma
teriilor de rezervă, susţinerea pe suport etc.

Ontogcnctic, frunzele se formează pe cale exogenă din mcristcmele termi
nale ale conului vegetativ -  primordiile foliare. iar uneori şi din straturile ex-
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teme ale conului vegetativ şi dezvoltarea este acropetală (de la bază la vâri). 
Creşterea frunzei este determinată de localizarea zonelor meristematice şi va
riază la diferite grupuri de plante: la pteridofite şi gimnosperme este creşterea 
apicală (meristemele fiind localizate în apex); monocotiledonatele dezvoltă 
creşterea bazală a frunzelor (meristemele sunt localizate la baza limbului); la 
dicotiledonate este creşterea marginală a limbului (meristemele fiind locali
zate pe margini).

Mărimea frunzelor variază în funcţie de specie, de la câţiva milimetri sau 
centimetri la câţiva metri. Cele mai mari frunze sunt întâlnite la palmierul din 
Brazilia Raphia tuedigera cu lungimea de 20 m şi lăţimea de 10-12 ni.

Durata vieţii frunzelor
Este foarte diferită în funcţie de spccic şi reprezintă o adaptare la con

diţiile de vegetaţie pe parcursul evoluţiei. La unele plante anuale frunzele 
vegetează atât cât şi tulpinile, la altele mult mai puţin decât tulpinile, pe când 
la unele plante perene frunzele pot vegeta câţiva ani.

Totuşi, după durata vieţii, frunzele pot fi clasificate în trei categorii: mono- 
ciclice -  trăiesc numai o singură perioadă de vegetaţie (majoritatea plantelor 
din flora locală); holociclice -  trăiesc un an, după ce iama sunt înlocuite cu 
altele noi, ca la pochivnic Asarum europaeum, floarea paştelui Anemone nemo- 
ivsa; pleiociclice -  trăiesc mai mulţi ani, cel puţin două perioade de vegetaţie, 
ca la specii din regiunile cu climă caldă din zona mării Mediteranene cum ar fi 
dafinul Laurus nobilis, leandrul Nerium oleander, măslinul Olea europaea.

Morfologia frunzei
Părţile componente ale unei frunze complete la marea majoritate a angio

spermelor sunt: limbul, peţiolul şi teaca (fig. 92).
Limbul sau lamina constituie partea cea mai importantă şi de obicci şi cea 

mai mare a unei frunze. Are o formă plată, de culoare verde şi este străbătut 
de numeroase nervuri.

Peţiolul reprezintă un cordon care face legătură între limb şi teacă, în
deplinind rol mecanic, de susţinere sau de orientare a limbului spre lumină. 
Fomia peţiolului poate fi: cilindrică -  la conduraş Tropaeolum major, com
primată -  la plopul tremurător Populus tremula', dilatată -  la piciorul cocoşu
lui Ranuculus acris; auriculată -  la napi Brassica napus', aripată la portocal
-  Citrus aurantium; umflată -  la comaci Trapa natans.

Teaca constituie partea lăţită a bazei peţiolului care înveleşte parţial sau 
total tulpina (fig. 92, 93). Teaca poate avea forma unui tub cilindric despicat 
la specii din fam. Poaceae, iar la cele din fam. Cyperaceae -  nedespicat. La
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Fig. 92. M orfo log ia  frunzei: A -  p eţio la tă  cu  s t ip e le  libere; В -  sesilă; С -  cu  baza peţio- 
lu lu i dilatată; D -  cu  teci; E -  cu  st ip e le  în  form ă d e teacă; F -  cu  stip e le  con crescu te pe 
peţio l; G -  cu  stip e le  axilare: 1 -  limb; 2 -  baza peţiolului; 3 -  teci; 4 -  stipele; 5 -  peţiol; 
6 -  m ugure axilar; 7 -  m eristem  intercalar (d in  Iakovlev, C elom bitko, 1990).

speciile fam. Apiaceae 
este frecventă o teacă 
umflată ca o vagină (fig. 
93). Frunza redusă şi 
reprezentată doar prin- 
tr-o teacă este specifică 
g. Juncus din fam. Jun- 
caceae.

în cazul când lip
seşte una sau două 
din părţile componen
te -  frunza se numeşte 
incompletă. Frunzele 
formate numai din limb 
şi lipsite de peţiol şi 
teacă se numesc sesile

Fig. 93. T ipuri de teci: A -  despicată  la P oaceac ; В -  în 
treagă la Cyperaceae; С -  um flată la A piaceae; D  -  frunză  
redusă doar la o  teacă g. Juncus (Grinţescu, 1985).
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Fig. 94. T ip u ri de fru n ze sesile: 1 -  am plexicaulä  
la nap B. napus; 2 -  perfoliată la urechea iepurelui 
B. rotundifolium ; 3 -  decurentă la lum ânărică У 
thapsiform e (G rinţescu, 1985).

(fig. 94). Frunzele sesile pot fi 
amplexieaule -  baza limbului 
înconjoară parţial tulpina ca la 
macul de grădină Papaver som
niferum, napi Brassica napus, 
traista ciobanului Capsella bur
sa pastoris', perfoliate -  baza 
limbului înconjoară complet 
tulpina ca la urechea iepurelui 
Bupleurum rotundifolium; de- 
curente -  baza limbului se pre
lungeşte în tulpină ca tătăneasă 
Symphytum officinale, lumână
rică Verbascum thapsiforme.
Frunzele pot fi formate din limb
şi teacă ca la specii din fam. Poaceae. Cyperaceae sau numai din limb şi pe
ţiol ca la majoritatea speciilor.

Morfologia limbului foliar
Caracteristicile morfologice specifice limbului foliar utilizate în determi

narea speciilor dc plante sunt: configuraţia limbului; forma vârfului limbului; 
forma bazei limbului; forma marginii limbului; gradul de parazitate; culoarea 
limbului; tipul nervaţiunii limbului.

Configuraţia limbului este foarte variată şi derivă de la unele forme geo
metrice de bază, totodată ţinându-se cont de raportul dintre lungimea şi lăţimea 
limbului, precum şi de locul de intersecţie ale acestora. Deosebim tipuri de 
configuraţie:
- ovală -  diametrul logitudinal este mult mai mare decât transversal, iar 

intersecţia lor se află în treimea bazală a limbului;
- eliptică -  diametrul longitudinal este mai mare decât transversal, dar se 

întretaie în centrul limbului;
- circulară -  cele două diametre sunt egale şi se intersectează în centrul 

limbului;
- triunghiulară -  aminteşte un triunghi isoscel cu peţiolul prins Ia jum ăta

tea bazei triunghiului;
- romboidală -  cele două diagonale pot fi egale sau inegale, iar peţiolul se 

prinde de partea terminală a diagonalei mari.
Cele mai frecvente configuraţii ale limbului (fig. 95), care derivă din 

formele de bază enumerate mai sus, sunt:
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- ovată sau ovală -  aminteşte forma unui ou ca la frunza de păr Pyrus com
munis;

- obovată -  invers ovată, intersecţia celor două diametre are loc în partea 
superioară a limbului (la strugurii ursului Arctostaphylos uva-ursi, dracilă 
Berberis vulgaris)',

- lanceolată -  diametrul mare e de 3-4  ori mai lung decât cel mic şi limbul 
este ascuţit atât la vârf, cât şi la bază (pătlagina îngustă Plantago lanceolata, 
salcie Salix alba), la cătina albă Hippop/юё rhamnoides -  îngust lanceolată;

- ovat-lanceolată -  lungimea limbului este de 2-3 ori mai mare decât lăţi
mea la lăcrămioară Convallaria majalis;

- eliptică -  limbul aminteşte o elipsă cu vârful şi baza ascuţite (pătlagina 
mare Plantago major, maghiran Majorana hortensis);

- circulară -  configuraţia unui cerc (plopul tremurător Populus tremula);

Fig. 95. C onfiguraţii (form e) ale lim bului: 1 -  aciculară; 2 -  liniară; 3 -  oval-alungită; 4 -  
lanceolată; 5 -  ovală; 6 -  circulară; 7 -  oval-ascuţitâ; 8 -  obovată; 9 -  romboidală; 10 -  spatu- 
lată; 11 -  cordiformă; 12 -  reniformă; 13 -  sagitată; 14 -  hastată; 15 -  peltată (din Hrjanovski, 
Ponomarenko, 1979).
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cordiformă (cordută) -  asemănătoare unei inimi cu baza cordată ca la tei 
pucios Tilia cordata;
reniformă -  asemănătoare unui rinichi (la pochivnic Asarum europaeum); 
triunghiulară -  limbul arc forma unui triunghi (nalba mare Althaea offi
cinalis, loboda Atriplex patula);
romboidală -  limbul este asemănător cu rombul (la spccii de mesteacăn 
Betula sp.);
deltoidă -  limbul arc forma literei grcccşti „delta”, cum este la plopul 
negru Populus nigra;
peltută -  asemănătoare unui scut aproape circular cu peţiolul prins aproa
pe dc centrul limbului (la conduraş Trupaeolum majus, la ricin Ricinus 
communis);
hastată -  în formă de cazma cu baza prevăzută cu două urechiuşe aproape 
orizontale (măcriş Rumex acetosa, măcriş mărunt R.acetosella); 
sagitată -  cu vârful ascuţit şi baza adâncită în formă dc unghi (la săgeata 
apei Saggitaria saggitifolia, hrişcă Fagopyrum esculentum); 
spatulată limbul cu vârful rotungit, iar baza îngustată în lungul pcţiolu- 
lui, amintind o spatulă ca la bănuţei Bell is perennis; 
liniară -  lungimea depăşeşte mult lăţimea, iar marginile sunt aproape pa
ralele (la ghiocel Galanthus nivalis, brânduşa de toamnă Colchicum au
tumnale, la multe specii din fam. Poaceae), iar la rozmarin Rosmarinus 
officinalis -  liniar-lanceolată;
cuneată limbul aminteşte o pană sau ic (la ochii şoarecelui Saxifraga 
cuneifolia);
ensiformă -  în formă de sabie (agave Agave americana, stânjenel Iris 
germanica); ;
falcată (falciformă) -  limbul îngust, arcuat în formă de coasă (frunzele 
mature la cucalipt Eucalyptus globulus);
subulată limb rigid cu baza îngustă de formă conică sau cilindrico-co- 
nică şi vârful ascuţit (ienupărul Juniperus communis); 
uciculură -  limb îngust, rigid, comun coniferelor (pinul de pădure Pinus 
sylvestris, bradul Abies alba);
setacec -  limb lung, foarte subţire, dar rigid (la păiuş Festuca sp.); 
cilindrică şi plină în interior (la şoaldină Sedum acre); 
cilindrică fistuloasă cu interiorul gol (ceapa Allium сера).

159



Tatiana CA LA I.В, iMihai BOCMJÜ]

Baza lim bului de asemenea este foarte diferită după formă (fig. 96) şi 
. poate fi:

- rotundă -  la păr Pyrus communis;
- cordată -  la urzică mare Urtica dioica, toporaşi Viola odor at a,

> - sagitată -  la drob I sat is tinctoria;
; - hastată -  la măcrişul mărunt Rumex acetosella;

- reniformă -  la pochivnic Asarum europaeum;
- cuncată -  la bănuţei Bell is perennis;
- atenuată -  la toporaş Viola persicifolia;
- acută -  la salcie Salix alha;
- dilatată sau lăţită spre peţiol - la susai Sonchus oleraceus;
- auriculată -  prevăzută cu lobi mici de o parte şi dc alta a unei zone mai

înguste a limbului ca la tutun Nicotiana tabacum;
- decurentă -  când baza limbului continuă în lungul tulpinii ca la tătăneasă 

Symphytum officinale;
- asimetrică -  la ulm Ulmus campcstris.

Fig. 96. Form e ale bazei lim bului: 1 -  rotundă Pyrus com m unis; 2 -  cordată Viola odorata; 
3 -  sagitată Isatis linctoria-, 4 -  hastată Rumex acetosella-, 5 -  reniformă Asarum  europaeum; 
6 -  cuneatâ Bellis perennis; 7 -  atenuată Viola persicifolia; 8 -  acută Salix alba; 9 -  asiinctrică 
Ulmus campestris; 10 -  dilatată Sonchus oleraccus; 11 -  auriculată Nicotiana tabacum  (Grin- 
ţescu, 1985).
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Fig. 97. Form e ale vârfului lim bului: 1 -  acută (ascuţită) Salix alba; 2 -  acum inată Padus £ 
raccmosas; 3 -  obtuză Viscum album; 4 -  rotundă Cotinus coggygria; 5 -  trunchiată Coronilla ? 
varia; 6  -  emargiantă Colutea arborescens; 7 -  obcordată Oxalis acetosella; 8 -  cuspidată V. thap- j  
siforme; 9 -  mucronată Vicia sepium; 10 -  spinoasă Cirsium arvense (G rinţescu, 1985).

Vârful limbului poate avea la fel forme diverse (fig. 97). Cele mai frec- î
vente forme sunt: |
- acută cu marginile drepte (Ia salcie Salix alba, mesteacăn Betula sp.)\
- acuminată sau prelung ascuţită şi cu marginile concave (la mălin Padus j

racemosa, alun Corylus ave liana)', i
- rotundă -  la scumpic Cotinus coggigria; >:
- optuză -  la vâsc alb Viscum album, sunătoare Hypericum perforatum',
- trunchiată sau retezată -  la coronişte Coronilla varia',
- obcordată ce reprezintă o inimă inversată (la măcrişul iepurelui Oxalis £

acetosella)', î
- emarginată sau ştirbată -  la merişor dc munte Vaccinium vitis-idaeu, spe- >.

cii din g.Colutea', j
- mucronată -  sc caracterizează prin vârful care se termină brusc ascuţit şi £

•  •  • •

subţire ce reprezintă prelungirea nervurii mediane (specii de măzăriche $
Vicia sp.); 'i

- spinoasă - vârf terminat cu un spin lung (la ciulin Carduus nutans, schi- v
nel Cnicus benedictus, pălămidă Cirsium arvense)\ |

i
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Fig. 98. Form e ale m arginii lim bului: 1 -  întreagă Syringa vulgaris; 2 -  serată Tilia cordata-, 
3 -  dinţată Viburnum sp.; 4 -  crenată Glechoma hirsuta; 5 -  sinuată Quercus petraea; 6 -  penat- 
lobată Quercus robur, 7 -  palmat-lobată Vitis vinifera; 8 -  penat-fidată Sorbus torminalis, 9 -  
palmat-fidată Ricinus communis; 10 -  penat-partitä Capselia bursa-pastoris; 11 -  pal m at-partită 
Ranunculus acris; 12 -  penat-sectată Valeriana officinalis; 13 -  palmat-sectată Cannabis sativa; 
14 -  runcinată Taraxacum officinale; 15 -  Urată Raphanus sativus; intrerupt-penat-sectată Sola
num tuberosum  (din Tiţa, 2003).



- cuspidată -  cu vârful ascuţit şi lung orientat lateral faţă de limb (lumână
rică Verbascum thapsiforme).

M arginea lim bului poate fi: întreagă, cu incizii (dinţi) mici sau cu inci
zii mari (lobi) (fig. 98).

Marginea întreagă poate fi:
- neteda -  la liliac Syringa vulgaris;
- aspră -  la specii din Poaceae şi Cyperaceae;
- ondulată -  la pătlagină Plantago major;
- încreţită sau pliată -  la mentă creaţă Mentha crispa;
- involută sau răsucită spre partea inferioară -  la lcvănţică Lavandula an

gustifolia, cimbru dc grădină Thymus vulgaris, merişor de munte V. vitis- 
idaea şi marginea răsucită spre partea superioară -  la foaie groasă Pingui- 
cula vulgaris.
Marginea limbului cu incizii mici poate fi:

- serată -  cu dinţi (incizii) mici, ascuţiţi, înclinaţi spre vârful limbului -  la
izmă bună Menta piperita, urzică marc Urtica dioica, tei pucios Tilia cor
data;

- dinţată -  cu dinţii ascuţiţi, dispuşi perpendicular pe marginea limbului -  
la sulfină Melilotus officinalis, la specii de călin Viburnum sp.;

- crenată -  cu dinţi mici rotunjiţi, apropiaţi, astfel încât între ei să fie un
ghiuri ascuţite şi dispuşi perpendiculari pe marginea limbului -  la silnic 
Gtechoma hederacea, roiniţă Melissa officinalis;

- sinuată cu dinţi rotunjiţi, mari şi separaţi prin adâncituri la plop tremu
rător Populus trcmula, gorun Quercus petraea.
Marginile cu incizii mici pot prezenta numeroase variaţii, importante pen

tru descrierea şi identificarea speciilor. Deseori se întâlnesc margini cu incizii 
mici duble, atunci când fiecare dinte poartă alături dc el încă un dinte, cum ar 
fi: dublu-serată la mestcacăn Betula verrucosa; dublu-crenată la iarba sf. loan 
Salvia sclarea, dublu-dinţată la ciumăfaie Datura stramonium. Există cazuri 
când sunt îmbinate două tipuri de incizii mici: crenat-serată la stejărel Vero
nica chamaedrys; dinţat-serată la iarbă marc lnula helenium; sinuat-dinţată la 
pepene galben Cucumis melo.

Marginile frunzelor cu incizii mari sunt foarte diverse şi pot fi clasificate 
după gradul de pătrundere a inciziilor în interiorul limbului:
- lobate -  în cazul când inciziile pătrund până la '/< din lăţimea jumătăţii 

limbului. Numărul lobilor şi dispoziţia lor este foarte variată. Pot fi: bilo
bate -  când limbul are numai doi lobi (arborele templier Ginkgo biloba);

CAPITOLUL V. Organografia
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trilobate -  cu trei lobi (floarea vântului Anemonae hepatica); palmat-lo- 
bate -  cu 5 sau 7 lobi dispuşi radiar (maclee Macleya microcarpa); penat- 
lobate -  cu lobii dispuşi dc o parte şi de alta a nervurii principale (stejar 
Quercus robur);

- fidate -  când inciziile pătrund până la Vi din lăţimea jumătăţii limbului. 
Se întâlnesc variaţiunile: palamat-fidată (ricin Ricinus communis); penat- 
fidată (sorb Sorbus torminalis);

- partite -  când inciziile pătrund până la ’/< din lăţimea jumătăţii limbu
lui. Se întâlnesc frunze palmat-partite (la piciorul cocoşului Ranunculus 
aer is) şi penat-partite- la frunzele bazale dc la traista ciobanului Capsella 
bursa-pastoris;

-  sedate -  dacă inciziile pătrund mai adânc de V a  din lăţimea jumătăţii lim
bului până chiar la nervura mediană. Acestea la rândul lor pot fi: palmat- 
sectate -  la spânz Helleborus purpurascens, cânepă Cannabis sativa şi 
penat-sectate -  la frunzele de odolcan Valeriana officinalis.
Deseori se întâlnesc frunze cu combinaţii ale diferitor tipuri de incizii: 

palmat-lobate cu marginea dinţată -  la creţişoară Alchcmilla vulgaris; penat- 
scctatc cu marginea crcnată -  la rostopască Chelidonium majus. Există frunze 
dublu-penat-sectate -  la angelică Angelica archangelica, triplu-pcnat-scctatc 

la pelin Artemisia absinthium, 2- 3-penat-sectate -  la chimen Carum carvi 
sau 3-4-penat-sectate până la filiform -  la muşeţel Matricaria recutita, ruşcu- 
ţă de primăvară Adonis vernalis, mărar Anethum graveolens.

în cazul când inciziilc mari ale limbului foliar sunt inegale, frunzele au 
denumiri specifice:
- runcinate -  cu lobi inegali şi dispuşi neregulat (la păpădie Taraxacum 

officinale);
Urate -  cu lobul terminal mai marc, iar cei laterali se micşorează spre baza 
limbului (la ridichc Raphanus sativus);
întrerupt-penat-sectate -  lobii mari alternează cu lobii mici şi sunt dispuşi 
penat (la cartof Solanum tuberosum).

Nervaţiunea frunzei
Reprezintă totalitatea fasciculelor conducătoare libero-lemnoase care 

străbat limbul foliar. Nervaţiunea frunzei asigură circulaţia sevei brute şi ela
borate, totodată confcrind limbului rigiditate. De regulă, nervaţiunile sunt mai 
proeminente pc partea inferioară a limbului. După gradul de ramificare, gro
simea şi poziţia lor în limb deosebim nervuri principale, sccundare, terţiare 
etc. Nervura principală este mult mai groasă şi are poziţie mediană. De la ea 
derivă celc secundare şi terţiare. Modul dc ramificare şi poziţia nervurilor în
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limb constituic un indiciu important de identificare a speciilor dc plante şi a 
produsului medicinal.

După modul de ramificare a nervurilor deosebim frunze cu nervaţiune: 
uninervă, dichotomică, paralelă, arcuată, palmată, penată (fig. 99).
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Fig. 99. T ipuri de nervaţiune: А -  uninervă; В -  d ich otom ică; С -  paralelă; D  -  arcuată; 
E -  palm ată; F -  penată (din Hrjanovski, Ponom arenko, 1979).

Frunzele unlnerve au o singură nervură dispusă central şi longitudinal, 
comună coniferelor (pinul de pădure Pinus sylvestris, lariţa Larix decidua, 
tisa Taxus baccata);

Frunzele cu nervaţiunea dichotomică se caracterizează printr-o nervură 
principală care ramifică dichotomic -  la arborele templier Ginkgo biloba-,

Frunzele cu nervaţiunea paralelă  au nervurile dispuse paralel între ele -  
la specii din fam. Poaceae;

Frunzele cu nervaţiunea arcuată au mai multe nervuri, dispuse în mod 
arcuat -  la lăcrămioară Convallaria niaja/is, pătlagină mare Plantago major.

Frunzele cu nervaţiunea palm ată  au nervurile secundare care pornesc de 
la baza celei principale în mod palmat -  la nalbă de pădure Malva sylvestris, 
viţă de vie Vitis vini/era.

Frunzele cu nervaţiunea penată se caractcrizează prin nerv urile secundare 
care pornesc lateral de o parte şi de alta a nervurii principale. Se întâlneşte la 
majoritatea dicotiledonatelor, dc exemplu la mesteacăn Betula verrucosa, izmă 
bună Mentha piperita, tei pucios Tilia cordata, cruşin Rhamnus frangula',

Suprafeţele frunzei
Suprafeţele frunzei sunt foarte variate şi pot fi caracterizate prin: aspect, 

consistenţă, culoare, părozitate.
Aspectul suprafeţei limbului poate fi:

- neted -  la lalea Tulipa sp., liliac Syringa vulgaris;
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.< - lucitor -  la iederă Hedera helix;
> - mat -  la eucalipt Eucalyptus globulus;
i - scabru sau aspru -  la specii din g. Anchusa, tătăneasă Symphytum officinale;
V - ondulat -  la nufărul alb Nymphaea alba;

plisat -  la specii din g. Carpinus.
Consistenţa limbului frunzei poate fi:

Л 
.

Л
$ - subţire -  la majoritatea ierbaceelor;

V

;5 - cărnoasă -  la plante tropicale;
<• - membranoasă, preponderent cu rol de protecţie -  la cârcel Ephedra dysta-
I chva;V
;■ - coriacee sau picloasă -  la eucalipt E.globulus, merişor dc munte Vacci-
ţ nium vitis-idaea.

Culoarea limbului este foarte variată şi poate fi aceeaşi sau diferită pc 
? ambele suprafeţe. Predomină nuanţe ale culorii verzi, dar întâlnim multe ca

zuri când frunzele sunt colorate în galben, roz, violaceu, roşu, brun. Frecvent 
aceste culori au determinat epitetul specific speciilor. Sc întâlnesc frunze cu 

'j diferite combinaţii de culori:
maculate, cu pete de altă culoare decât fondul -  Ia rodul pământului Arum

I  maculatum;
- striate, cu dungi longitudinale -  la specii din g.Chlorophytum;
- zebrate, cu dungi transversale -  la specii din g. Sansevieria.

Gradul de părozitate a limbului prezintă de asemenea un caractcr dia
gnostic. După prezenţa sau absenţa perilor tectori pe suprafaţa limbului deo
sebim frunze:
- glabre -  lipsite de peri (pătlagina marc Plantago major);
- glabrescentc sau aproape glabre (mătrăguna Atropa belladonna);
- pubescente -  cu perii scurţi şi abundenţi (piciorul cocoşului Ranunculus

aer is);
- hirsute -  cu perii lungi şi aspri (spccii din fam. Boraginaceae);
- catifclate - cu peri scurţi şi moi (salvic Salvia officinalis);
- Idnoase -  cu peri lungi şi moi (nalbă marc Athaea officinalis).

Anexele foliare
De multe ori frunzele sunt însoţite la bază de nişte formaţiuni foliaceae 

cunoscute sub denumirea de anexe foliare. Cele mai frecvente sunt: stipele, 
ochrea, ligula.

Stipelele sunt prezente la frunzele fără teacă. Sunt formaţiuni verzi, pcrcchi, 
la baza peţiolului, foarte variate după formă şi dimensiuni (fig. 100). Pot fi: libere 
(la muşcată Pelaigonium zonale); alungite şi concrescute cu baza peţiolului (la
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Fig. 100. Stipele: A -  libere la m uşcată P. zonale; 
В -  m ari şi concrescute cu baza peţio lu lu i la m a
zăre P. sativum ; С  -  a lungite şi concrescute cu baza 
peţio lu lu i la m ăceş R.canina; D  -  interpeţiolare la 
ham ei H.lupulus; E -  alungite, libere la fag F. sylvati- 
ca; F -  transform ate in cârcei la S. aspera; G -  trans
form ate in spini la salcâm ul alb R. pseudacacia: 1 
-  stipele; 2 -  stipele transformate în cârcei; 3 -  stipele 
transformate in spini (din Tiţa, 2003).



Frunze compuse
In cazul când pe un peţiol comun, denumit rachis, sunt dispuse mai multe 

laminc, numite foliole, iar fiecare foliolă dezvoltă pcţiolul ei, deosebim frunze 
compusc.

După modul de inserare a foliolelor pe rachis deosebim frunze: penat 
com puse şi pal mat  com puse (fig. /02).
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А В С D E F
Fig. 102. T ipuri de frunze com puse: A -  im paripenat-com pusă; В -  paripenat-com pusă; 
С -  trifoliat-com pusă; D  -  palm at-com pusă; E -  d ub lupenat-com pusâ; F -  dubluim pari- 
penat com pusă: 1 -  foliolă; 2 -  peţiolul foliolei; 3 -  rachis principal (de ordinul I); 4 -  peţiol; 
5 -  stipele; 6  -  rachis de ordinul 1 (din Iakovlev, C elom bitko, 1990).

Frunzele penat com puse la rândul lor pot fi:
- paripenat-compusc, când foliolele sunt dispuse penat, simetric pe rachis 

şi sunt pcrechi -  la alunele de pământ Arachys hypogaea, siminiche Cas
sia acutifolia;

- imparipenat-compuse, când foliolele sunt dispuse penal pe rachis, iar în 
vârf poartă o foliolă nepereche la măceş Rosa canina, salcâm Rohinia 
pseudacacia;

- duhlupenat-compuse, în cazul când foliolele se prind pc un rachis dc or
dinul II, acesta Ia rândul lui fiind prins pe rachisul dc ordinul I (rachis 
principal) -  la glădiţă Gleditsia triacanthos.
Frunzele palinat-com puse reprezintă întotdeauna un număr impar de fo

liole, de regulă, inegale după mărime şi inserate la acelaşi nivel pe rachis. La 
planta cinci degete Polenlilla reptans numărul foliolelor este 5, iar la castanul 
porcesc Aesculus hippocastanum -  7 foliole. în cazul foliolelor în număr de 
trei -  fasole Phaseolus vulgaris, soie Glycinc max, fragi de pădure Fragaria 
vcsca -  se numesc trifoliate.

Foliolele frunzelor compuse sunt foarte diverse şi se caractcrizează prin 
aceiaşi parametri ca şi limbul frunzelor simple: configuraţia apexului, bazei.
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marginii şi însăşi a foliolei; tipul nervaţiunii; gradul de părozitate; culoarea; 
consistenţa etc. Deseori aceşti parametri servesc drept criterii distinctive de 
identificare a speciei şi a produsului medicinal.

Filotaxia
Filotaxia reprezintă dispoziţia frunzelor sau modul de inserare al frunzelor 

pe tulpină. De regulă, frunzele se inserează la nodurile tulpinii. După numărul 
frunzelor inserate la acelaşi nod se disting următoarele moduri de aranjare a 
frunzelor pe tulpină: alternă, opusă, verticilată (fig. 103).

Fig. 103. D isp o z iţia  fru n ze lor  p e tulpină: 1 -  alternă; 2 -  opusă; 3 -4  -  verticilată (din Tiţa, 
2003).

Aranjarea alternă (în spirală) -  se caracterizează prin inserţia unei sin
gure frunze la fiecare nod al lăstarului. Prin punctele de inserţie a frunzelor se 
poate duce o linie spiralată ca la mesteacăn Betula verrucosa, stejar Quercus 
robur, tei pucios Tilia cordata'.

Aranjarea opusă, când la acelaşi nod sunt inserate 2 frunze faţă în faţă. 
Deseori frunzele de la un nod sunt dispuse în plan perpendicular faţă de cele de 
la nodurile învecinate. Este caracteristică speciilor fam. Lamiacae, Urticaceae.

Aranjarea verticilată, când la acelaşi nod sunt inserate 3 sau mai multe 
frunze -  la leandru Nerium oleander, vinăriţă Asperula odorata, ienupăr Ju
niper us communis.

Aceste tipuri de inserare a frunzelor se pot observa la plantele cu inter- 
nodurile foarte lungi şi frunzele se numesc caulinare. La multe plante inter- 
nodurile tulpinilor sunt foarte scurte şi deşi frunzele sunt inserate la noduri 
diferite, formează impresia că pornesc de la acelaşi nod. Aceste frunze sunt 
aranjate în rozetă, aceasta fiind învecinată cu rădăcina, se mai numeşte -  ro
zetă de frunze radiculare sau bazale -  la specii de pătlagină Plantago sp.,
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păpădie Taraxacum officinale. La speciile g. Digitalis, la arnica Arnica mon
tana. traista ciobanului Capsella bursa-pastoris, deosebim frunze caulinare şi 
frunze aranjate în rozetă bazală.

Anizofilia, heterofilia şi mozaicul foliar
Anizofilia (gr. anisos = neegal; phyllon = frunză) este capacitatea unor 

plante de a forma la acelaşi nod frunze de forme şi mărimi diferite. Aceasta 
permite evitarea suprapunerii frunzelor, respectiv umbrirea şi mărirea supra
feţei verzi expuse la lumina solară. De exemplu, mătrăguna Atropa belladon
na are la fiecare nod inserate 2 frunze fără a se suprapune: una mare elipti
că, orientată lateral şi alta mai mică ovată spre partea centrală. Fenomenul 
de anizofilie este o adaptare determinată de condiţiile mediului de creştere a 
plantei.

Heterofilia (gr. heteros = diferit) este proprietatea unor tulpini adulte de a 
dezvolta frunze la niveluri diferite care diferă după formă între ele. Tulpinile 
lungi de hamei Humulus lupulus dezvoltă la bază frunze tri- sau palmat-loba- 
te, iar spre apex cu limbul întreg cordat; ramurile tinere de eucalipt Eucalyp
tus globulus formează frunze opuse ovat-cordate, moi, iar pe ramurile mature 
frunzele sunt alterne, coriacee, falcate. Fenomenul heterofiliei este caracte
ristic multor plante acvatice -  la nufărul galben Nuphar luteum, peştişoară 
Salvinia natans. Heterofilia este o adaptare a plantei determinată de acţiunea 
factorilor mediului.

Mozaicul foliar reprezintă modul de aranjare a frunzelor ce provin de la 
noduri diferite în acelaşi plan pentru a nu se umbri şi a fi perpendiculare pe 
direcţia razelor solare (fig. 104). Astfel, cea mai mare suprafaţă asimilatoare

Fig. 104. M ozaicul foliar la: A -  iederă H. helix ; В -  castanul sălbatic A . hippocastanum
(din Tiţa, 2003).
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foliară este expusă razelor solare. Formarea mozaicului foliar se realizează 
prin plasticitatea, îndoirea, torsionarea şi alungirea inegală a peţiolurilor frun
zelor. Fenomenul mozaicului foliar este pronunţat la castanul sălbatic Aescu
lus hippocastunum, iederă Hedera helix, viţă de vie Vitis vinifera.

Frunze metamorfozate
Metamorfozările foliare (fig. 105) apar drept urmare a adaptării frunzelor 

la condiţiile de viaţă în care sc dezvoltă plantele şi îndeplinesc diferite roluri 
fiziologice. In rezultatul metamorfozărilor foliare deosebim frunze: protec
toare, agăţătoare, plutitoare, reduse, insectivore şi cu rol de depozitare.

Frunzele protectoare sunt transformate în spini şi îndeplinesc rolul de 
protecţie: întreaga frunză transformată în spini -  la specii din g. Opuntia, 
dracilă Berberis vulgaris (fig. 105)', lobul foliar terminal transformat în spin
- la pălămidă Cirsium arvense', stipelele transformate în spini -  la salcâmul
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Fig. 105. Frunze m etam orfozate în: I -  cârcei la g. Lalhyrus; 2 -  spini la dracilă Berberis 
vulgaris; 3 -  capcane la otrâţel Utricularia vulgaris; 4 -  urnă la g. Nepentes (din C om anici, 
Palancean, 2002).
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alb Robinia pseudacacia; foliolele cad, iar rachisul se transformă în spin -  la 
Astragalus gummifer.

Frunzele agăţătoare -  sunt cele transformate în cârcei foliari cu rol de 
suport. întreaga frunză transformată în cârcei e la lintea galbenă Lathyrus 
aphaca-, vârful frunzei transformat în cârcel -  la spccii din g. Gloriosa; foliolă 
terminală transformată în cârcei -  la mazăre Pisum sativum; peţiolurile trans
formate în cârcei -  la curpănul de pădure Clematis vitalba; stipelele -  cârcei 
ca la specii din g. Smilax (fig. 106).

Fig. 106. Frunze m etam orfozate in  cârcei: A -  com p let transform ată in  cârcei la lin te gal
benă L athyrus aphaca; В -  vârful frunzei transform at în cârcel la specii de G loriosa; С 
-  fo lio le le  term inale transform ate in  cârcei la m azăre P isum  sa tivu m ;  D  -  p eţio lu l trans
form at în cârcei la curpănul de pădure C lem atis v ita lb a  (G rinţescu, 1985).

Frunze plutitoare -  sunt cele cu suprafaţa foliară bine dezvoltată -  spe
cifice plantelor acvatice (nuför galben Nuphar luteum, nufăr alb Nymphaea 
alba etc.).

Frunzele reduse -  sunt cele transformate în scuame sau solzi specifice 
tulpinilor metamorfozate subterane -  pe rizomi de pir Agropyron repens, tu
berculi de omag Aconitum napellus, bulbi de brânduşă de toamnă Colchicum 
autumnale sau pe tulpini aeriene asimilatoare -  la coada calului Equiseium 
a n ’ense, cârcel Ephedra distachya. Frunzele reduse sunt caracteristice plan
telor de sărătură sau de deşert cum ar fi la Salicornia europaea, Haloxylon 
amphyllum.

172



<•

Frunzele inseetivore sau transformate în capcane (fig 105) reprezintă o \ 
adaptare morfo-anatomică pentru captarea insectelor şi chiar a animalelor 
mici şi sunt spccificc plantelor carnivore. Aceste plante, deşi fotosintetizează, 
au necesitatea dc un surplus de substanţe azotate pe care le primcsc din corpul 
organismelor de origine animală. Sunt caracteristice spcciilor din g. Urticula- 
ria, Nepenlhus, Drosera, Sarraccna, Cephalolus etc. >.

Frunzele cu rol de depozitare -  sunt frunzele cărnoase cu cantităţi impu
nătoare de apă şi substanţe nutritive, cum ar fi la spccii din genurile Aloe şi 
Agave. Această metamorfoză a frunzelor este adaptarea plantelor din regiuni
le cu umiditate redusă şi reprezintă rezerve serioase dc apă.

Anatomia frunzei
Structura anatomică a frunzei reprezintă particularităţile structurale ale • 

acestui organ adaptate pentru îndeplinirea funcţiilor specifice dc: fotosinteză, 
respiraţie şi transpiraţie. Putem urmări o evoluţie filogenetică a structurii ana
tomice a fninzei de la briofite, pteridofite, gimnosperme şi până la cele mai 
evoluate plante -  angiospermele. La briofite anatomia frunzei este foarte sim
plă, slab diferenţiată în ţesuturi, iar ţesuturile conducătoare şi stomatele din 
epidermă -  lipsesc. în anatomia frunzei la pteridofite sc observă diferenţierea 
în ţesuturi: mezofilul -  alcătuit din parenchim asimilator, străbătut de ţesuturi 
conducătoare şi mecanice, cuprins între epiderma superioară şi inferioară, ul
tima cu stomate.

Anatomia frunzei la gimnosperme
Evolutiv, anatomia frunzei gimnospermelor reprezintă ceva intermediar 

între plantele pteridofite şi angiosperme. Astfel, în sccţiunc transversală, frun
za dc pin de pădure Pinus sylvestris (una din cele mai reprezentative specii de 
gimnosperme) are o formă semicirculară cu faţa superioară -  plană şi inferi- • 
oară -  convexă (fig. 107).

Epiderma unistratificată alcătuită din celule izodiametrice cu pereţii pu
ternic îngroşaţi şi lumenul celular foarte redus. Pereţii exteriori sunt protejaţi 
de cuticula groasă, ceroasă. Stomatele adâncite în hipoderma sclerificată care 
se află imediat sub epidermă constituită din 1-2 rânduri de celule, iar în păr
ţile laterale ale frunzei chiar 3-4. Mezofilul sau parenchimul asimilator este 
format din celule cu un număr marc de cloroplaste şi pereţii celulari septaţi 
(pliaţi) ce reprezintă o adaptare a plantei pentru a mări suprafaţa asimilatoare. 
Mezofilul este perforai de 8-12 canale rezinifere, formate pc cale schizogenă, 
alcătuite din celule secrctoarc, mărginite de teci sclerenchimatice. Nervura 
limbului foliar include două fascicule libero-lemnoase de tip colateral.
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Anatomia frunzei la angiosperme
Frunza angiospermelor atinge cel mai înalt grad de diferenţiere şi adaptare 

anatomică în funcţie de factorii ecologici de dezvoltare a plantei. Frunzele la 
angiosperme sunt bifaciale (cu două feţe): una superioară -  ventrală sau ada- 
xială şi alta inferioară -  dorsală sau abaxială. De aici şi simetria dorsoventrală 
a frunzelor la angiosperme. Frunzele dezvoltă doar structură primară cu rare 
excepţii şi unele elemente ale structurii secundare.

A natom ia limbului foliar
în structura anatomică a limbului foliar distingem următoarele tipuri de 

ţesuturi (fig. 108, 109): de a p ă ra re  -  reprezentate prin epiderma superioară 
şi inferioară cu formaţiunile acestora (stomate, peri tectori, peri glandulari, 
glande secretoare etc.); fundam entale  -  parenchimul asimilator, cuprins în
tre cele două epiderme care alcătuieşte mezofilul frunzei; aerifere -  sistem 
bine dezvoltat de spaţii intercelulare la plante acvatice; acvifere -  celule cu 
apă şi mucilagii la plante din deşerturi şi pustiuri; conducătoare -  reprezen
tate prin fascicule conducătoare de tip colateral închis; m ecanice -  constitu
ite din fibre sclerenchimatice, sclereide şi colenchim; secretoare (idioblaste, 
cavităţi secretoare, canale secretoare etc.).

Epiderma (atât superioară, cât şi inferioară) este unistratificată, alcătuită 
din celule vii, strâns unite între ele, fără cloroplaste, cu pereţii externi bom
baţi, îngroşaţi, cutininizaţi, cerificaţi sau mineralizaţi. în rare cazuri epiderma 
este pluristratificată -  la leandru Nerium oleander (fig. 30), ficus Ficus elas- 
tina. Grosimea cuticulei şi acumulările cerifere deasupra epidermei variază

Fig. 107. Structura anatom ică a frun zei de p in  P inus sy lvestr is  în  secţiu n e transversală: 
A -  schem ă; В -  desen  detaliat: 1 -  epidermă; 2 -  stomată; 3 -  hipoderm ă; 4 -  parenchim  
asimilator; 5 -  canal rezinifer; 6 -  endoderm ă; 7 -  lemn; 8 -  liber; 7-8 -  fascicul conducător 
libero-lem nos; 9 -  sclerenchim ; 10 -  parenchim  (Hrjanovski, Ponom arenko. 1979).
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Fig. 108. T ipuri de structuri an atom ice ale lim b u lu i frunzei: A -  heterogen -asim etric  (b i
fa c ia l)  la afin de m unte Vaccinium  m yrtillu s;  В -  heterogen -sim etric  (ecvifacia l)  la sim in i-  
che C. acu tifo lia : 1 -  epiderm ă superioară; 2 -  ţesut palisadic; 3 -  ţesut lacunos; 4 -  epiderm ă 
inferioară; 5 -  păr glandular (din Palade, 1999).

în funcţie de condiţiile de creştere ale plantei. Cuticula bine dezvoltată şi 
depunerile de ceară pronunţate sunt caracteristice plantelor din zonele alpine, 
aride, deşertice, sărăturoase. în epiderma frunzelor se deosebesc formaţiuni 
specifice -  stomatele şi perii.

Stomatele sunt formaţiuni epidermice cu rol în schimbul de gaze dintre 
plantă şi mediul extern în procesele de fotosinteză, respiraţie şi transpiraţie. 
Numărul stomatelor pe epidermele frunzei variază în funcţie de specie: pe
1 mm2 de epidermă la iarba de şoaldină Sedum acre sunt 10 stomate, la cre- 
ţuşcă FUipendula ulmaria -  până la 1200, iar la floarea soarelui Helianthus 
annuus este de ordinul milioanelor. Modul de repartizare a stom atelor pe 
epidermele limbului foliar este foarte variat şi depinde de diverse adaptări 
ecologice. Deci, după modul de repartizare a stom atelor pe cele două epi
derme, se deosebesc frunze:
- amfistomatice sau bistomatice cu stomatele pe ambele epiderme. Sunt ca

racteristice plantelor cu frunzele orientate vertical în spaţiu sau aproape 
vertical -  la porumb Zea mays, grâu Triticum aestivum, stânjenel Iris ger
manica;
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Fig. 109. Structură an atom ică om ogen ă  la frunza de porum b Z. m ays: I -  epiderm ă superi
oară, 2 -  celule buliform e (m otore), 3 -  mezofil, 4 -  fascicul libero-lem nos, 5 -  teacă fascicu- 
lară, 6 -  epiderm ă inferioară (din C om anici, Palancean, 2002).

- epistomatice cu stomate doar pe epiderma superioară, caracteristice mai 
mult plantelor acvatice cu frunzele natante -  la nufăr galben Nuphar lute
um, nufăr alb Nymphaea alba;

- hipostomatice cu stomate doar pe epiderma inferioară, specifice plantelor 
cu frunza orientată în spaţiu mai mult sau mai puţin orizontal, cum ar fi la 
stejar Quercus robur, tei pucios Tilia cordata.

- astomatice -  lipsite de stomate ca la plante cu frunzele submerse -  ciuma 
apei Elodea canadensis, sârmuliţă Vallisneria spiralis.
Nivelul aranjării stomatelor faţă de cel al celulelor epidermice variază în 

funcţie de condiţiile de viaţă în care vegetează plantele. Se întâlnesc plante la 
care stomatele sunt dispuse:
- la nivelul celulelor epidermele (la majoritatea plantelor ce cresc în regim 

de lumină, temperatură şi umiditate normală);
- deasupra nivelului celulelor epidermale (la plantele ce cresc în condiţii 

de umiditate accentuată sau de umbră). Stomate uşor ieşite deasupra -  la 
specii din g. Anemone, stomate pronunţat ieşite în afară faţă de epiderma 
frunzei -  la specii din g. Cucurbita;

- scufundat faţă de nivelul celulelor epidermale la plantele din condiţii ari
de, cum ar fi specii din g. Agave, Aloe.
Perii sunt foarte variaţi după formă şi structură. Gradul de părozitate este 

diferit pe suprafeţele limbului, preponderent fiind distribuiţi la baza limbului
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şi pe nervurile epidermei inferioare. Gradul de părozitate al limbului este de
terminat de condiţiile pedo-climaterice de vegetaţie ale plantei. Peri tectori 
din abundenţă dezvoltă frunzele plantelor de pustiu, alpine etc. Perii secre- 
tori şi glandulari sunt caracteristici speciilor din fam. Lamiaceae, Asteraceae, 
Scrophulariaceae. Tipul perilor, densitatea lor pe unitate de suprafaţă şi mo
dul de distribuire a lor pe epidermele limbului sunt criterii de identificare a 
produsului vegetal medicinal şi a apartenenţei sistematice a speciei.

Mezofilul este reprezentat prin parenchimul asimilator cuprins între cele 
două epiderme: superioară şi inferioară. Frecvent mezofilul este diferenţiat în: 
parenchim palisadic şi parenchim lacunas.

Parenchimul palisadic este alcătuit din celule cilidric-alungite, strâns uni
te între ele, aranjate perpendicular faţă de epiderme, cu spaţii intercelulare 
mici. Celulele conţin numeroase cloroplaste cc determină funcţia principală 
de fotosinteză. Frecvent este localizat sub epiderma superioară, mai rar sub 
cea inferioară sau sub ambele epiderme.

Parenchimul lacunus este alcătuit din celulc ovale, rotunjite, chiar lobate 
cu spaţii mari intercelulare, situat de regulă sub epiderma inferioară, mai rar 
sub cca superioară sau central. Celulele conţin un număr mai redus dc clo- 
roplastc. Deşi ţesutul lacunos participă şi el la asimilaţia clorofiliană, totuşi 
îndeplineşte mai mult rolul unui ţesut de schimb de gaze şi circulaţia substan
ţelor, fotosinteză fiind doar o funcţie secundară.

La unele plante în mezofilul frunzei se întâlnesc idioblaste cu: taninuri 
la speciile g .Tilia; mucilagii la nalbă mare Althaea officinalis; ulei volatil la 
dafin Laurus nohilis; cristale de oxalat de Ca în formă de rafide la lăcrămioară 
Convallaria majalis, druze la piperul de baltă Polygonum hydropiper, mäse- 
lăriţă Hyoscyamus niger, nisip cristalin la mătrăgună Atropa belladonna. In 
mezofilul foliar se mai identifică pungi secretoare cu: ulei volatil la eucalipt 
Eucalyptus globulus; conţinut pigmentat sau conţinut incolor la sunătoare 
Hypericum perforatum. La rostopască Chelidonium majus, păpădie Taraxa
cum officinale mezofilul este străbătut de laticifere cu latex colorat sau lăptos, 
iar în mezofilul frunzelor de ceai Thea sinensis se întâlnesc elemente mecani
ce de tipul sclereidelor.

Fasciculele conducătoare libero-lemnoase, de regulă, colaterale închi
se, împreună cu elementele mecanice alcătuiesc nervaţiunea frunzei. Lemnul 
fasciculelor este situat spre faţa superioară a limbului şi asigură circulaţia 
sevei brute, iar liberul -  spre cea inferioară şi asigură circulaţia sevei ela
borate. Ţesuturile conducătoare sunt însoţite de ţesuturile mecanice (fibrele 
sclerenchimatice) cu rol de susţinere, contribuind de asemenea la sporirea re
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zistenţei şi rigidităţii laminei. Deseori în regiunea nervurii mediane, atât spre 
epiderma superioară, cât şi spre cea inferioară, se observă un ţesut mecanic 
viu -  colenchimul angular care sporeşte şi el rezistenţa laminei. dar favori
zează elasticitatea.

Gradul de diferenţiere al mezofilului frunzei şi însăşi structura lui depinde 
de mediul în carc vegetează planta, de poziţia limbului faţă de razele solare. 
Astfel, se deosebcsc câteva tipuri de structuri anatomice ale limbului foliar: 
heterogen-asimetric sau bifacial; heterogen-simetric sau ecvifacial (izofaci- 
al) şi omogen.

Tipul anatomic heterogen-asimetric (bifacial) este frecvent la angio
sperme, în special la dicotiledonate, care dezvoltă frunze cu limbul foliar 
dispus într-o poziţie mai mult sau mai puţin orizontală. Partea superioară a 
limbului este expusă direct razelor solare, pe când cea inferioară este umbri
tă. Drept urmare, mezofilul se diferenţiază în parenchim palisadic situat sub 
epiderma superioară şi lacunos -  sub cea inferioară (fig. I08A). Astfel de 
diferenţiere a mezofilului şi determină structura bi facială sau dorso-ventrală 
(deci cu 2 feţe). Numărul rândurilor de celule palisadice este variabil: un 
rând -  la afin de munte Vaccinium myrtillus, degeţel roşu Digitalis purpu
r e a 2 rânduri -  la migdal Amygdalus communis: 3 rânduri şi mai multe -  la 
merişor de munte Vaccinium vitis-idaea, strugurii ursului Arctostaphylos 
uva-ursi etc.

Tipul anatomic heterogen-simetric (ecvifacial) este comun plantelor cu 
poziţia limbului aproape perpendiculară faţă de sol şi ambele feţe ale limbu
lui foliar sunt himinate în mod egal de razele solare. Drept urmare, mezofilul 
dezvoltă parcnchim palisadic sub ambele epiderme ale limbului, iar între pa- 
renchimurilc palisadice, în zona mediană a limbului, se formează parenchi
mul lacunos, alcătuit din celule oval-rotungitc cu spaţii intercelulare mari (fig. 
108B). Numărul rândurilor de ţesut palisadic este variabil în funcţie de specie, 
ccl mai frecvent fiind 2-3  sub fiecare epidermă. Structura ecvifacială se întâl
neşte la frunze de siminiche Cassia acuţi fol ia, aloe А/оё arborescens, agave 
Agave americana.

Tipul anatomic omogen al frunzei este mai rar întâlnit şi este caracteristic 
plantelor monocotiledonate. Mezofilul foliar este alcătuit integral doar din 
celule izodiametrice sau oval-rotungitc cu spaţii intercelulare uniforme (fig. 
109). Lipsa acţiunii directe a razelor solare nu permite diferenţierea mezofi
lului în ţesut palisadic şi lacunos, astfel mezofilul pare omogen. Se observă 
acest tip anatomic la ferigi şi la unele angiosperme, cum ar fi spre vârful frun
zei de stânjenel Iris germanica, porumb Zea mays.

Tatiana CALALB, \Mihai BODRUG\
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Deseori este dificil de încadrat structura anatomică a frunzei unei plante \ 
într-un tip anatomic. De exemplu, structura frunzei de stânjenel este diferită 
în funcţie de zona morfologică studiată: la baza frunzei se dezvoltă structura 
bifacială, diferenţiată în parenchim palisadic şi lacunos, spre vârful frunzei
-  cea omogenă, reprezentată doar din parenchim lacunos, alcătuit din cclulc
izodiametrice cu meaturi mari. î

Anatom ia peţiolului
Peţiolul frunzei, dc regulă, este comprimat şi se disting două feţe: adaxi- ; 

ală (cea orientată spre tulpină) -  plană sau concavă, uneori cu şanţ şi partea 
opusă a acesteia, numită abaxialâ -  convexă.

Peţiolul, în sccţiune transversală, poate descrie diferite contururi: semicir
cular, eliptic, cordat, triunghiular, semilunar, circular etc. Structura anatomică 
a peţiolului este asemănătoare cu cea a tulpinii, cu unele deosebiri determina
te de monosimetria lui, poziţia, dimensiunile şi forma fasciculelor conducă
toare. In linii generale, în secţiunea transversală a peţiolului frunzei se disting 
următoarele structuri anatomice: i;
- epiderma, acoperită de cuticulă şi depuneri cerifere, cu unele formaţiuni 

epidermice cum ar fi perii şi stomatele;
- ţesutul mecanic alcătuit din colenchim angular sau tabular situat imediat 

sub epidermă, mai ales în dreptul fasciculelor conducătoare;
- parenchimul fundamental bogat în cloroplaste şi numeroase structuri spe- : 

cifice cum ar fi: canalele sccrctoarc, laticiferele, idioblastele cu cristale de 
oxalat de Ca, taninuri ctc. Ultimul strat al acestui parenchim ce se mărgi
neşte cu fasciculcle conducătoare are aspectul unui endoderm monostelic 
(înconjoară întotdeauna sistemul vascular ca la saschiu linca minor) sau 
polistelic (diferenţiat în mai multe endoderme în jurul fiecărui fascicul 
conducător ca la pătlagină îngustă Plantago lanceolata);

- ţesuturile conducătoare care alcătuiesc fasciculele colaterale închise (cu 
lemnul spre faţa adaxială şi liberul spre partea opusă) sunt dispuse pe un • 
cerc. Numărul fasciculelor conducătoare variază: un singur fascicul la specii 
din Rosaceae, Fabaceae, mai multe -  la majoritatea plantelor, iar numărul 
maxim fiind la speciile unor familii mai primitive Magnoliaceae, Ranuncu- 
laceae. în cazul mai multor fascicule în peţiol, se deosebeşte unul median. Ţ 
mai mare, iar cele dispuse pe arcuri descresc în dimensiuni spre extremităţi. ■

Noţiuni sumare fiziologice ale frunzei
Frunza îndeplineşte funcţii fiziologice importante în activitatea plantei: 

fotosinteză, transpiraţia şi respiraţia.

CAPITOLUL V. Organografia
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Fotosinteză sau asimilaţia clorofiliană este un proces complex şi unic în 
natură prin care plantele sintetizează substanţele organice din substanţe anor
ganice, graţie clorofilei care absoarbe energia solară. Proccsul dc fotosinteză 
are loc numai în plastide. în urma procesului de fotosinteză, oxigenul este 
eliminat, contribuind la asigurarea unei compoziţii constante a aerului atmo
sferic, iar substanţele organice sintetizate constituic sursa dc nutriţie pentru 
necesităţile proprii ale celulelor plantei, precum şi sursă dc hrană şi energie 
pentru toate vieţuitoarele de pe pământ. Fotosinteză întruchipează procese 
chimicc foarte coinplcxc cc sc realizează în două faze: luminoasă (faza fo- 
tochimică sau faza Hill care are loc în granele plastidelor) şi obscură (faza 
Blackmann sau ciclul Calvin care decurge în stroma plastidelor). Procesul de 
fotosinteză sc poate generaliza prin următoarea ccuaţic:

6CO, + 6 H ,0  + energia solară — prczcnlc-----► C(H .,0 (i + 6 0 ,
* cloinfila, *

cn/»mc. 
filohormom

Prin proccsul dc polimcrizarc a hcxozclor (ChH pO J  se formează substan
ţele organice cu moleculă mai mare. Prin diferite reacţii secundare sc sinte
tizează alte tipuri de substanţe organice conform schemei: moiiozaharide —* 
oligozaharide —> polizaharide —> acizi organici —* lipide.

Fotosinteză este unul din cclc mai importante fenomene ale naturii, în jurul 
căruia sunt axate numeroase experimente, dar până în prezent savanţii n-au reu
şit să reproducă acest proces fabulos în afara cloroplastului şi celulei.

Procesul de fotosinteză este influenţat de factori fizici (compoziţia spec
trală şi intensitatea luminii, temperatură, radiaţie) şi chimici (apă, CO„ săruri 
minerale. O ,etc.).

Frunza -  sursă de medicament
La multe specii de plante medicinale, atât din flora spontană, cât şi din cea 

cultivată, frunzele servesc în calitate de sursă de medicament. Frunzele, fiind 
produs medicinal, poartă denumirea de folia şi se recoltează, de obicei, în 
perioada de înflorire a plantei, când conţinutul dc principii active este maxim. 
Aducem cele mai recunoscute exemple dc produse vegetale oficinalc.

Althaea folia reprezintă frunzele de nalbă mare Althaea officinalis, fam. 
Malvaceae, bogate în mucilagii cu acţiune emolientă în inflamaţiile mucoase
lor organelor respiratorii, gastrointestinale.

Eucalypti folia  provin de la specia de cucalipt Eucalyptus globulus, fam. 
Myrtaceae, originară din Australia cu conţinut dc ulei volatil (constituentul 
principal -  eucaliptolul). Posedă proprietăţi antiseptice pronunţate şi este uti
lizat în tratamentul maladiilor căilor respiratorii.
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Mentha с folia reprezintă frunzele dc izmă bună Mentha piperita, fam. 
Lamiaceae eu conţinut de ulei volatil (constituentul principal -  mcntol) cu 
acţiune antiemetică, carminativă, spasmolitică, stimulează secreţia biliară şi 
hepatică. Uleiul este frecvent utilizat drept corector de gust şi miros în in
dustria farmaceutică, la producerea pastelor de dinţi, apei de gură, articolelor 
cosmetice -  industria cosmetică, la producerea acadelelor şi caramelelor, gu
melor de mcstccat -  industria alimentară.

Sahiae folia  -  frunzele de jaleş de grădină Salvia officinalis, fam. Lami
aceae, bogate în ulei volatil cu componentul principal -  cincolul. Mai conţin 
taninuri, rezine, principii amare. Posedă efecte pronunţate antibacteriene şi 
sunt utilizate în cazul gingivitelor, anginelor, stomatitelor.

Hyoscyamifolia frunzele dc măselăriţă Uyoscyamus niger, fam. Solana- 
ceae -  conţin alcaloizi cum ar fi hiosciamina, atropina cu acţiune spasmolitică 
şi scopolamina cu acţiune narcotică, hipnotică, spasmolitică.

Belladonnae folia -  frunzele de mătrăgună Atropa belladonna, fam Sola- 
nuceae conţin alcaloizi, cum ar fi atropina şi hiosciamina cu acţiune spasmo
litică, analgezică.

Betulae folia  sunt frunzele de mesteacăn Betula verrucosa, fam. Betula
ceae ce conţin flavone, saponine, rezine, ulei volatil cu proprietăţi diuretice, 
antimicrobiene.

Plantaginis folia reprezintă frunzele dc la cele 3 specii de pătlagină: Plan
tago major -  pătlagină mare, P lanceolata -  pătlagină lanceolată, P media 

pătlagină medie. Conţin mucilagii, vitaminele A, C, K, heterozide amare, 
taninuri, flavone şi sunt utilizate drept remedii emoliente, hemostatice, astrin- 
gente în inflamaţiile mucoaselor respiratorii şi digestive.

Urticae folia  sunt frunzele de urzică mare Urtica dioica, fam. Urticaceae, 
cu conţinut dc carotenoide, vitamine C, K, B,, săruri minerale ce posedă pro
prietăţi hemostatice, antianemiec, colagoge. Frunzele se dcoscbesc printr-un 
conţinut sporit de clorofilă, utilizată la producerea preparatelor antitubercu- 
loase, cicatrizante, antianemicc şi a remediilor deodorante.

Farfarae folia reprezintă frunzele de podbal TussUago farfara, fam. Astera
ceae cu conţinut bogat în mucilagii, substanţe amare, taninuri utilizate drept reme
dii emoliente, expectorante în afecţiuni pulmonare, astm bronşitic, tuse cronice.

Digitalis purpureae folia sunt frunzele provenite dc la degeţelul roşu Di
gitalis purpurea, fam. Scrophulariaceae. Conţin glicozide cardiotonice indi
cate în insuficienţă cardiacă cronică.

Berberidis folia sunt frunzele de dracilă Berberis vulgaris, fam. Berberi- 
daceae cu conţinut de alcaloizi (berberidina) administrate în hipertensiune.
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5.3. Organe reproductive
Organele reproductive se dezvoltă la o anumită etapă ontomorfogenetică 

de dezvoltare a plantei şi participă la reproducerea ci. Aici sc referă: floarea, 
fructul şi sămânţa.

5.3.1. Floarea
Floarea este organul care apare numai la plantele superioare din fii. Mag- 

noliophyta. Ea reprezintă un lăstar metamorfozat cu creştere limitată, frunzele 
căruia s-au transformat în elemente florale pe parcursul evoluţiei. Rolul florii 
este de a produce micro- şi macrospori necesari pentru reproducerea sexuată 
(fecundaţie) şi totodată de a asigura protecţia embrionului.

Morfologia florii
O floare tipică completă la angiosperme este alcătuită din: peduncul flo

ral, rcccptacul, sepale, petale, stamine şi cârpele (fig. 110). Absenţa unui 
sau a mai multor componente florale determină dezvoltarea unei flori incom
plete. De regulă, floarea se dezvoltă la baza unei frunze metamorfozate, nu
mită bractee.

Pedunculul floral reprezintă porţiunea axială prin intermediul căreia se 
prinde de ram şi îndeplineşte rol de susţinere. Florile cu peduncul se numesc 
pedunculate, iar cele lipsite de peduncul -  sesile.

Receptaculul reprezintă partea apicală dilatată a pedunculului floral. For
ma receptaculului este variată: conică, cilindrică, discoidală, cupuliformă, 
urceolată, glohuloasă etc.

Tatiana CALALB, \Mihai BODRUG )

Fig. 110. Structura florii în  secţiu n e longitud inală: 1 -  peduncul floral; 2 -  receptacul; 3 -  
sepale; 4 -  ovul cu sac embrionar; 5 -  petale; 6 -  filament; 7 -  anteră; 8 -  stamină; 9 -  ovar; 
10 -  stil; 11 -  stigmat; 12 -  gincccu.
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Piesele florale se inseră pe receptacul în sens acropetal în diferite moduri:
- spirociclic -  elementele florale sunt inserate de-a lungul unei spirale cum ar 

fi la plantele mai puţin evoluate din fam. Magnoliaceae, Nymphaeaceae\
• hemiciclic -  sepalele şi petalele sunt inserate în cercuri sau verticile, iar

staminele şi carpelele pe spirală ca la specii din fam. Ranunculaceae;
- ciclic sau în verticile -  piesele florale sunt inserate pe cercuri concentrice 

la un anumit nivel pe receptacul. Este cel mai evolutiv mod, caracteristic 
majorităţii angiospermelor.
Sepal el e reprezintă învelişul extern steril al florii cu rol de protecţie şi asi

milare clorofiliană. Sepalele pot fi glabre sau pubescente, iar în unele cazuri 
perii transformaţi în ţepi, ce sporesc rolul de protecţie. Totalitatea sepalelor unei 
flori formează caliciul (gr. kalys = pahar), frecvent de culoare verde -  sepaloid 
şi mai rar colorat-petaloid. Se întâlnesc diferite tipuri de caliciu (fig. 111).

Fig. 111. T ipuri de caliciu: 1 -  erect dialisepal la muştar negru Brassica nigra-, 2 -  răsfrânt 
dialisepal la piciorul cocoşului Ranunculus acer, 3 -  caduc la m acul de grădină Papavcr som  
niferum-, 4 -  concrescut cu fructul la mătrăgună A tropa belladonna-, 5 -  acrescent la păpălău 
Physalis alkekengi; 6  -  transformat în  papus la vargă de aur Solidago virgaurea; 7 -  dialisepal 
din 5 piese la nalbă de pădure M alva sylvestris (G rinţescu. 1985).

Deosebim caliciul dialisepal (gr. dialiein =  a separa) -  cu sepalele libere în 
acelaşi cerc, cum ar fi la specii din g. Brassica, Malva. In cazul când sepalele sunt 
sudate între ele deosebim caliciul gamosepal şi este considerat unul mai evoluat. 
După formă caliciul poate fi: tubulos (tutun Nicotiana tabacum); injundibuliform 
(ciuboţica cucului Primula veris); campanulat (lumânărică pământului Centiana 
clusii)\ urceolat (măselâriţă Hyoscyamus niger)-, globulos (lobelie Lobelia înfia
ta)-, erect -  la specii din g. Brassica; răsfrânt -  la specii din g. Ranunculus.
.>4V.'/Vy к цкг. x ►’S'
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După simetrie deosebim: caliciu actinom orf în cazul sepalelor egale şi 
aşezate simetrie pc receptacul şi caliciu zigom orf cu sepalele inegale.

După persistenţa caliciului pe receptacul întâlnim: caliciu caduc -  sepalele se 
desprind şi cad la deschiderea florii ca la specii din g. Papaver şi caliciu persis
tent -  sepalele însoţesc fructul ca la specii de tomate Lycopersicon, ardei Capsi
cum. Un tip special dc caliciu persistent, numit caliciu acrescent, este la specii din 
g. Physalis. In acest caz, sepalele caliciului se dezvoltă după fecundaţie, formând 
un înveliş membranos şi umflat în jurul fructului. Atunci când caliciul concreşte 
cu fructul, se dezvoltă un fruct fals, cum ar fi la mătrăgună Attvpa belladonna.

Majoritatea florilor dezvoltă un singur ciclu de sepale, dar se întâlnesc şi 
flori cu două cicluri dc scpale, formând caliciu dublu ca la spccii din g. Fra- 
garia, Althaea. La unele plante caliciul se metamorfozează în peri, denumit 
papus cu rol important în diseminare ca la păpădie Taraxacum officinale, ar- 
nică Amica montana, vargă dc aur Solidago virgaurea.

Petal el e reprezintă al doilea înveliş floral steril, colorat. Totalitatea peta
lelor unei flori alcătuiesc corola.

Deosebim corolă dialipetală -  cu petalele libere egale ca la spccii din g. 
Rosa, Malus, Adonis, Brassica sau inegale de formă diferită ca la salcâmul alb 
Robinia pseudoacacia şi corolă gamopetală -  cu petalele sudate pe margini 
pe toată lungimea, jumătate sau doar la bază. Corola gamopetală poate avea 
diferite forme: lung-tubuloasă la rutun Nicotiana tabacum, ciumăfaie Datura 
stramonium, florile centrale ale inflorescenţei dc floarea soarelui Helianthus 
annuus; infundibuliformă la volbură Convolvulus arvensis, hipocrateriformă 
la liliac Syringa vulgaris, campanulată la mătrăgună Atmpa belladonna, specii 
din g.Campanula, urceolată la afin de munte Vaccinium myrtillus (fig. 112). 

După simetrie florile sunt diferite.
Simetria florii este însuşirea unui verticil floral de a putea fi împărţit de cel 

puţin un plan de simetric carc trece prin axul floral în două jum ătăţi egale (fig.
113). După numărul planelor de simetrie trasate prin centrul deosebim flori:
- actinomorfe (polisimetrice), prin care se pot trasa mai multe plane de 

simetrie, fiecare împărţind floarea în jumătăţi egale. La specii din fam. 
Rosaceae, Brassicaceae, Primulaceae etc.;

- zigomorfe (monosimetrice), prin care se poate trasa doar un singur plan de 
simetrie ca la specii din fam. Lamiaceae, Fabaceae, Scrophulariaceae;

- asimetrice, prin care nu sc poate trasa nici un plan dc simetric, cum ar fi 
la florile g. Aesculus, Valeriana, Саппа etc.
După simetrie corola dialipetală poate fi: actinomorfă ca la spccii din g. 

Brassica, Malus, Rosa şi zigomorfa ca la specii din fam. Ranunculaceae.

Tatiana CALALB, \Mihai BO D RU G 1
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Fig. 112. T ipuri de corole gam op eta le  actinom orfe: 1 -  lung tubuloasă (petalele concrescute 
pe toată lungimea) la tutun N icoliana tabacum ; 2 -  campanulată la g. C am panula; 3 -  infundi- 
buliformă la volbură Convolvulus arvense; 4 -  urceolată la afin Vaccinium m yrtyllus; 5 -  hipo- 
crateriformă (petalele concrescute la bază şi vârfurile libere) la liliac Syringa sp.; 6  - tubuloasă 
la florile de pc disc de la floarea soarelui Helianthus annuus (din Tămaş, 2002).

Fig. 113. Simetria florii (schemă): A - actinom orta; В -  zigom orfa (Vasilev, Celombitko, 1990).

Corola gamopetală poate fi: actinomorfă cu lobii petalelor egali ca la 
mătrăgună Atropa belladonna, ciumăfaie Datura stramonium şi zigomorfă cu 
lobii petalelor inegali. Ultima poate fi de diferite fortnc: ligulată -  la păpădie 
Taraxacum officinale; bilabiată (tubul corolei în partea apicală sc desface în 
două labii) -  la salvie Salvia officinalis; personală -  la gura Icului Antirrhi
num majus; pintenată (labiul inferior al corolei sc termină cu un pinten nccta- 
rifer) -  la linariţă Linaria vulgaris.

în cazul lipsei corolei, deosebim //oc//r apetală ca la specii din fam. Betu
laceae, Salicaceae. Fagaceae.
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Florile sunt variate după gradul de dezvoltare a învelişurilor florale (fig.
114). Cele care pot dezvolta caliciu şi corolă reprezintă flori cu învelişulßoral 
dublu numit periant. Atunci când florile dezvoltă doar caliciul sau doar corola 
sunt flori cu învelişul flora! simplu numit perigon, iar elementele lui sunt numite 
tepale. Deosebim perigon sepaloid -  reprezentat numai de sepale verzi ca la 
specii din fam. Urticaceae, Poaceae şi perigon petaloid -  format numai din 
petale colorate ca la spccii din fam. Liliaceae, Amaryllidaceae, Iridaceae.

Fig. 114. T ipuri de corolc zigom orfe: A -  bilabiată la  salv ie  S. o fficinalis; В -  personată la 
gura leu lu i A . m ajus; С -  p intenată Ia linariţă  L. vulgaris; D  -  ligu lată  la păpădie T. offici
nale  (Tămaş, 2002).

Deseori învelişurile florale sunt transformate în peri sau se reduc la nişte brac- 
tei mici sau păroase. Atunci când ambele învelişuri florale sunt reduse sau absente 
ca la specii din g. Amaranthus. se numesc flori nude sau apetale (fig. 115).

Fig. 115. F lori cu  d iferite  tipuri d c invelişuri florale: A -  reduse la bractei înguste; В -  
păroase la C yperaceae; С -  flori nude la frasin  F rasinussp .; D  -  flori apetale fem ele (a) ţi 
m ascu le (b) la sa lcie S a lix sp . (din Tămaş, 2002).
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Fig. 116. M orfo log ia  stam in ei:
1 -  anterâ; 2 -  filament; 3 
conectiv (din Tămaş, 2002).

Stam inele reprezintă organele mascule 
de reproducere ale fiorii. Totalitatea lor alcă
tuiesc androceul (gr. anJros = bărbat). O sta- 
mină este alcătuită din filament, conectiv şi 
anterâ (fig. 116).

Filamentul este partea sterilă a staminei 
reprezentată printr-un peduncul subţire. In 
rare cazuri filamentul staminal ramifică în 
două şi se numesc stamine bifide, cum ar fi 
la alun Cory'lus avellana sau mult ramificate 
ca la ricin Ricinus communis. La florile unor 
specii dc ccapă întâlnim filament staminal ce 
poartă doi apendici aplatisaţi (Allium сера) 
sau filifonni (A.rotundum). De regulă, fila
mentele staminale ale unei fiori sunt de ace- 
caşi lungime cu unele excepţii.

în cazul filamentelor staminale dc diferite lungimi deosebim tipuri de an- 
droceu (fig. 117):
- didinam format din patru stamine, două cu filamentele lungi şi două cu

filamentele scurte (spccii din fam. Lamiaceae);
- tetradinam -  alcătuit din şase stamine, patru cu filamentele lungi în ciclul

intern şi două cu filamentele scurte în ciclul extern (specii din fam. Bras- 
sicaceae).
Cunectivul reprezintă extremitatea apicală, lăţită a filamentului cu rol de 

fixare a anterei.
Antera reprezintă partea fertilă a staminei, formată din 2 loje dispuse lateral 

faţă de conectiv. Fiecare lojă constă din 2 saci polinici în care se dezvoltă granu
lele de polen în urma microsporogenezei. La unele spccii din fam. Malvaceae 
antcrelc constau dintr-o singură lojă, Ia spccii din g. Cinnamomum -  anterele 
sunt cu 4 loje, iar la vâsc Viscum album -  anterele au mulţi saci polinici.

După concreşterea staminelor deosebim: androceu dialistemon -  starni- 
ncle libere, androceu gamostemon -  filamentele unite şi androceu sinanter
-  anterele sunt concrescute ca la specii din fam. Asteraceae (fig. 117).

Androceul gamostemon poate fi: monadelf -  staminele sunt unite într-un 
singur mănunchi ca la specii din fam. Malvaceae; diadelf-  staminele con
crescute formând două mănunchiuri ca la specii din fam. Fabaceae, Polv- 
galaceae; triadelf -  staminele concrcscute în 3 mănunchiuri ca la sunătoare 
Hypericum perforatum; poliadelf -  staminele concresc formând mai multe
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Fig. 117. Tipuri de androceu: Л -  tetradinam  la 
Brassicaceae-, В -  d idinam  la Lam iaceae; С -  d iadelf 
la Fabaccac, D  -  sinanter la Asteraceae (Hrjanovski, 
Ponomarenko, 1979).

mănunchiuri ca la specii din 
g. Citrus (fig. 118).

Sc cunosc cazuri când 
staminele concresc cu tubul 
corolci ca la cimbru de gră
dină Thymus vulgaris, urzică 
moartă Lamium album, mă
trăgună Al гора belladonna 
sau cu carpclcle ca la cucur- 
beţică Aristolochia clemati- 
tis sau concresc în coloană 
cu gineceul ca la nalbă marc 
Althaea officinalis.

Fig. 118. T ipuri de androceu: A -  d ia listem on; В -  gam ostem on  la specii de Salix; С  -  m o- 
n ad elf la m ăcriş R um ex $p. fi D  -  la drob Saroth am nus sp.; E -  d ia d e lf la m azăre Pisum  
sa tivu m  şi F -  la am ărcalâ P olygala  am a ra ; G -  tr iad elf la sunătoare H ypericu m  p erfo ra 
tu m ; H -  p o liad e lf la lăm âi C itru s lim on ; I -  concrescu t in  co loană la nalbă m are A lthaea  
officinalis (din Tâmaş, 2002).

Staminele pot fi inserate pe receptacul în mod spirociclic ca la spccii 
mai puţin evoluate din fam. Magnoliaceae, Ranunculaceae sau pot fi în 
mod ciclic (în verticilii) cum ar fi la majoritatea angiospermelor. In ultimul 
caz staminele pot fi dispuse pe un singur verticil, mai rar -  pc două la specii
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din s/cl. Gamopeialae şi pe mai multe verticile la specii din s/cl. Dialype- 
talae cu excepţia fam. Linaceae şi Violaceae, care deşi sunt dialipetale, au 
androccul format dintr-un singur ciclu de stamine. De regulă, staminele pot 
fi inserate la baza ovarului, în jurul ovarului, pe marginea cupei, formată de 
caliciu şi corolă şi chiar deasupra ovarului.

După numărul staminelor deosebim androccu monomer -  numărul de sta- 
mine este acelaşi ca şi celc dc sepale sau petale; dimer -  un număr dublu şi 
polimer -  un număr multiplu faţă de elementele celorlaltc învelişuri florale.

în funcţie de numărul vcrticilelor staminale şi modul dc inserare a stami- 
nclor în coraport cu elementele învelişului floral distingem androceu: haplos- 
temon -  cu un singur ciclu de stamine cu un număr egal al sepalelor şi peta
lelor; diplostemon -  în două cercuri şi staminele în număr dublu; polistemon
-  în mai multe cercuri şi staminele in număr multiplu.

De regulă, numărul de stamine într-un verticil este egal cu numărul petale
lor, dar poale şi varia: 2 stamine şi 4 petale la spccii din fam. Oleaceae, 3 sta
mine şi periant redus la 2 piese numite glume ca la specii din fam. Poaceae,
2 stamine şi 5 petale concrescute ca la salvie Salvia officinalis; 3 stamine şi 5 
petale sudate ca la odolean Valeriana officinalis.

Sunt cazuri, când staminele sunt reprezentate numai prin filamente sau cu 
antere, dar incomplet dezvoltate. Aşa stamine sunt sterile şi se numcsc stami- 
nodii. în cazul florii de Canna indica staminodiile sunt transformate în piese cu 
aspect de petale, androceul fiind reprezentat printr-o singură stamină fertilă. La 
unele specii staminodiile sc transformă în cârpele ca la spccii din g. Hellehonts. 
in alte cazuri staminele dispar total prin avortare, tară a lăsa urme în locul lor ca 
la specii din fam. Scrophulariuceae şi Lamiaceae (din 5 stamine au rămas -  4, 
iar la unele specii din g. Veronica şi Salvia din 5 stamine au rămas doar 2).

Deschiderea anterelor sc efectuează la maturitatea fiziologică a granulelor 
de polen ce se formează în sacii polinici ai anterelor. Eliberarea lor se reali
zează prin diferite moduri de dehiscenţă al anterei. Deosebim dehiscenţă:
- longitudinală -  prin fisuri longitudinale ale anterei, întâlnită la majoritatea 

plantelor cu flori;
- transversală -  prin fisuri transversale ale anterei, cum ar fi la specii din g. 

Mercurialis;
- poricidă -  prin intermediul porilor din partea apicală a anterei ca la cartof 

Solanum tuberosum, afin de munte Vaccinium myrtillus;
- valvicidă -  prin valve ca la dracilă Berberis vulgaris, dafin Laurus nobilis. 

Morfologia granulei de polen este specifică speciei şi variază de la o specie
la alta prin; dimensiuni, formă, aspect ornamental al suprafeţei. Dimensiunile 'j
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pot fi de la 10 la 300 mkm în diametru. 
Granulele cu dimensiuni mari sunt carac
teristice g.Cucurbita, medii -  g. Passiflo
ra, Mentha şi mici -  g. Malva, Hibiscus, 
Taraxacum. Ele pot avea forme sferice, 
elipsoidale, globuloase, muchiate, iar su
prafeţele pot fi netede, cu brazde sau di
verse ornamentaţii etc.

La o granulă de polen distingem 
două învelişuri: unul extern - exina şi 
altul intern -  intina. Exina este groasă, 
formată din substanţe pectice şi celuloză 
impregnată cu polcnină şi cutină. La ex
terior arc un relief variat, reprezentând 

o adaptare ce contribuie la transportarea polenului şi mai mult la captarea de 
către stigmat. Întina este subţire, alcătuită numai din celuloză şi pectină. în 
interiorul granulei de polen se conţine citoplasma (cu materii dc rezervă) şi 
un singur nucleu care mai apoi se împarte şi se formează aşa-numita celulă 
vegetativă, marc şi celula generativă mult mai mică (fig. 119). în granula dc 
polen, ajunsă pc stigmatul florii, celula generativă prin dividere dă naştere la 
două nuclcc numite şi spermatii -  gârneţii masculi care vor participa la pro
cesul de fecundare.

C arpelele sunt frunzele metamorfozate, de obicei de culoare verde şi re
prezintă organele femele dc reproducere ale florii. Totalitatea lor alcătuieşte 
gineceul (gr. gyne = femeie) sau pistilul florii. Numărul carpelelor într-o floa
re variază şi este specific spccici.

După numărul carpelelor ce alcătuicsc gineceul unei flori acesta poate fi:
- unicarpelar ~ o singură carpelă la spccii din fam. Fabaceae, Rosaceae;
- bicarpelar două cârpele la spccii din fam. Brassicaceae;
- tricarpelar -  trei cârpele la specii din fam. Liliaceae;
- tetracarpelar -  patru cârpele la spccii din g. Sedum, Aguilegia;
- pentacarpelar -  cinci cârpele la spccii din fam. Primulaceae, Linaceac;
- policarpelar din mai multe cârpele la spccii din lam. Ranunculaceac, 

Magnoliaceae.
La majoritatea plantelor, toate carpelele au o dezvoltare normală şi fruc

tifică, dar sunt cazuri, când unele cârpele nu se dezvoltă şi rămân sterile. De 
ex., la leandru Nerium oleander dintre cele 3 carpclc iniţiale a rămas doar una 
fertilă, celelalte două fiind sterile, la reprezentanţii s/fam. Prunuideae din 5

Fig. 119. Granulă dc polen  în  secţiune:
1 -  exina; 2 -  intina; 3 -  nuclei; 4 -  celulă 
generativă; 5 -  celulă vegetativă (din 
'l iţa, 2003).
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«VA/AW'.

—  1

сафе1с iniţiale a rămas fertilă numai una, cclclalte pa
tru fiind dispărute prin avortare. în cazuri mai rare, prin 
avortare dispare întregul gineceu şi florile rămân unise- 
xuat mascule ca la specii din fam. Cucurbilaceae.

Gineceul ocupă partea centrală a florii şi este alcătu
it din trei componente: ovar, stil şi stigmat (fig. 120).

Ovarul reprezintă partea bazală, fertilă, dilatată de 
diferite forme: cilindrică, ovoidă, sferică. în interior 
este camera ovariană, care include unul sau mai multe 
ovule, prinse de placentă. Ovulele produc oosferele -  
gârneţii reproductivi femeii.

După poziţia ovarului pe receptacul, faţă de celelal
te elemente florale, deosebim ovar:
- superior -  plasat în vârful receptaculului, iar cele

lalte elemente florale la bază şi floarea se numeş
te hipugină la fam. Ranunculaceae, Brassicaceae,
Papaveraceae, Solanaceae etc.;

- semiinferior -  cufundai până ia jum ătate în recep
taculul cupuliform sau scobit, iar elementele florale pe marginile recepta
culului şi floarea se numeşte perigină la unele specii din fam. Rosaceae, 
Ericaceae;

- inferior cufundat în receptacul, iar cclclalte elemente florale inserate la 
partea superioară a ovarului şi floarea se numeşte epigină la fam. Apia- 
ceae. Asteraceae, Cucurbilaceae (fig. 121).
Stilul este prelungirea cilindrică şi subţire a părţii superioare a ovarului. 

Lungimea stilului variază în funcţie dc specie: limitat la o gâtuitură la specii

Fig. 120. M orfologia  
gin eccu lu i: 1 -  ovar; 2 
-  stil; 3 -  stigm at (d i»  
1 iţa, 2003).

A B  С
Fig. 121. T ipuri de g in eceu  după p o z iţia  faţă d e cele la lte  e lem en te  florale: A -  superior; 
В -  sem iin ferior; С -  inferior: 1 -  receptacul; 2 -  ovar (din Tiţa, 2003).

47.V4V'.
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din g. Ranunculus, Vitis; alungit -  ia 
rostopască Chelidonium majus; lung
-  la porumb Zea mays. în cazul când 
la aceeaşi specie se dezvoltă stiluri de 
lungimi diferite, întâlnim fenomenul 
dc heterofilic, cum ar fi la ciuboţica 
cucului Primula veris (fig. 122). plă- 
mânărică Pulmonaria officinalis.

Stigmatul reprezintă partea apica- 
lă a gineceului, adaptată la captarea şi 
reţinerea granulelor de polen, de aceea

Fig. 122. H eterostiha la c iu b oţica  c u iu lu i esţc prevăzut cu papile ce secretă un 
P rim u la  veris  (Grintcscu, 1985). , . , .  -  ,

lichid vâscos sau are o suprafaţă nere
gulată. El poate fi: globulos ca la ciuboţica cucului P. veris: fidat -  la amică Ar
nica montana: lobat -  la specii de crin g. Lilium; fbliaccu -  la specii din g. Iris: 
filiform şi penat-păros -  la specii din fam. Poaceae, la patlagină P. lanccolata: 
găunos la Vtolaceae; dtscoidal şi stelat la specii dc Papaver (fig. 123).

Fig. 123. Form e de stigm at: 1 -  globulos la ciuboţica cucului Prim ula veris; 2 -  bifid la amică  
A m ica m o n ta m ; 3 -  trilobat la crin Lilium sp.; 4 -  trifid la şofran Crocus sa tivus; 5 -  găunos la 
toporaşi Viola tricolor, 6 -  foliaceu la stânjenel Iris germ anica; 7 -  filiform la Poaceae; 8 -  fili
form  la pătlagină Plantago lanceolata; 9 -  papilos la Setariaglauca; 10 -  penat-păros la Festuca 
pratensis; 11 -  stelat la specii de Papaver (din Tiţa, 2003).

192



CAPITOLUL V. Organografia

A B C D
Fig. 124. T ipuri de gineceu: A -  apocarp; B, C, D  -  cenocarp; В -  ovarele concrescute; С -  
j va rele şi stile le  concrescute; D  -  concrescu te ovarele , s lilc le  şi stigm atele  (din Tămaş, 2003).

După raportul dintre cârpele deosebim gineceu: apocarp - carpelele sunt 
iberc pc receptacul ca la specii din g. Ranunculus, Ilclleborus (este un gi- 
icccu evolutiv primitiv); sincarp sau cenocarp -  carpelele sunt sudate. Con- 
:rcşterea poate fi: totală pe toată lungimea carpelelor ca la ciuboţica cucului 
Primula veris; la nivelul ovarului şi stilului, iar stigmatele libere ca la crin 
l.ilium candidunv, numai la nivelul ovarului ca la brânduşa dc toamnă Colchi
cum autumnale, negrilică Nigella sativa (fig. 124).

In ovar se dezvoltă ovulele. La angi- 
nsperme spre deosebire de gimnosperme 
ovulele sunt protejate de cârpele, fiind 
in cavitatea ovarianâ. Ele sunt prinse dc 
olacentă prinlr-un cordon numit /'unicul. 
Poziţia ovulelor în lojclc ovarului poate 
fi: ortotropă (ovulul este perpendicular 
pe placentă în prelungirea funiculului); 
anatropă (ovulul este culcat pe funicul); 
campilotropâ (ovulul este turtit, reni- 
form, cu axul curbat). Ovulul este alcă
tuit din:

integumente -  cu două învelişuri: 
integumentul extern şi integumentul 
intern care în partea apicală a ovu
lului formează o deschidere numită
micropil;

- nucelă -  un ţesut parenchimatic 
omogen în care se formează sacul 
embrionar;

Fig. 125. Structura ovululu i: I -  integu
mentul intern. 2 -  calotă; 3 -  integumen  
tul extern; 4 -  nucleul secundar; 5 -  an- 
tipode; f> -  chalază; 7 -  hil; 8 -  funicul; 
9 -  sinergide; 10 -  oosferă; 11 -  sac em 
brionar; 12 -  nucelă; 13 -  fascicul libero- 
lem nos (Grinţcscu, 1985).
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- .V£?c embrionar -  componentul principal al ovulului care include 7 celule:
oosfcra (gametul reproductiv femei) şi 2 celule situate lateral numite si- 
nergide -  în partea apicală; 3 celule (numărul lor poate varia) numite an- 
tipode -  în partea bazală şi nucleul secundar -  în partea centrală a sacului 
embrionar. Oosfera şi nucleul secundar participă la procesul dc fecunda
re dublă. Oosfera, contopindu-se cu gametul spermatic, formează zigotul 
care prin diviziuni repetate va constitui embrionul, iar nucleul secundar 
(rezultat prin contopirea a 2 nuclee polare), contopindu-se cu al doilea ga
rnet spermatic, rezultă ţesutul nutritiv (cndospcrmul scundar) ce însoţeşte 
embrionul (fig. 125).

Formula şi diagrama florală
Morfologia florii poate fi exprimată grafic prin formule şi diagrame flora

le, utilizând semne convenţionale sau simboluri.
F orm ula  florală reprezintă structura florii, exprim ată prin anumite sim

boluri: semne convenţionale, litere şi indici numerici. Simbolurile simetriei 
florale sunt indicate înaintea formulei florale prin: G S  -  flori actinom orfe, 
î  cele zigomorfe. Urmează apoi simbolurile ce indică sexul florii: Ş -  
unisexuate femele, &- unisexuate mascule şi ^ -b is e x u a te .

Componentele florale sunt exprimate prin litere, anume iniţialele denumi
rilor în limba latină: Ca -  calyx (caliciu); Co -  corolla (corola); P -  perigo- 
mum (perigon); A -  androceum (androccu); G -gineceum  (gineceu).

Numărul pieselor componentelor florale (dintr-un ciclu) sc indică prin cifre 
în dreapta fiecărei litere simbolice. în cazul când numărul pieselor depăşeşte 
numărul 12 se foloseşte simbolul -  oo (infinit). Piesele unui component floral, 
inserate pc verticile diferite se leagă prin -  „+”. Lipsa pieselor unui component 
floral sc notează prin -  „0” . Piesele concrescute într-un verticil se notează prin 
închiderea numărului lor în paranteze rotunde. Verticiliile componentelor flora
le diferite concrescute între ele se închid în paranteze pătrate. Poziţia ovarului 
pe receptacul în raport cu celelalte piese florale se indică printr-o linie orizonta
lă: la ovarul superior -  linia se aşează sub cifra care indică numărul carpelelor; 
la ovarul inferior -  deasupra şi semiiferior -  la mijloc.

Exemple de formule florale la unele plante medicinale:

Muştarul negru Brassica (Sinapis) nigra Ca ,+„ Со I+,, A 2+4, G ,

Ruşcuţa de primăvară Adonis vernalis ® , Ca , Со r , A^ G

Ciuboţica cucului Primula veris ®, Ca(M, Co(5) А(П+5| Ц 5)

Stânjenel Iris germanica @, x . Pu r  AW), G ,
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Urzica moartă Lamium album ţ ,  Ca,. [Co(S)A j ,  G ^

Chimcn С arum carvi Ф , Ca5, Co5, A 5, Gri

Mazăre Pisum sativus С a(S), Со 1+2+(21 A(4)+|, G,
Cânepă Cannabis sativa ® , cT, Ps, A.

®  9  P G’ < ’ Г5’ —(2)
D iagram a florală reprezintă structura florii exprimată printr-un desen 

grafic al proiecţiei orizontale a florii (fig. 126). Ea indică numărul pieselor 
florale, poziţia şi raportul dintre ele. Semnele convenţionale utilizate în di
agrama florală sunt: arcuri cu proeminenţă dorsală -  scpalclc; arcuri fară 
proeminenţe -- petalele; cerc plin forma secţiunii transversale prin filament 
sau conturul transversal prin anteră pentru stamine; figuri cc simbolizea
ză secţiunea transversală prin ovar, indicând numărul carpelelor, al lojclor 
şi tipul placcntaţici; prin arcuri se indică concreşterea pieselor florale, prin 
cercuri concentrice -  dispoziţia ciclică a pieselor florale, pe linie spiralată -  
dispoziţia spirociclică a lor.

8

Fig. 126. D iagram a florală: 1 -  peduncul floral; 2 -  bractee; 3 -  bracteole; 4 -  sepale (calicul); 
5 -  petale (corolă); 6 -  stamine (androceu); 7 cârpele (gineceu); 8 -  tulpină (din Tiţa, 2003).

Inflorescenţe
în natură, puţine specii de plante dezvoltă flori solitare, dcci susţinute de 

un ax neramificat ca la brânduşa de toamnă Colchicum autumnale, spccii de 
lalea Tu/ipa sp. Cele mai multe spccii dezvoltă axul floral ramificat şi fiecare 
ramificaţie poartă în partea terminală o floare. Prin urmare, ansamblul alcătuit 
din pedunculul floral principal şi ramificaţiile acestuia care dezvoltă câtc o 
floare în partea terminală se numeşte inflorescenţa.
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Sunt diferite clasificări ale inflorescenţelor: monopodiale şi simpodia- 
le (după modul de crcştcrc şi ramificare a axului principal); racemoase şi 
cimoase (indefinite şi definite după activitatea meristemelor); centripete şi 
centrifuge (după ordinea dc deschidere a florilor); simple şi compuse (după 
clementele constituente şi gradul de ramificare).

Inflorescenţele racemoase simple
Se caractcrizcază printr-un ax principal bine dezvoltat ce nu se termină cu 

o floare şi posedă creştere nelimitată, de aceea se mai numesc monopodiale 
indefinite. Deoarece primele flori care sc dcschid sunt dispuse la baza inflo
rescenţei. iar cele mai tinere spre apex. astfel de inflorescenţă se mai numeşte 
centripetă.

Tipuri de inflorescenţe racemoase simple sunt: raccmul, spicul, amentul, 
spadixul, corint hui, umbelă, capitul ul şi calatidiul (fig. 127, 128).

Iig . 127. Inflorcsccnţe racem oase sim p le  (schem ă): 1 -  spic; 2 -  racem; 3 -  corim b; 4 -  um- 
belă; 5 -  spadix; 6  -  capitul; 7 -  calatidiu (anlodiu) (din C om anici, Palancean, 2002).

Racemul dezvoltă axul principal lung pc care sunt ramificaţiile secundare, 
dispuse altern în axila unor bractei, ficcarc ramificaţie terminându-se cu câtc 
o floare. Se întâlneşte la dracilă Berberis vulgaris, traista ciobanului Capsella 
bursa-pastoris, omag Aconitum napellus, mălin Padu.> racemosa etc.

in cazul când ramificaţiile secundare sunt aranjate pe o singură parte -  
deosebim racem unilateral (lăcrimioara Convallaria majalis. degeţelul roşu 
Digitalis purpurea). Atunci când axul principal este flexibil, se va dezvolta 
un racem pendent (salcâmul alb Robinia pseudacacia). Se deosebesc race
me dense (lumânărică Verbascum thapsiforme) şi raceme rărite (nemţişori dc 
câmp Delphinium consolida).

Spicul este un racem la carc pcdunculii secundari sunt foarte scurţi sau 
lipsesc, astfel încât numeroasete flori par sesile şi înghesuite la subţioara unor 
bractei. Se întâlnesc la speciilc dc pătlagină Plantago sp.
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Amcntul reprezintă un spie pendent cu axul principal flexibil şi care poar
tă flori unisexuate. Este specific pentru specii din g. Betula, Populus, Juglans, 
Corylus etc.

SpadLxuI este o inflorescenţă asemănătoare cu spicul, la care axul princi
pal este cărnos şi îngroşat, pe care se inseră numeroase flori sesile, fie unise
xuate, fie hermafrodite. Inflorescenţa dezvoltă la bază o bractee mare numită 
spală, carc protejează florile, cum ar fi la rodul pământului Arum maculat unu 
obligeană Acorus calamus, coada zmeului Calla palustris. La porumb Zea 
mays se dezvoltă un spadix numit şi ştiulete, format numai din flori femele, 
protejat dc mai multe bractei mari, num itepănuşi.

Corimbul dezvoltă axele florilor secundare altem, la diferite nivele prin 
ce se aseamănă cu racemul, dar pedunculii inferiori sunt mult mai lungi decât 
cei superiori, astfel llorile ajung toate la acelaşi nivel. Primele flori se deschid 
pe marginea inflorescenţei, cele mai tinere fiind în centru acesteia. Este speci
fic fam. Rosaceae ca la specii de păr Pyrus sp., prun Prunus sp.

CAPITOLUL V. Organografia

Fig, 128. Inflorescenţe racem oase sim ple: A  -  spic la g. Verbena, В -  spadix  la coada zm eu 
lu i C alla  p a lu s tr is ,  С -  am en t la p lop  P o p u lu s sp ., D  -  racem  la m ă lin  P adu s racem osa , 
F. -  calatid iu  integru şi în  secţiu n e la gă lbenele C alendu la  officinalis, F -  corim b  la păr 
P yru s sp., G -  um belă la ceapă A llium  sp ., H  -  capitu l la trifo i T rifolium  sp.; 1 -  spată (brac
tee), 2 -  receptacul, 3 -  involucrul (din Hrjanovski, Ponomarenko, 1979).
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L'mbelu este inflorescenţa. Ia care pcdunculii florali secundari sunt egali 
după lungime, pornesc de la acelaşi nivel şi sunt dispuşi în mod verticilat, 
iar bracteele însoţitoare formează involucrul. Accst tip se întâlneşte la ceapă 
Allium сера, ciuboţica cucului Primula veris, panax Panax ginseng.

Copilului este o inflorescenţă cu axul principal scurt şi îngroşat pe care 
sunt inserate numeroase flori sesile sau scurt pcdunculate. Inflorescenţa are 
un aspect globulos sau ovoid la baza căruia sc află numeroase bractee im
bricate ce formează involucru. Se întâlneşte la spccii de trifoi Trifolium sp., 
tătămică Echinops ritro, rostogol E. sphaerocephalus.

Calatidiu! sau antodiul se caracterizează prin receptacul lăţit pe care sunt 
inserate numeroase flori sesile însoţite de o bractee. Rcccptaculul poate fi 
conic, plat, disciform sau cupuliform. Calatidiul este tipic spcciilor din fam. 
Astcraccac.

Deosebim calatidii omogene şi heterogene. Primele sunt alcătuitc dintr-un 
singur tip de flori, fie ligulate ea la păpădie Taraxacum officinale sau tubulate ca 
la vetrice Tanacetum vulgare. Cele heterogene sunt alcătuite din ambele tipuri 
de flori: marginal-ligulate (sterile sau unisexuate) şi central-tubulate (bisexuate) 
ca la floarea soarelui Helianthus annuus, gălbenele Calendula officinalis.

Inflorescenţe cimoase simple
Cunoscute şi drept inflorescenţe simpodialc se caracterizează prin axul 

principal numit simpodiu alcătuit din axe de vârstă diferită, fiecare termi- 
nându-se cu câte o floare, dc aceea se mai numesc definite, deci cu creştere 
limitată. Axele secundare sunt inserate lateral pe axul primar şi florile mai în 
vârstă se află în vârful inflorescenţei sau în părţile laterale, iar cele tinere Ia 
periferie, astfel inflorescenţa sc mai numeşte centrifugă. Tipuri dc inflores
cenţe cimoase sunt: nwnochaziu, dichaziu şi plciochaziu.

Monochaziul numit şi cimă unipară dezvoltă pedunculul primar, carc se 
termină cu o floare, iar la primul nod dc sub acesta apare o ramificaţie, carc 
sc termină tot cu o floare. Acest tip dc ramificare se repetă, fomiându-sc un 
simpodiu, la care pedunculii florali au lungimi diferite. Se deosebesc câteva 
variaţiuni de monochaziu (fig. 129):
- drepaniu sau cimă în formă de seceră la care toate axele florilor sc dez

voltă în acelaşi plan ca la pipirig dc marc Juncus maritimus, spetează
J.effusus;

- ripidiu este o cimă unipară în formă de evantai la care ramurile florilor se 
dezvoltă într-un plan, dar altern în sensuri diferite. Se întâlneşte la stânje- 
nel Iris germanica, stânjenel de baltă I. pseudacorus;
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Fr#. J29. Inflorescenţe cim oase de tip  m onochaziu: A -  drepaniu la p ip irig  Juncus sp.; В -  ri- 
pidiu la stânjenel Iris sp.; С -  einem  la tătăneasă Sym phytum  officinale (din Tăniaş, 2002).

- bostrixul sau cimă helicoidală, la care ramificaţiile sunt dispuse în mai 
multe planuri, inserate pe o linie elicoidală (răsucită), cum ar fi la specii 
de gladiolă Gladiolus sp.;

- cincinul sau cima scorpoidă dezvoltă toate ramificaţiile terminate cu o 
floare, doar pe o singură laniră, în acelaşi sens. Este inflorescenţă specifică 
fam. Boraginaceae, cum ar fi la tătăneasă Symphytum officinale, mierea 
ursului Pulmonaria officinalis, limba mielului Borago officinalis. 
Dichaziul sau cima bipară se caracterizează printr-un ax floral principal

care se termină cu o floare, iar de sub primul nod pornesc ramificaţii lungi, 
dispuse verticilat Ia subţioara unor bractei şi fiecare ramificaţie se termină cu 
o floare. Sc întâlneşte la ipcărigc Gypsophyla paniculata (fig. 130A). Un tip

Fig. 1.10. Inflorescenţe cim oase: A  -  d icaziu  la ipcărigc G ypsophylla  pan icu la ta ;  В -  p leio-  
caziu  la laptele câ inelu i E uphorbia sp. (din Tiţa, 2002, m odificat).
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special de dicaziu, la care axele sunt scurte, numit glomerul, este caracteristic 
sfeclei Beta vulgaris.

Pleiochaziul sau cimă multipară sc caracterizează printr-un ax flori fer 
principal, carc sc termină cu o floare, iar imediat dc la primul nod pornesc cel 
puţin 3 ramificaţii dispuse verticilat, fiecare cu bractcia sa (fig. 130B). Acest 
mod de ramificaţie poate fi repetat de fiecare ramificaţie sccundară. Pleioca- 
ziul este întâlnit la crinul dc baltă Butowus wnbcUatus, iarba dc urechi Scdum 
telephyiim şi specii din g. Euphorbia.

Inflorescenţele racemoase compuse
Sunt alcătuite din inflorescenţe simple, la carc sistemul de ramificare se 

repetă de două sau dc mai multe ori. Deosebim inflorescenţe compuse homo- 
tactice şi heterntactice.

Tatiana CALALB, [Mihai BODRUG 1

Inflorescenţele homotaelice reprezintă asocieri dc inflorescenţe simple de 
acelaşi tip (fig. 131):

Fig. 131. Inflorescenţe racem oasc com p u se h om otactice  : A -  racem  com pus la viţa de v ie  
V itis vinifera; В -  corim b com p u s la scoruş d e m unte S orbu s au cu p a ria ; С  -  um belă com 
pusă la m orcov D aucus carata; D  -  calatid iu  com pus la iloarca d c colţ l.en tttopodiu m  alpi- 
num: 1 -  schemă; 2 -  inflorescenţă naturală (Buia, Peterfi, 1965).
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- spicul compus, format dintr-un ax central (rachis) pe care sunt dispuse la 
diferite nivele spicele simple ca la specii din fam. Poaceae;

- racemul compus, alcătuit din mai multe raceme simple inserate pe axul 
principal ca la hrean Armoracia rusticana, viţa de vie 11 tis vini fer a;

- punicului este o varietate a racemului compus, la care spicele simple sunt 
dispuse mai lax ca la ovăz Aven a sativa;

- corimbul compus la carc mai multe corimbc simple sunt dispuse pc axul 
principal al inflorescenţei, cele de la bază având ramurile mai lungi, astfel 
ca toate corimbele simple să se termine la acelaşi nivel, cum ar fi la pădu- 
cel Crataegus monogyna, scoruş de munte S. aucuparia;

- umhela compusă este alcătuită din mai multe umbele simple (umbelule). 
care se prind Ia acelaşi nivel pe axul principal şi este specifică fam. Apia- 
ceae. La unele specii la baza inflorescenţei se dezvoltă bractei care alcătu
iesc involucru, iar la baza umbelulelor bracteole şi respectiv involucel;

- calatidiu! compus este format din mai multe calatidii mici, întâlnit la floa
rea dc colţ Leontopodium alpinium.
Inflorescenţele heterotactice sunt asocieri din două sau mai multe tipuri

diferite de inflorescenţe simple pc axul principal comun:
- racem cu umbele, cum ar fi la iederă Hedcra helix (/ig. 132A);
- corimb cu calatidii, la care calatidiile sunt inserate pc ramificaţiile corim- 

bului ca la coada şoricelului Achillea millefolium (132B), vctrice Tanace- 
tum vulgare;

- spic cu capitule, unde capitulele sunt inserate pe axul principal ca la cap- 
talan Petasitcs hybridus;

- racem cu capitule ca la spccii dc crizanteme Chysanthemum sp.\
- panicul cu calatidii ca la specii de pelin Artemisia sp.\
- racem cu spiculeţe ca la unele Poaceae. cum ar fi la păiuş Festucapraten

sis; firuţă Poa pratensis şi inflorescenţele mascule la porumb Zea mays.

In f lo re s c e n ţe  c im o a s e  c o m p u s e
Reprezintă asocieri de inflorescenţe cimoase simple şi sc clasifică ca şi

cele racemoase în homotactice şi heterotactice.
Inflorescenţe cimoase homotactice pol fi de mai multe tipuri:

- cincin compus ca la vanilie de câmp Heliotropium europaeum;
- dichciziu compus, cum ar fi la săpunăriţă Saponaria o/Jicinalis;
- pleochaziu compus ca la boz Sambucus ebulus (fig. 133).

CAPITOLUL V. Organografia
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Fig. 132. In florescenţe racenioase com p u se heterotactice: A -  raccm  p lus um bele la iederă  
H edera helix; В -  corim b cu  ca latid ii la coada şorice lu lu i A chillea m illefolium : 1 -  schemă; 
2 -  inflorescenţă naturală (din Tiţa. 2003).

Inflorescenţe compuse heterotactice pot fi:
- spic cu dichazii ca la specii din g. Ligustrum;
- omeni cu dichazii ca la arin Alnus g/utinosa;
- cincin cu raceme ca la cânnâz Phvtolacca decandra.

< 1  №
4ÎV  Kî>*

■j,+ *
)î.

с
Fig. 133. Inflorescenţe cim nasc com pusc hom otactice: A -  cincinui com p us la specii de Heli- 
otropium ; В -  d ichaziul com pus la săpunăriţă Saponaria officinalis; С -  p k ioch aziu l com pus  
la boz Sam bucas ebulus: a -  schemă; b -  inflorescenţă naturală (Buia. Peterfi, 1965).
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Polenizarea
Polenizarea şi germinarea polenului sunt două fenomene absolut necesa

re ce precedează procesul de fecundare. Polenizarea reprezintă procesul de 
transferare a granulelor de polen din anteră pe stigmatul gineceului. Se deo
sebesc diferite tipuri de polenizare:

Autopolenizarea (polenizarea autogamă sau directă) este polenizarea unei 
flori cu propriul său polen. Se întâlneşte în special la plantele de cultură: viţă 
de vie, grâu, ovăz, fasole etc. Pentru autopolenizare este necesar ca atât gra
nulele de polen, cât şi oosferele să ajungă la maturitate simultan. Asemenea 
flori se numesc autogame, iar fenomenul este numit polenizarea autogamă. 
Florile bisexuate, la care organele de reproducere nu se maturizează simultan, 
se numesc dichogame şi la ele nu este posibilă autopolenizarea.

Polenizarea încrucişată (indirectă sau alogamia) este arunci, când pe 
stigmatul unei flori ajunge polenul provenit dc la florile unui alt individ din 
aceeaşi specie. Acest fenomen este numit xenogamie (gr. xenos -  străin; go
mos -  unire). Polenizarea încrucişată se poate produce pe cale naturală şi 
artificială. Agenţii polenizatori care produc polenizarea încrucişarea namrală 
sunt: vântul, apa. animalele (inclusiv păsările, insectele) şi omul. în funcţie dc 
agenţii care produc polenizarea încrucişată naturală deosebim plante:
- anemofile (gr. anemos -  vânt . fib s  = iubire) sunt cele ce se polenizează 

prin intermediul vântului. De regulă, florile sunt mici, neatrăgătoare, cu 
periant simplu sau tară, lipsite de nectarine şi frecvent grupate în inflores
cenţe, iar polenul este din abundenţă, uşor şi stigmatele gincceelor sunt 
mari, lipicioase. Astfel, granulele de polen sunt duse la distanţe foarte 
mari. Ex.: specii din g. Quercus, Salix. Betula. Populus, Alnus etc.; 
eniomofile (gr. entumos = insectă) -  sunt plantele polenizate prin interme
diul diverselor insecte. Florile acestor plante sunt mari sau grupate în in
florescenţe atractive, cu corola viu colorată, dezvoltă numeroase nectarine 
secretoare dc nectar şi papile sau peri glandulari carc sccrctă uleiuri vola
tile cu mirosuri puternice specifice pentru atracţia insectelor ca la specii 
din g. Ti!ia, Rohinia. Convallaria, Melissa. Rosa etc.;
ornitofile (gr. omis -  pasăre) -  sunt cele polenizate prin intermediul pă
sărilor. Florile acestor plante (în special tropicale) sunt mari, cu corola 
viu colorată, hibuloasă, iar nectarinele dispuse la baza tubului corolci şi 
căutate de ciocul lung şi subţire al păsărilor;

- hidrofile (gr. hydros = apă) -  sunt plantele, polenul cărora sc transferă prin 
intermediul apei. De exemplu, sârmuliţa ValIisneria spiralis este o plantă 
dioică, florile mascule în perioada polenizării se desprind de inflorescenţă
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şi, plutind pe suprafaţa apei, sunt „prinse” dc florile femele care au diferite 
structuri adaptate în acest scop. După polenizare floarea femelă se închide 
pentru dezvoltarea fructului cu seminţe.
Polenizarea artificială se realizează conştient (uneori accidental) de că

tre om. Este cunoscută la arabi încă din antichitate. Fa este aplicată pentru 
sporirea productivităţii plantelor, în special în practica agricolă şi floricolă. 
Se practică cu succes de către savanţi pentru crearea diferitor hibrizi şi soiuri 
cu calităţi deosebite biochimice, fiziologice, rezistente la infecţii patogene, 
îngheţ, secetă etc. Astăzi sunt crcatc foarte multe soiuri de plante valoroase 
din punct de vedere alimentar, ornamental, medicinal, industrial etc.

Fecundarea la plantele angiosperme
include mai multe fenomene importante consecutive, cum ar fi: poleniza

rea; germinarea granulei de polen şi pătrunderea tubului polinic format în ovul. 
Ele sunt absolut necesare şi precedează procesul dc fccundarc propriu-zisă.

Granulele de polen ajunse în condiţii favorabile pe stigmatul florii ger
minează. Absorbind apa, ele se măresc în volum şi drept urmare exina crapă, 
iar intina înaintează spre exterior, dând naştere tubului polinic, care trece în 
lungul stilului spre ovar unde pătrunde în sacul embrionar prin micropil. în 
vârful tubului polinic sc găseşte celula vegetativă care mai apoi se resoarbe şi 
celula germinativă carc sc divide în două spermatii. O spermaţie va fecunda 
oosfera rezultând celula-ou sau zigotul (2n) care prin diviziuni succesive ul
terioare va da naştere embrionului seminţei. A doua spermaţie va fuziona cu 
nucleu! secundar al sacului embrionar, rezultând nucleul secundar triploid. 
ce va forma endospermul sau ţesutul de rezervă care va nutri embrionul in 
primele etape ale germinării seminţei.

Deci. fenomenul dc formare a celor două celule (una diploidă şi alta tri- 
ploidâ). descoperit de savantul rus Navashin, poartă denumirea dc fecundaţie 
dublă şi este specific doar plantelor cu flori.

în urma acestui proces fiziologic important sc formează fructul. Din ovule
le fecundate sc dezvoltă seminţele, iar din peretele ovarului prin transformări 
succcsive rezultă periearpulfructului carc le protejază. Dc regulă, pericarpul 
fructului înglobează seminţele rezultate in urma proccsului dc fecundaţie du
blă. în cazul când la formarea pericarpului fructului participă şi alte elemente 
florale, cum ar fi: receptaculul, baza statninelor. sepalelor, petalelor, rezultă 
fructele false.
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Floarea -  sursă de medicament
Floarea se caracterizează printr-un metabolism intens, unde au loc impor

tante procese de sinteză ale multor metaboliţi primari şi secundari cu valoroa
se proprietăţi terapeutice ce şi determină florile drept sursă de medicament, 
denumit în limba latină flores. Unele produse vegetale medicinale care provin 
din flori, recoltate din flora Moldovei.

ChamomiПае flores reprezintă calatidiile dc muşeţel Chamomilla recuiila 
syn. Matricaria recutita, fam. Asteraceae cu conţinut de ulei volatil, flavone 
cu acţiune antiinflamatoare, antispastică, antiseptică, cicatrizantă, calmantă.

Millefolii flores sunt inflorescenţele de coada şoricelului Achillea mille
folium, fam. Asteraceae. Conţin uleiuri volatile, principii amare, flavonozide 
şi acţiunea terapeutică este asemănătoare cu a florilor de muşeţel. Mai conţin 
vitamina К şi mai au proprietăţi aniihemoragice, administrate mai ales în ca
zul hemoragiilor interne.

Calendulaeflores reprezintă calatidiile de gălbenele Calendula officinalis, 
fam. Asteraceae, cu conţinut de carotenoide, flavone, saponine, mucilagii, 
ulei volatil etc. Posedă proprietăţi antiinflamatoare, emolientă, antimicrobia- 
nă, cicatrizantă.

Centaureae cyaniflores reprezintă florile marginale ale calatidiilor de al
băstrele Centaurea cyanus, lain. Asteraceae. Conţin antociani, pectine, săruri 
minerale, cumarine cu proprietăţi diuretice, administrate în tratamentul boli
lor renale. Mai conţin principii amare care ameliorează digestia.

Sophorae flores sunt florile nedeschise de salcâm japonez Sophora ja- 
ponica, fam. Fabaceae. cu un conţinut sporit dc rutozidă. Florile servesc 
drept materie primă pentru obţinerea industrială a rutozidei care reprezintă 
o flavonoidă cu acţiune P-vitaminică ce reglează permeabilitatea şi rezisten
ţa capilarelor. Se administrează în cazul fragilităţii capilarelor, hemoragiilor, 
accidentelor vasculare.

Sambuci flores reprezintă florile de la planta de soc negru Sambucus ni
gra, fam. Caprifoliaceae. Conţin flavone, antociane, ulei volatil cu acccnmate 
efecte sudorifice, febrifuge, diuretice. ;

Tiliaeflores reprezintă inflorescenţele de tip cimă cu braetei ale speciilor 
de tei Tilia: tei pucios T. cordata, tei mare T. platyphyllos, lei argintiu T. ar- 
gentea din lam. Tiliaceac. Conţin flavonozide, uleiuri volatile, taninuri şi sunt 
administrate în răceli cu efecte sudorifice.

Lavandulae flores sunt florile recoltate dc la levănţică Lavandula angusti- 
folia, fam. Lamiaceae. Conţin ulei volatil cu acţiune sedativă asupra sistemu
lui nervos, antimicrobiană, dezinfectantă, cicatrizantă, insecticidă.
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5.3.2. Fructul
Fructul este un organ de reproducere ce sc dezvoltă în floare în urma fe

cundatei ovulelor şi metamorfozărilor succesive ale ovarului. Din ovulele 
fecundate rezultă seminţele, iar din pereţii ovarului, prin transformări succe
sive, se formează pericarpul care înconjoară şi protejează seminţele. Uneori 
în formarea pericarpului participă şi alte părţi ale gincceului sau alte elemente

• florale cum sunt învelişurile florale şi receptaculul etc.
Procesul de formare şi dezvoltare a fructelor se numeşte carpogeneză, iar 

domeniul dc studiere a fructelor carpohgie. Pentru prima dată fructul apare 
la plantele cu flori Magnotiophyta.

în procesul de dezvoltare a fructelor se disting două etape importante: de 
creştere şi maturizare. Pe parcursul etapei de creştere fructele îşi măresc evi
dent volumul şi greutatea, acumulând cantităţi sporite de materii dc rezervă: 
glucide complexe, proteine, acizi organici, taninuri, unele din ele determi
nând gustul acru ori astringent, iar altele mirosul fructelor imature.

Etapa de maturizare sc caracterizează prin modificări chimice foarte im
portante: poliglucidele sunt transformate în glucide simple (ele determină 
gustul dulce); protopectinele —«• în pectine (celulele devin suculente); derivaţii 
flavonici —* în flavonozide şi antracianozidc (determină diminuarea gustului 
astringent şi apariţia diferitor culori: galbenă, roşie, oranj, violetă în funcţie 
de grupa de flavonozide formată); clorofila verde este înlocuită de carotenoi- 
dclc roşii, oranj, galbene. Tot la această etapă arc loc sinteza vitaminelor şi a 
unor esenţe aromatice care imprimă aroma specifică fructelor.

Morfologia fructului
Fructele variază după formă, mărime, greutate, simetrie, culoare, aspec

tul suprafeţei, consistenţă etc.
Forma fructelor poate fi diversă: globuloasă -  la specii de păducel Cra

taegus\ ovoidă la traista ciobanului Capse/la bursa-pastor is, cilindrică -
la castravete Cucumis sativus, sferică -  la pepene verde Citrullus lanatus, 
conică la păr Pyrus communis, cubiformă -  la hrişcă Fagopyrum esculen- 
tum, alungită la macul galben Glauciumflavum, rostopască Chelidonium 
majus etc.

Mărimea fructelor este foarte variată: dc la câţiva milimetri (Ia g. Tarax
acum, Centaurea, Tussilago) la câţiva centimetri (g. Prunus, Malus, Pyrus) 
şi până la câţiva zeci de decimetri în diametru (g. Citrullus, Luffa, Cucu
mis). Fructe gigante de ordinul metrilor sunt caracteristice speciilor din g. 
Cucurbita.
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Greutatea fructelor variază de la câteva miligrame (g. Anisum, Hyoscya- 
mus, Nicotiana) până la sute de grame la specii din g. Capsicum. Lycupersi- 
con şi chiar până la zcci şi sute de kilograme (Cucurbita, CitruHus).

Culoarea fructelor este foarte diversă şi specifică speciilor. Pe parcursul 
dezvoltării fructelor de la imature până la maturitatea deplină se poate obser
va o succesiune printr-o variată gamă dc culori. Din punct de vedere chimic, 
culoarea verde este produsă de clorofilc, iar cea violacee, albastră, roşie de 
antociani solubili în apă şi culoarea galbenă-roşie -  de carotenoide liposo- 
lubile. Fructele pot fi: de o singură culoarc, uniform pe toată suprafaţa ca la 
tomate, ardei, lămâi: alternaţii de două culori -  la pepene verde; o gamă largă 
de culori, aranjate intr-o conseeutivitatc de la roşu intens-roşu-oranj, galben 
-  la măr, cireş. cais.

Aspectul suprafeţei variază atât la una şi aceeaşi specie pc parcursul dez
voltării fructelor, cât şi de la specie la specie. Deseori fructele imature sunt 
păroase la specii de Malus, Pyrus, mature -  complet glabre, iar fructele de 
piersic şi soia sunt păroase la maturitate. Uneori lhictclc sunt acoperite cu 
peri groşi şi cămoşi ca la castan porcesc Aesculus hippocastanum sau ţepi 
ascuţiţi şi uscaţi ca la spccii din g. Datura, la ricin Ricinus communis. Dese
ori fructele mature se caracterizează prin diferite aspecte: mat, determinat dc 
depuneri excesive dc ccarâ (g. Prunus, Pisum, Vaccinium); neted şi lucios (g. 
Capsicum, Lycopersicon); rugos (Arachis hypugaea, Sophora pachicarpu).

Anatomia fructului
Frucml este alcătuit dintr-un complex de ţesuturi ce formează pericarpul, 

care înconjoară seminţele. Dc regulă, în pericarp se disting trei zone histolo- 
gice: exocarpul, mezocarpul şi endocarpul (fig. 134).

_  1
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i f  5 
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Fig. 134. Z onele h isto log ice  Ia fructul de tip drupă la prun P runus d o m estica : A -  fruct 
integru; В -  fruct în  secţiu n e  longitud in ală: 1 -  exocarp; 2 -  mezocarp; 3 -  endocarp; 4 -  
sămânţa; 5 -  cavitate (Tarnavski şi al., 1974).
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Fxncarpul sau epicarpul este zona histologică externă şi poate fi unis- 
tratificată. fiind formată numai din epidermă sau pluristratificată, incluzând 

. şi hipoderma. Este zona subţire, cu rol de apărare, celulele căreia pot fi la 
exterior cutinizate ori acoperite cu depuneri eerifere. Unele celule pot fi dez
voltate în: peri sau spini; stomate sau lenticele; sclereide cu pereţii lignificaţi. 
La unele specii exocarpul este pigmentat, datorită prezenţei antocianilor sau 
carotenoizilor, determinând coloraţia vie a fructelor.

Mezocarpul este zona histologică mediană şi deseori este cea mai marc 
zonă, alcătuită din mai multe rânduri de celule vii, parenchiinatice, suculente 
cu rol de depozitare a substanţelor de rezervă. Mezocarpul este străbătut dc 
numeroase fascicule conducătoare. în mczocarp sc întâlncsc: idioblaste oxa- 
lifere, cu uleiuri volatile, eu taninuri; cavităţi sccrctoare; laticifere; sclereide 
solitare sau grupate etc., ce scrvcsc drept critcrii dc diagnosticare. Mezocarpul 
fructelor suculente este bogat în glucidc, acizi organici, flavonozide. vitami
ne, pigmenţi, arome ctc. Pentru fructele uscate este caracteristic mezocarpul, 
alcătuit dintr-un număr redus dc rânduri de celule cu pereţii îngroşaţi, lignifi
caţi sau fibroşi (g. Phaseolus. Pisam, Aconitum, Delphinium. Papavcr).

Endocarpu! este zona histologică deseori unistratificată. La majoritatea 
fructelor este subţire, membranoasă, fibroasă sau sclerificată, constituind un 
ţesut de protecţie al seminţelor. Endocarpul sclerificat bine dezvoltat este spe
cific fructelor de tip drupă la specii din g. Prunus. La speciile din g. Liman -  
endocarpul hesperidei este pluristratificat, membranos, suculent şi reprezintă 
cea mai mare zonă histologică a pericarpului.

Caracteristicile zonelor histologice sunt specifice speciilor şi pot fi utiliza
te cu succes drept criterii histo-anatomice de identificare.

Clasificarea fructelor
Kructcle reprezintă o mare diversitate. Clasificarea fructelor în grupuri se 

realizează în baza diferitor criterii morfo-anatomice şi filogenetice. Cele mai 
importante sunt: originea, consistenţa, numărul seminţelor, dehiscenţa.

După originea sau provenienţa fructului (numărul dc ovare, elementele 
florale participante, poziţia ovarului şi tipul gineceului, care formează fructul) 
sc deosebesc fructe: simple, multiple, compuse şi false.

Fructele simple provin dintr-o singură floare cu gineceul monoearpelar 
sau pluricarpelar cenocarp (cu carpelele concrescute).

Fructele multiple provin dintr-o singură floare, dar gineceul pluricarpelar 
apocarpic (carpelele libere).

Fructele campuse provin dintr-o inflorescenţă sau o parte a ei.
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Fructele false sunt acelea care provin din ovar, dar la formarea lor mai parti
cipă şi alte elemente florale (receptaculul, sepalele, petalele, baza staminelor).

După consistenţa pericapului la maturitate deosebim fructe cărnoase 
şi uscate.

Fructele cărnoase se caracterizează cu o zonă histologică (preponderent ma- 
zocarpul) mult dezvoltată, alcătuită din celule vii, bogate în substanţe de rezervă.

Fructe uscate, la care cele trei zone histologice constau din celule lipsite 
dc conţinut viu, iar anvelopele celulelor sunt îngroşate, lignificate, membra
noase sau fibroase.

După numărul seminţelor incluse în pericarp deosebim fructe mo- 
nosperme şi polisperme.

Fructele monosperme au o singură sămânţă şi dezvoltă un pericarp carc 
protejează mai bine sămânţa pentru a putea asigura continuitatea speciilor.

Fructele polisperme dezvoltă mai multe seminţe, deseori mici.
După modul de eliberare al seminţelor la maturitate, deosebim fructe 

dehisce nie şi indehiscente.
Fructele dehiscente se deschid la maturitate prin diferite mecanisme şi 

pun în libertate seminţele.
Fructele indehiscente nu eliberează seminţele din pericarp, rămân închise 

în fruct până la distrugerea pe cale naturală a pericarpului fructului.

Fructe simple V
Fructele simple sunt frecvent întâlnite la plante şi sunt foarte diverse. După 

consistenţă şi gradul de dchisccnţă ele sunt grupate în diferite categorii.
Fructele simple cărnoase indehiscente sc caracterizează printr-un me

zocarp pluristratificat, suculent, străbătut de o reţea de fascicule libero-lcm- 
noasc. Mezocarpul este alcătuit din celule parenchimatice vii, cu vacuole 
mari, bogate în glucide, acizi organici, antociani, vitamine etc. Exocarpul şi 
endocarpul sunt unistratificate. Se deosebesc următoarele tipuri: baca, drupa 
şi hesperidă care la maturitate nu se desfac pentru a pune în libertate semin
ţele (fig. 135).

Baca este un fruct ovoid sau sferic care dezv oltă un exocarp pielos, sub
ţire, cutinizat sau cerificat, mezocarpul bine dezvoltat, cărnos, alcătuit din 
celule mari, bogate în glucide, pigmenţi şi alţi metaboliţi secundari, cu nume
roase seminţe, înglobate în endocarp. Exemple de plante care dezvoltă fructe 
de tip bacă: viţa de vie Vitis vinifera, afinul Vaccinium myrtillus, lăcrimioara 
Convallaria majalis, tomatele Lycopcrsicon esculentum, coacăzul negru Ri
bes nigrum, zâma neagră Solanum nigrum. •:
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Fig. 135. Fructe sim p le cărnoase indeh iscen te: A -  drupă la cireş P runus avium ; В -  bacă la 
v iţa de v ie  Vitis vin ifera  (a) şi la zârnâ neagră Solanum  n igrum  (b); С -  hesperidă la lăm âi 
C itrus lim on  (din Hrjanovski, Ponom arenko, 1979).

Drupa este un fruct cu mezocarpul cărnos, exocarpul unistarificat din ce
lule îngroşate celulozic cu culicula ccrificată, iar endocarpul sclerificat ce in
clude în interiorul său sămânţa, formând sâmburele fructului. Fructul dc tip 
drupă se întâlneşte la prun Prunus domestica, circş P. avium, vişin P. cerasus, 
măslin Olea europaca, migdal Amygdalus communis.

Ilesperida este un fruct cu exocarpul colorat, pielos şi moale cu pereţii cc- 
rificaţi. Mezocarpul este diferenţiat în două sub/zonc parcnchimatice: una ex
ternă numită flavedo, bogată in pigmenţi şi cu numeroase cavităţi secretoare 
lizigenc umplute cu ulei volatil şi alta internă numită -  albedo, formată din cc- 
lule cu meaturi mari, determinând o consistenţă moale spongioasă. Endocarpul 
este zona histologică suculcntă, alcătuită din celule prozenchimatice, mari, cu 
pereţii subţiri, pline cu suc vacuolar bogat în glucide, flavonoide, vitamine şi 
acizi organici. Se întâlneşte la speciile din fam. Rutaceae. g. Citrus.

Fructe simple cărnose dehiscente sunt cele care rămân cărnoase până la 
maturitate, când sc dcsfac şi eliberează seminţele.

Capsula cărnoasă este un fruct cu întreg pericarpul cărnos (fig. 136).
La castanul porcesc Aesculus hippocastanum capsula este acoperită la ex

terior cu ţepi şi la maturitate pericarpul se desface prin trei valve, eliberând 
seminţele.

La nuc Juglans regia este o capsulă cărnoasă netedă, la care endocarpul 
este sclerificat.
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Fig. 136. Fructe cărnoase deh iscen te  d e tip  capsulă Ia: 1 -  castanul porcesc A esculus hip- 
pocastanum , 2 -  nuc Juglans regia  (a -  endocarpul sclerificat; b -  m ezocarp; с -  exocarp; 
d -  sămânţa); 3 -  slăbănog Im patien s nolitangere-, 4 -  plesnitoare E cbalium  ela teriu m  (din 
I'ămaş, 2002).

O capsulă cărnoasă specifică dezvoltă plcsnitoarca Ecbalium ellaterium 
carc îşi eliberează seminţele la distanţă sub presiune, prin deschiderea bazi- 
liară formală în momentul desprinderii pcdunculului. La slăbănog Impatiens 
nolitangcrc prin simpla atingere a capsulei cărnoase are loc contractarea peri- 
carpului şi eliberarea seminţelor la distanţă.

Fructele simple uscate indehiscente dezvoltă un mezocarp îngust, for
mat din elemente mecanice bine dezvoltate. Forma fructelor este diversă 
(fiii. 137). Materiile dc rezervă (glucide, lipide, proteine) se depozitează în 
seminţe. Din această categorie fac parte: nuca, nucula, achena, samara, ca- 
riopsa, păstaia şi silicvă indehiscentă.

Nuca este un fruct uscat, cu pericarpul lignificat, iar sămânţa liberă în 
interior, neaderentă la endocarp. Deseori nuca este însoţită de o cupă mem
branoasă. Se deosebesc mai multe varietăţi de nucă:
- aluna reprezintă o nucă protejată de o cupă bracteală ca la alun Corylus 

avellana;
- ghinda este o nucă elipsoidală sau cupuliformă, protejată la bază de o 

cupă solzoasă ca la specii de stejar Quercus sp.;
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- jirul este un fruct de formă romboidală, triunghiulară, închis într-o cupă 
lignificată la exterior cu excrescenţe subulate, spinoase ca Ia specii de fag 
Fagus sp.
Nucula este un fruct de dimensiuni mai reduse decât nuca. Nuculă mu- 

; chcată se întâlneşte la hrişcă Fagopyrum sp. Speciile de tei Tilia sp. dezvoltă 
o nuculă însoţită de axa florifcră carc este concrescută cu o bractee persistentă 
şi uscată. Nucule sferice cu dimensiuni şi mai reduse se întâlnesc la specii din 
fam. Lamiaceae şi Boraginaceae.

Achena sc caracterizează printr-un pericarp subţire carc includc sămânţa 
la maturitate neaderentă dc pericarp, de formă alungită piramidală, triunghiu
lară se întâlneşte la floarea soarelui Helianthus animus. La unele spccii din 
Asleraceae achena este însoţită de caliciul florii transformat în papus (păpă- 

: die Taraxacum officinale, podbal de munte Arnica montana sau transformat
în cârlige ca la dentiţă Bidens tripartita). Uneori achena concreşte cu bracteea 
de la baza ovarului ca la hamei Humulus lupulus. Pentru speciile din fam. 
Apiaceae sunt caracteristice diachenele, iar la maturitate se desfac în două 
achene (mericarpe), susţinute de un carpofor comun.

Samara este un fruct uscat asemănător achenei la care pericarpul se pre
lungeşte lateral în excrescenţa aplatisată. Se cunosc mai multe varietăţi de

Tatiana CALALB, \Mihai BODRUG1

samară:

Fig. 137. Fructe uscate in deh iscente: A -  nucă la alun  C orylu s avellan a;  В -  nuculă la hriş
că F agopyrum  esculentum ; С -  cariopsă la grâu T riticum  aestivum ; D  -  gh indă la stejar  
Q uercus robur; E -  sam ară la ulm  U ltnus cam pestris; F -  b isam ară la arţar A cer p la tan o i-  
des; G -  achenă la floarea soarelu i H elian th u s ann uus  (H rjanovski, Ponom arenko, 1979); 
H -  păstaie in deh iscen tă  la salcâm  jap on ez Sophora japon ica ;  I -  la a lune de păm ânt Ara  
chis hypogaea  (din Tămaş, 2002).
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- monosamara sau samara simplă îşi prelungeşte pericarpul lateral într-un 
apendice aplatisat ca o aripioară, cum ar fi la frasin Frasinus excelsior, 
ulm dc munte Ulmus glabra;

- disamara sau samara dublă îşi prelungeşte pericarpul lateral în două ari
pioare opuse ca la specii g. Acer, Betula.
Cariopsa este un fruct uscat, mic la care pericarpul membranos şi îngust 

este concrescut cu sămânţa, de care se desprinde numai prin aplicarca proce
deelor mecanice. Este tipul de fruct caracteristic pentru fam. Poaceae.

Păstaia indehiscentă dezvoltă un pericarp îngust, la care epicarpul este 
lignificat, mezocarpul -  fibros, iar cndocarpul - sclerificat. Se întâlneşte la 
arahide Arachis hypogaea. O păstaie indehiscentă cu strangulaţii numită şi 
păstaie lomentoasă dezvoltă salcâmul japonez Sophora japonica.

Silicvă idehiscentă cu strangulaţii, ce o separă în mai multe segmente, 
fiecare având câte o sămânţă numită şi silicvă lomentoasă, sc întâlneşte la 
ridichea sălbatică Raphanus raphanistrum.

Fructe simple uscatc şi dehiscente se caracterizează prin dezvoltarea şi 
repartizarea neuniformă a ţesuturilor mecanice în pericapul fructului. La des
hidratarea pericarpului clementele mecanice se contractă neuniform, determi
nând deschiderea fructului şi eliberarea seminţelor. Substanţele de rezervă se 
depozitează preponderent, în seminţe. Din această catcgorie de fructe fac par
te următoarele tipuri: foliculă, păstaia, silicvă, silicula şi capsula (fig. 138).

Foliculă este un fruct monocarpelar carc la maturitate se deschide prin li
nia dc sutură a carpelei. Conţine mai multe seminţe care se prind de marginile 
carpclci. Se întâlneşte la nemţişori dc câmp Delphinium consolida.

Păstaia dehiscentă este tot un fruct monocarpelar, dar la maturitate sc 
deschide prin două linii longitudinale opuse: una este cea de sutură a carpelei 
şi a doua este cea a nervurii mediane. Seminţele sunt prinse de marginile car
pclci. Se întâlnesc la specii din fam. Fabaceae.

Silicvă provine dintr-un ovar bicarpelar, cu carpelele unite, dar despărţite 
printr-un perete fals denumit sept pe care se prind seminţele. Sc dcschide prin 
4 linii: câte două de ficcarc parte a liniei de sutură. Silicvă este un fruct lung, 
lungimea depăşeşte de ccl puţin 4 ori lăţimea. Este specific fam. Brassicaceae 
ca la varză Brassica oleracea, muştar alb Sinapis alba, rapiţă Brassica napus. 
albiţă Alysum sp.

Silicula este asemănătoare cu silicvă, dar axele longitudinală şi transver
sală sunt aproximativ egale. Se întâlneşte tot la specii din fam. Brassicaceae. 
cum ar fi la traista ciobanului Capse/Ia bursa-pastoris.
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Fig. 138. Fructe sim ple, uscate, dchisccnle: A -  foliculă la nem ţişori de câm p Delphinium  
consolida; В -  silicvă la m icşunele C heiranthus cheri; С -  silicula la traista ciobanului Capsei- 
la bursa-pastoris; D  -  păstaie la mazăre Pisum sativum ; E -  capsule: 1 -  poricidă la macul de 
grădină Papaver somniferum ; 2 -  loculicidă la lalea Tulipa sp.; 3 -  operculată şi 4 -  în caliciul florii 
la măselăriţă Hyoscyamus niger, 5 -  septifragă la ciumăfaie Datura stramonium ; 6 -  loculicidă la 
trei fraţi pătaţi Viola tricolor, 7 -  valvicidă la brânduşa de toamnă C. autumnale ('lamaş, 2002).

Capsula este cel mai răspândit tip de fruct. Ea provine dintr-un ovar plu
ricarpelar, sincarp şi conţinc un număr marc de seminţe mici. După modul de 
dehiscenţă al capsulei deosebim următoarele varietăţi:
- capsula poricidă carc sc deschide prin pori sau prin fante situate la ex

tremitatea superioară a carpclclor sudate. Este caracteristică speciilor din
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g. Papaver. Se mai întâlneşte la gura-leului Antirrhinum majus, linariţă 
Linaria vulgaris şi specii din g. Campanula;

- capsula valvicidă care se deschide prin valve de-a lungul pereţilor despăr
ţitori dintre cârpele. Numărul valvelor corespund numărului de cârpele. 
Se întâlneşte la brânduşa de toamnă Culchicum autumnale, spccii de lu- 
mânărică Verhascum sp.;

- capsula loculiciJă care se deschide prin valve de-a lungul nervurilor me
diane ale carpclclor şi iarăşi numărul carpelelor sudate corespundc nu
mărului valvelor. Se întâlneşte la degeţelul roşu Digitalis purpurea, trei 
fraţi pătaţi Viola tricolor, spccii de lalea Tulipa sp., de stânjenel Iris sp, de 
bumbac Gossypium sp.;

- capsulă septifragă carc se deschide atât prin liniile dc sutură a carpelelor, 
cât şi prin liniile nervurilor lor mediane, de aceea numărul valvelor este du
blu faţă de numărul carpelelor. La ciumăfaie Datura stramonium întâlnim 
capsulă scptifragă ţepoasă care se deschide în 4 valve, iar ovarul este bicar
pelar, la ricin Ricinus communis se deschid prin 6 valve -  ovar tricarpelar;

- capsula ruptilă se dcschide la maturitate prin ruperea pereţilor, provocată 
dc uscarea diferită a pericarpului faţă de seminţele din interior. Ruperea 
este însoţită dc explozie, seminţele fiind aruncate la distanţe apreciabile 
cum ar fi la măcrişul iepurelui Oxalis acetosella;

- capsula operculată numită şi pixidă se dcschide printr-un căpăccl situat în 
partea superioară. La măselăriţă capsula operculată este inclusă în caliciul 
tubulos persistent şi mai lung decât însăşi capsula. La scânteiuţă de câmp 
Anagallis arvensis pixida are o formă sferică şi este protejată de caliciul 
numai în partea sa inferioară. Pixida se întâlneşte şi Ia specii din g. Plan
tago, Primula.

Fructe multiple
Fructele multiple îşi iau originea din ginecee pluricarpelare apocarpc (cu 

carpelele libere), astfel la maturitate ele se desfac în fructe mici, numite şi me- 
ricarpe. Totalitatea fructelor mici libere pe un receptacul comun formează un 
fruct multiplu. Cele mai răspândite tipuri de fructe multiple sunt: polifolicula, 
polinucula, polidrupa, poliachena (fig. 139).

Polifolicula provine dintr-un gineceu apocarp şi este alcătuit din mai mul
te folicule, cum ar fi la specii de spânz Helleborus sp., bujor Paeonia sp., 
strofant Strophantus sp. etc.

Polinucula este un fruct format din mai multe nucule mici înglobate în 
receptaculul cărnos şi masiv de forma unei bace, de aceea mai este numi
tă polinuculă baciformă. Este caracteristică pentru fragi de pădure Fragaria
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Fig. 139. Fructe m ultip le: A  -  p o liachenă la g. Ranunculus; В -  p o lin u cu lă  la fragi F. ves- 
ca; С  -  p o lifo licu lă  la spânz H elleborus purpurascens; D  -  p o lid ru pă la zm eu r R. idacus
(Tămaş, 2002).

vesca, căpşun F. moschata. O varietate a polinuculei este considerată tetranu- 
cula care provine dintr-un gineceu superior, bicarpelar, carc în urma dublării 
carpelelor la maturitate formează 4 nucule, cum ar fi la spccii de tătăncasă 
Symphytum officinal с, mărgeluşă Lilhospermum officinale.

Polidrupă se formează la fel dintr-un gineceu apocarp şi este alcătuit din 
mai multe drupe mici numite şi drupeole, aşezate pe acelaşi receptacul căr
nos. Este fructul caracteristic zmeurului Ruhus idacus, murului R. caesisus.

Poliachena este lipul de fruct provenit dintr-un ovar pluricarpelar apocar- 
pic. Ea maturitate, pc un receptacul uscat, comun şi persistent se găsesc nu
meroase achene, numite şi mericarpe. Este caractcristie speciilor din g. Adonis. 
Althaea. Mal va. Potent il Ut.

Fructe compuse
Fructele compuse provin dintr-o inflorescenţă sau o parte din inflores

cenţă, unde ovarul fiecărei flori se transformă intr-un fruct. Fructele formate 
concresc cu axul comun al inflorescenţei, cu receptaculul şi alte piese florale, 
alcătuind un fruct compus. Fructele compuse sunt: soroza, sicona, glomerulu 
şi ştiulete/e (fig. 140).

Soroza se întâlneşte la dud Morus sp. la care fructele de tip achenă sunt 
plasate în învelişurile florale ce devin cărnoase. în cazul ananasului Ananas 
sativus, fructele formale concresc cu bracteelc şi axul inflorescenţei, deve
nind cărnoase şi formând un fruct compus baciforin, comestibil şi aromat.

Sicona este fruclul caracteristic smochinului Ficus caryca, unde ovarele 
florilor formează achene înglobate într-un receptacul foarte dezvoltat în for-
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A B  С
Fig. 140. Fructe com pusc: А -  soroză la dud M orus alba; В -  so  roză la ananas A. su tivus; 
С -  siconă la sm och in  F. caryca  (Tămaş, 21(02).

mă de cupă care la maturitate devine suculent şi acumulează substanţele de 
rezervă (glucide, pectinc).

Glomerulo este specifică speciilor din fam. Chenopodiaceae, cum ar fi 
spanacul Chcnopodium sp., sfecla Beta sp. Aclienele formate în ovarele flori
lor inflorescenţei sunt însoţite dc pcriantul lor persistent, concrescute între ele 
şi la maturitate se lignifică, formând fructul compus.

Ştiuletele este fructul compus specific porumbului Zea mays care se formea
ză in inflorescenţa dc tip spadix. Fiecare cariopsă formată din ovarele florii este 
inclusă într-o cavitate numită alveolă. Cariopsele sunt aranjate în şiruri longim- 
dinale pe axul ccntral al inflorescenţei care se lignifică şi formează frucml com
pus numit ştiuletele de porumb, învelit imbricat cu bractcclc mari (pănuşi).

Fructe false (pseudofructe)
Se deosebesc următoarele tipuri de fructe false: pseudohaca, pseudodru- 

pa, melon id a, poama, enduvia sau Itipantiu (fig. 141).
Pseudobaca reprezintă o bacă însoţită de caliciul concrescut parţial cu ova

rul florii şi este specifică pentru mătrăgună Atropa belladonna. Pseudobaca se 
întâlneşte şi la ienupăr Juniperus communis, având aspectul unei bace de culoa
re neagră-violaccc şi cu miros specific. In acest caz ovarul lipseşte, iar ovulele 
se află deschis pc carpcla fertilă şi, fiind fecundate, sunt incluse în bracteclc 
carpelelor fertile care sc dezvoltă mult, concresc şi devin suculente.

Pseudodrupa este caracteristică arborelui templier Ginkgo biluba carc sc 
formează in pseudoflorile de la extremitatea ramurilor exemplarelor femele.

Melonidu numită şi peponidâ este fructul baciform caracteristic fam. Cu- 
curbitaceae, la formarea căruia participă şi receptaculul cărnos (la dovleac
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Cucurbia pepo, pepenele verde Citrullus lanatus, castravetele Cucumis sati- 
vus). Epicarpul dc obicei este dens şi dur, iar restul pericapului este cărnos şi 
suculcnt, bogat în materii de rezervă.

Poama este un fruct fals tot baciform la formarea căruia participă recepta
culul, baza învelişurilor florale şi a androceului, toate concrescând cu ovarul 
florii. Este fructul caracteristic speciilor s/fam. Pomoidae a fam. Rosaceae. 
Se întâlneşte poama globuloasă la speciile de măr Malus sp. şi poama globu- 
loasă, dar de dimensiuni mult mai mici la speciile de păduccl Crataegus sp.. 
iar la speciile de păr Pyrus sp. -  poamă piriformă sau ovoidă.

Enduvia sau hipantiu este fructul carc provine dintr-un ovar pluricar
pelar apocarpic. Achenele pubescente formate din ovare rămân înglobate în 
receptaculul comun cupulfonn, bine dezvoltat, carc devine cărnos, globulos 
de culoare roşie. Este fructul specific spcciilor din g. Rosa.

Fructul -  sursă de medicament
Fructele şi seminţele sunt organele în care se pot acumula metaboliţi pri

mari şi secundari cu diferite proprietăţi terapeutice, de aceea îşi găsesc o apli
caţie în practica farmaceutică. Exemple de plante medicinale dc la carc sc 
utilizează fructele, denumite în limba latină -  fructus.

Carvi fructus este produsul vegetal recoltat dc la chimcn Carum carvi, 
fam. Apiaceac cu conţinut de ulei volatil bogat în carvonă şi limoncn cu ac
ţiune carminativă, stomahică administrate la maturi şi copii în cazul colicilor 
intestinale, anorexiilor, la fel posedă acţiunc galactogogă carc sc administrea
ză mamelor hipogalactice.

Anethi fructus sunt fructele dc mărar Anethum graveolens din fam. Apia
ceac, bogate în anetol, carvonă, limoncn cu proprietăţi stomahice. carminati
ve şi antispastice.

A B C D
Fig. 141. Fructe false: A -  pseudobacă la m ătrăgună A. belladonn a; В -  p ep on id ă  la cas
travete C. sa tivus; С -  poam ă la m ăr M alus dom estica; D  -  h ipantiu  la m ăceş Rosa canina
(Hrjanovski, Ponom arenko, 1979).
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Papaveris immaturi fructus sau Papaveris capita reprezintă capsulele 
imature de mac de grădină Papaver somniferum, fam. Papaveraceae, conţin 
mai mult de 20 de alcaloizi cum ar fi: morfina cu acţiune analgezică, papave- 
rina - spasmolitică, codcina -  antitusivă. Posedă proprietăţi euforice (dezvol
tă fannacodependcnţă).

Capsici fructus reprezintă fructele de tip bacă a plantelor dc ardei Capsi
cum annuum, fam. Solanaccac. cu conţinut de eapsaicină ce posedă proprie
tăţi rubefiante şi revulsive, utilizată la producerea preparatelor indicate pentru 
combaterea reumatismului, nevralgiilor.

Rhamni catharticae fructus sunt fructele dc verigar Rhamnus cathariica 
din fam. Rhamnaceae cu conţinut de antracenozidc. Sc folosesc în calitate de 
remedii laxative.

Cynosbati fructus sau Rasac fructus reprezintă fructele false provenite ; 
dc la măceş Rasa canina, fam. Rosaceae. Conţin acid ascorbic, carotenoide, 
vitaminele B p B„ PP, K, pectine, taninuri, flavonoide, acizi organici, reco
mandate în calitate de remediu hepatic, astringent, colagog. Produsul este 
cunoscut şi drept polivitaminizat.

Rihes nigrifructus sunt fructele recoltate de la coacăz negru Ribes nigrum 
din fam. Saxifragaceae, bogate în acid ascorbic, antocianozide, taninuri, pec
tine, acizi organici utilizate în maladiile gastrointestinale, afecţiunile hepato- 
biliare, cardiovasculare. Fructele secvesc drept surse de siropuri şi conccntra- 
te vitaminice.

Myrtilli fructus sc recoltează de la afinul de munte Vaccinium myrtHlus, 
fam. Ericaceae cu conţinut de antocianozide, flavonozide, taninuri, vitamine
le C, B,, provitamina A, acizi organici, ce posedă cu proprietăţi antidiareice, 
vitaminizante. Ele servesc drept materie primă pentru producerea preparate
lor cu rol în tratamentul tulburărilor vasculare, hipertensiunii arteriale.

Crataegi fructus reprezintă fructele de păduccl Crataegus monogyna, 
fam. Rosaceae, bogate în flavonozide, pectine, acizi organici. Au proprietăţi 
vasodilatatoare, hipotensive. sedative utilizate în dereglări cardiovasculare, 
scleroză coronariană şi cerebrală.

Hippophacs rhamnoides fructus sunt fructele recoltate de la cătina de râu 
Hippophae rhamnoides din fam. Eleagnaceae cu conţinut sporit de acid as
corbic, carotenoide, ulei gras, flavonoide, acizi organici. Sunt recomandate în 
calitate de polivitaminizante. Uleiul gras este recunoscut un remediu eficient 
în tratamentul arsurilor şi în ginecologic.

CAPITOLUL V. Organografia
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5.3.3. Sămânţa
Sămânţa este organul de reproducere al plantelor superioare care rezultă 

din ovulul fecundat. Ea este caracteristică plantelor cu seminţe Spermato- 
phyta şi poate fi liberă, neacoperită ca la reprezentanţii filumului Pinnphyta 
sau inclusă în fruct şi protejată de pericarpul acestuia, caracteristică celor din 
filumul Magnoliophyta. Apariţia seminţelor constituie un progres considera
bil în evoluţia plantelor, asigurând viabilitatea, protejarea embrionului şi disi- 
minarea lor pentru perpetuarea speciilor în cele mai diverse condiţii de viaţă.

Morfologia seminţei
Seminţele sunt foarte variate cu anumite particularităţi morfologice speci

fice speciilor cum sunt: forma, dimensiunile, greutatea, culoarea, aspectul 
şi relieful suprafeţei (fig. 142).

Forma seminţelor variază de la specie la specie. Poate fi sferică -  la muş
tar Sinapis alba, mazăre Pisum sativum, lenticulară -  la in Linum usittatisi- 
mum, linte Lcns culinar is, ovoidă la tomate Lycopersicom esculentum, măr 
Malus domestica, reniformă -  fasole Phascolus vulgaris, tutun Nicotiana ta- 
bacum, fusiformă -  Strophantus Kombe, disciformă nuca voinică Snychos 
nux-vomica, cordiformă -  trifoi Trifolium pratense.

Dimensiunile seminţelor sunt la fel diverse. Pot fi cu diametrul: foarte 
mic ca la spccii din fam. Orchidaceae, mic de 1-2 mm ca Ia specii din fam. 
Plantaginaceae, mijlociu dc 4 -6  mm ca spccii din fam. lltaceae, mare de 
câţiva centimetri ca la fasole Phascolus vulgaris, dovleac Cucurbita pepo, 
castan porccsc Aesculus hippocastanum şi foarte marc de câţiva zeci de cen
timetri ca la cocoticr Cocos nucifera.

Numărul seminţelor într-un fruct este variabil. Fructelc la spccii din fam. 
Poaceae, Asteraceae, s/fam. Prunoidae a fam. Rosaceae dezvoltă o singură 
sămânţă. La plantele din g. Malus, Cydonia. Crataegus, Pyrus. Phaseolus, 
Pisum fructul conţine până la 10 seminţe. Fructele spcciilor din fam. Curcu- 
bitaccae includ zeci de seminţe, din Papaveraceae -  sute, iar cele din fam. 
Orchidaceae mii.

Culoarea este determinată de prezenţa diferitor pigmenţi în tegumentul 
seminal. La majoritatea speciilor seminţele sunt: unicolore, albe, galbene, 
verzi, brune, gri, violacee, negre etc. Se întâlnesc seminţe cu combinaţii dc 
culori şi pot fi dungate, mozaicate sau pestriţate.

Aspectul suprafeţei şi relieful extern al seminţelor variază mult de la specie 
la specie. Seminţele port avea aspect lucios ca la in sau mat ca la ciumăfaie. 
negrilică, glutinös ca la gutui etc. Relieful exterior poate fi neted ca Ia fasole
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Phaseolm vulgaris, ricin Ricinus communis, rugos ca la brânduşa de toamnă 
Colchicum autumnale, catifelat ca la strofant Strophantus gratus, cu peri lungi 
ca la bumbac Gossypium hirsutum, plop Populus nigra, răchită Salix alba.

Pe suprafaţa seminţei se pot observa următoarele formaţiuni structurale: 
hilul, micropilul, rafa şi anexele tegumentului seminal. Seminţele variază 
după poziţia hilului, miropilului şi a rafei, prezenţa sau absenţa anexelor te- 
gumcnmlui seminal.

Hilul este cicatricea ce corespunde locului de prindere a ovulului de (unicul, 
prin carc a fost legat de placentă. Forma şi dimensiunile hilului variază mult: 
la seminţele de castan porcesc Aesculus hippocastanum este albicios de formă 
circulară; la fasole Phaseolus vulgaris -  albicios, oval-alungit; la in Linum usit- 
tutisimum -  reprezintă o depresiune punctiformă mai închisă la culoarc.

f  ig. 142. M orfo log ia  şi an atom ia  sem in ţe i de fa so le  P. vu lgaris: A -  săm ânţă integră; 
В -  em b rion u l sem inţei; С -  un co tile d o n  cu  em b rio n u l sem in ţei; D -  un fragm en t al 
secţiu n ii co tiled o n u lu i; E -  sec ţiu n e  prin  teg u m en tu l sem in ţe i: 1 -  m icropil; 2 -  strofîolă; 
3 -  hil; 4 -  cotiledon: 5 -  râdăciniţă; 6  -  tulpiniţă; 7 -  frunzuliţe; 8 - testă; 9 -  cuticulâ; 10 -  
epidermă; 11 -  hipoderm ă; 12 -  legm en; 13 -  granule de am idon (G rinţescu, 1985).

Micropilul reprezintă o proeminenţă cu un mic por la mijloc carc cores
punde micropilului ovulului şi este locul prin care străbate radicula în timpul 
germinării seminţei. Poziţia micropilului este diferită: la ovulele anatropc şi 
campilotrope -  micropilul se află în apropierea hilului, iar la cele ortrotrope -  
hilul este opus micropilului.

Rafa numită şi rafea este o proeminenţă dungată în lungul uneia din la
turile seminţei.
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Anexele tegumentului seminal sunt dc obicei nişte formaţiuni cămoasc 
ale seminţei care contribuie la disiminarc. Ele sunt: ari Iul, ariloidul, carun- 
culul, stmfiola.

Arilul este o expansiune cărnoasă din regiunea hilului care acoperă să
mânţa parţial ca la nuiârul alb Nymphaca alba sau total ca la nucşoară Myris- 
tica fragans şi tisă Taxus baccata.

Ariloidul are o origine micropilară şi este extins pe toată suprafaţa semin
ţei ca la salbă moale Evonymus europaea.

Carunculul este o expansiune cărnoasă în regiunea micropilară întâlnit la 
ricin Ric inus communis şi la alte euforbiaceae.

Stmfiola este o proeminenţă cărnoasă dispusă în zona rafei caractcristică 
speciilor din fam. Fabaceae (fig. 142A), sc mai întâlneşte la seminţe de rosto- 
pască Chelidonium majus.

Anatomia seminţei
în structura anatomică (fig. 142 C, D, E) a seminţei deosebim următoarele 

componente: tegumentul seminal, embrionul, endospermul şi perispcrmuL
Tegumentul seminal provine din intcgumcntclc ovulului şi pe parcursul 

dezvoltării suferă o serie de modificări. Tegumentul arc rol protector, este 
stratificat şi impermeabil, asigurând păstrarea seminţei o perioadă mai lungă 
de timp. în tegumentul seminal sc disting două straturi: testa şi tegmenul.

Testa constituie stratul extern, format din celule sclerificate ce impun du
ritate şi îndeplinesc rol protector. Include epiderma unistratificată sau din câ
teva rânduri dc celule cu lumenul redus şi anvelopa impregnată cu lignină, la 
exterior acopcrită dc culiculă. Deseori sub epidermă poate fi un strat sau mai 
multe de celulc subepidcrmalc dc formă specială, care alcămiesc hipoderma.

Tegmenul este stranii intern, moale, format din celule cu anvelopa subţire 
şi celulozică.

în cazul diferenţierii tegumentului seminal în testă şi tegmen deosebim 
seminţe bitegmcntatc. Sc întâlnesc la majoritatea plantelor. Seminţele la care 
tegumentul seminal nu este diferenţiat în aceste straturi se numesc uniteg- 
mentate ca la specii din fam. Ranunculaceae.

Plantele semiparazite din fam. Loranthaceae. Santalaccac nu dezvoltă se
minţe prevăzute cu tegument seminal.

Embrionul este componentul principal al seminţei. Rezultă în urma di
viziunii zigotului. format la fecundarea oosferei. Embrionul este alcătuit din 
organe vegetative în miniatură, formate din celule meristematice: radicala 
sau rădăciniţa embrionară din apropierea micropilului, tulpiniţa sau axul 
hipocotil ce prelungeşte radicula; muguraşul sau gemula şi cotiledoanele.

Tatiana CALALB, IM ihai BODRUG1
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La plantele dicotiledonate, în extremitatea embrionului se diferenţiază un 
şanţ, care-1 împarte în două primordii simetrice ce constituie începutul formă
rii celor două cotiledoane. La monocotiledonatc cclc două proeminenţe nu se 
dezvoltă simetric, una înaintând în dezvoltare, formând un singur cotiledon. 
în cazul gimnospermelor embrionul se diferenţiază într-un număr mult mai 
mare ( 1Ü-18) de cotiledoane şi seminţele sunt policotile, reprezentând un ca
racter evolutiv primitiv.

Forma embrionului e variată şi constituie un caracter important în identi- : 
licarea speciilor. Astfel, deosebim embrion:
- drept ca la ricin Ricinus communis;
- curbat ca la tutun Nicotiana tabacum;
- spiralat ca la cartof Solanum tuberosum;
- cristat ca la hrişcă Fagupyntm esculentum;
- circular ca la sfeclă Beta vulgaris;
- ovat ca la grâu Triticim vulgare.

Poziţia embrionului poate fi diferită:
- situat în mijlocul cndospermului ca la ricin Ricinus communis;
- situat lateral ca la fam. Poaceae;
- situat în centru şi înconjurat de jur împrejur de endosperm ca la sfeclă

Beta vulgaris.
Endosperm ul şi perisperm ul sunt ţesuturile seminţei cu rol de depozitare 

a materiilor de rezervă necesare pentru nutriţia embrionului până la formarea 
organelor fotosintetizătoare proprii. Endospermul secundar rezultă în urma 
fccundaţiei duble şi reprezintă ţesut fundamental definitiv, format din celule 
parenchimatice cu meaturi, iar pereţii cclulari adeseori îngroşaţi celulozic, 

în funcţie de prezenţa sau absenţa cndospermului, seminţele se grupează în:
- exalbuminate, lipsite de endosperm la maturitate. Substanţele din ţesutul 

de rezervă al endospermului sc consumă în timpul maturării seminţelor, 
iar materiile de rezervă ncccsare embrionului in timpul dezvoltării depo
zitează în cotiledoane ca la specii din fam. Fabaceae;

- albuminate, cu un endosperm mai mult sau mai puţin dezvoltat la matu
ritatea seminţei, fiind parţial consumat de embrion în perioada dezvoltării 
sale. Cotiledoanclc embrionului sunt mult reduse sub lorma unor foiţe 
subţiri ca la fam. Poaceae.
La unele specii perispermul este un ţesut de rezervă prezent paralel cu 

endospermul. Perispermul se dezvoltă din celulele nucelei, lără fecundare, 
localizat în afara sacului embrionar. Este caracteristic speciilor din fam. Pi- 
peraceae, Nymphaeaceae, Zingiberaceae etc. Seminţele trestiei indiene Can-
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na indica nu dezvoltă endosperm, iar substanţele de rezervă se depozitează 
numai în perisperm.

După natura chimică a substanţelor dc rezervă seminţele pot fi:
- oleaginoase, bogate în lipide simple şi complexe, cum ar fi la cânepă Can

nabis sativa şi in Linum usitatissimum -  30-35% , alune de pământ Ara- 
chis hipogaea -  45-60% , floarea soarelui Helianthus annuus -  45-55% , 
ricin Ricinus communis -  60-85% . Poaceele au conţinut gras mai redus: 
speciile de grâu Triticum sp. -  1,8%, porumb Zea mays -  5,8%;

- amilacec, bogate în amidon. Cel mai sporit procent de amidon conţin se
minţele speciilor de grâu Triticum sp.. până la 60% amidon;

- aleuronice, bogate în proteine, reprezentate prin gluten şi aleuronă. Specii 
cu seminţe bogate în proteine sunt din fam. Fabaceae. Seminţele de soia 
Glycine max conţin până la 45% grăsimi. Mai puţine substanţe proteice 
depozitează seminţele speciilor din Poaceae. Endospermul seminţelor de 
grâu conţin aproximativ 18% gluten;

- cornoase, bogate în hemiceluloze. Celulele dezvoltă anvelope celulare cu 
pereţi îngroşaţi, constituiţi din hemiceluloze. iar endospermul format din 
astfel dc celule se numesc endosperm comos, de exemplu la seminţele de 
curmal Phoenix canariensis, la arborele de cafea Coffea arabica; 
gelatinoase, la care membranele în contact cu apa se gelifică ca la semin
ţele de salcâm japonez Sop/wra japonica, glădiţâ Glcditschia triacanthos 
la specii de Trigonella etc.

Diseminarea şi germinarea seminţelor
Diseminarea reprezintă fenomenul de răspândire a seminţelor sau a fruc

telor cu seminţe. în procesul evolutiv, plantele au dezvoltat diferite structuri 
şi mecanisme adaptate pentru diseminarea şi transportarea seminţelor şi fruc
telor la distanţe dc planta producătoare. Pentru diseminarea mai reuşită este 
importantă dehiscenţă fructului, modul şi mecanismul de deschidcrc a peri- 
carpului, prezenţa structurilor speciale cum sunt aripile, gimpii încovoiaţi, 
cârligele, suprafeţele glutinoase etc.

în funcţie de mijlocul prin care se realizează diseminarea deosebim plante 
autochore şi alloclwre.

Plantele autochore (gr. authos = eu însumi, choros ~ răspândire) îşi îm
prăştie seminţele şi fructele prin mijloace proprii. Acestea au fructele uscate 
sau cărnoase dehiscente cu diferite mecanisme de deschidere bruscă, bazate 
pe structuri histologice specifice ale periearpului şi gradul de uscăciune a 
aerului. Drept exemple servesc fructele de tip păstaie a speciilor din fam.
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Fabaceae, capsulele de la ricin Ricinus comunis, trei fraţi pătaţi Viola trico
lor; fructul baciform de plesnitoare Ecballium elaterium, capsula ruptilă de 
llura crepitans etc.

Plantele ullochore (gr. allos = străin, choros = răspândire) îşi împrăştie 
fructele şi seminţele prin intermediul agenţilor străini dc planta producătoare. 
Acestea de obicei au fructele indehiscente, dar seminţele lor ajung la distanţe 
mult mai mari decât la ccle autochorc, graţie agenţilor mobili de răspândire.

în funcţie dc agentul de diseminare deosebim plante: anentocltore, zoo- 
chore, hidruchore şi untropochore.

PI unt ele anemochore (gr. anemus -  vânt) carc îşi răspândesc fructelc şi 
seminţele la distanţe impunătoare prin intermediul vântului, graţie anumitor 
adaptări cum sunt: mici şi uşoare (la specii din fam. Orchidaceae); prevăzute 
cu anexe pentru zbor de tipul aripilor la samarele de la g. Acer Betula. LJlmus, 
cu papus la achenele de la păpădie Taraxacum officinale, podbal Tussilagofa- 
rafara, cu peri lungi pe seminţe ce le permite să planeze în aer (specii g. Popu- 
lus. Salix, Gossypium). La roza ierihonului Anastasica hierochuntica, scaiul 
dracului Eryngium catnpestre, este cunoscută diseminarea prin intermediul 
plantei întregi sau a unei părţi din ea care, desprinzându-se, se rostogoleşte 
ghem la distanţe mari, împrăştiind seminţele.

Plantele zoochore (gr. zoo = animal) care îşi răspândesc fructele şi se
minţele la mari distanţe cu ajutorul animalelor. Suprafaţa fructelor acestora 
au diferite accesorii în formă de spini sau cârlige cu care uşor se agaţă 
de lâna animalelor sau îm brăcăm intea omului ca la turiţă marc Agrimonia 
euputuria, cerenţcl Geum urbanum, dent iţă Bidens tripartita, brusture Arc
tium lappa etc. Unele fructe, fiind suculcntc şi hrănitoare, sunt consumate 
de animale şi păsări. De regulă, seminţele acestora sunt prevăzute cu te
gumentul seminal dur şi rezistent la acţiunile fermentaţiei digestive, astfel 
păstrându-şi integritatea şi viabilitatea. Aceste seminţe sunt transportate la 
distanţe îndepărtate de Ia planta producătoare, cum ar fi la călin Viburnum 
opulus, cireş Cerasus avium, viţa de vie Vitis vinifera. tisă Taxus baccata, 
vâsc Viscum album etc.

La multe plante acvatice seminţele căzute pe fundul bălţilor se prind de 
picioarele unor animale şi păsări şi sunt duse la distanţe mari.

Seminţele mici ca la specii de Viola, Coiydalis sunt transportate de diferi
te insecte. Furnicile transportă şi depozitează în furnicarii cantităţi apreciabile 
de seminţe. Veveriţele contribuie la răspândirea fructelor de tip ghindă de la 
g. Quercus, jir  de la g. Fagus, nucă de la g. Corylus etc. Specii de scai Eryn
gium sp. sunt răspândite prin coama şi cozile cailor.
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Un agent zoochor diseminator este omul care poate contribui la răspândirea 
seminţelor şi fructelor în mod inconştient (prin agăţare de îmbrăcăminte sau con
sumul fructelor) sau conştient mai ales la plantele dc cultură şi ornamentale.

Plantele hidrochore (gr. hydros = apa) îşi răspândesc fructele şi semin
ţele cu ajutorul apei. Seminţele şi fructele acestora dezvoltă diferite adaptări 
pentru a asigura plutirea: greutatea mică; învelişurile externe lignificate, im
permeabile şi bogate în lipide; prezenţa aercnchimului sau a unor bule cu 
gaze ce diminuează greutatea. Drept exemplu nc pot servi specii din g. Salix, 
Popuhis, Carex, Typha, Cocos ctc.

Prin apele de ploaie, râuri, fluvii sc transportă multe fructe şi seminţe din- 
tr-o regiune geografică în alta. Pâraiele dc munte, izvoarele contribuie la răs
pândirea plantelor dc la munte la şes. Curenţii maritimi şi oceanici transportă 
fructele şi seminţele la distanţe mult mai mari, de la un continent la altul.

Plantele antropocliore (gr. antropos -  om) îşi disiminează fructele prin 
intermediul omului.

Germinarea seminţelor reprezintă fenomenul care cuprinde totalitatea 
proceselor structurale, fiziologice şi biochimice prin care embrionul seminal 
trece de la starea de latenţă la cea activă şi include primele stadii de dezvol
tare a unei plante noi.

Germinarea necesită anumite condiţii, cum ar fi: umiditatea, temperatu
ra, lumina etc. Valorile acestor factori sunt specifice pentru ficcarc specie, 
în condiţii favorabile speciei, germinarea seminţei înccpc cu absorbţia apei. 
Embrionul şi endospermul seminţei îşi măresc volumul, cclulele devin tur- 
gescente. Presiunea internă ajunge la mii de atmosfere, ccea ce contribuie 
la crăparea tegumentului seminal în regiunea micropilului, prin care pătrun
de radicula cu geotropism pozitiv, înaintând uşor în substrat. Ulterior apare 
tulpiniţa cu geotropism negativ, înaintând spre suprafaţa solului şi poartă în 
vârf muguraşul între cele două cotiledoane. în cazul seminţei cu un singur 
cotiledon, se observă poziţia lui laterală. Mai apoi, cotiledoanele epuizate de 
substanţe dc rezervă, fiind consumate de embrion, cad sau se transformă în 
frunze asimilatoare. Muguraşul se dezvoltă în axa hipocotilă, iar radicula în 
rădăcina principală. Embrionul seminţei devine o plantulă capabilă la viaţa 
independentă, autotrofă, deoarece la etapele anterioare embrionul era hetero
trof, consumând materiile de rezervă din cotiledoane şi endosperm.

în cursul germinării prin activarea enzimelor are loc scindarea substan
ţelor de rezervă din endosperm şi cotiledoane. Substanţele organice cu masa 
moleculară mare sunt transformate în substanţe cu masa moleculară mică, 
solubile în apă şi accesibile pentru nutriţia embrionului. Aceste procese de
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catabolizare a substanţelor de rezervă sunt însoţite de eliberarea energici ca
lorice şi mecanice.

Sămânţa -  sursă de medicament
Seminţele reprezintă un produs medicinal vegetal cu valoroase principii 

active cu denumirea de semina. Aducem câteva exemple mai importante de 
produse medicinale vegetale de acest tip:

Lini semina -  seminţele de in Linum isitatissimnm, fam. Linaceae, cu con
ţinut de mucilagii, localizate în spaţiile intercelulare a tegmenului tegumentu
lui seminal. Posedă proprietăţi emoliente pentru piele şi uşor laxative pentru 
tractul gastro-intestinal. Seminţele servesc şi drept sursă de ulei gras Lini ole
um, bogat în vitamina F şi cu proprietăţi sicative. Se mai obţine şi faina de in 
Lini farina cu proprietăţi emoliente şi antiinflamatoare.

Ricini semina -  seminţele de ricin Ricinus communis, fam. Euphorbia- 
ceae, servesc drept sursă de ulei gras Ricini oleum utilizate în calitate de re
mediu laxativ-purgative.

Hippocastani semina -  seminţele de castan porcesc Aesculus hippucasta- 
num, fam. Hippocastanaceae, bogate in saponine tritcrpcnicc cu efcctc tera
peutice -  venotonice, antiinflamatoare.

Sinapis nigrae semina -  seminţele dc muştar negru Brassica nigra (syn. 
Sinapis nigra), fam. Brassicaceae, cu cantităţi importante de tiolieterozide, 
cum ar fi sinigrina carc sub acţiunea unei enzime specifice (mirozinaza) se 
transformă în glucoză, sulfat acid de potasiu şi un ulei volatil alil sevenol. 
Ultimul posedă proprietăţi pronunţate revulsive, lacrimogene. Făina din se
minţe de muştar se utilizează în calitate de revulsiv local şi se aplică drept 
cataplasme în cazul răcelilor şi reumatismului. Seminţele mai sunt bogate în 
mucilagii, ulei gras, proteine etc.

Strophanti semina este produsul vegetal obţinut de la specii de plante 
tropicale cum sunt: Strophantus gratus. S. Kombe, S. hispidus, fam. Apocy- 
naecae, bogat în glicozide cardiotonice, administrate în insuficienţă cardiacă 
acută, tahicardie.

CAPITOLUL V. Organografia



CAPITOLUL VI. ÎNMULŢIREA PLANTELOR

Perpetuarea speciilor este asigurată graţie înmulţirii indivizilor -  o caracte
ristică universală importantă a tuturor organismelor vii. înmulţirea plantelor sc 
realizează pe două căi: asexuată (prin intermediul germenilor asexuaţi) şi sexua
tă (prin intermediul celor sexuaţi).

6.1. înmulţirea asexuată
Reprezintă capacitatea organismelor dc a-şi spori numărul indivizilor fără 

intervenţia fecundării, dar prin intermediul germenilor asexuaţi. Considerăm să 
discutăm aici: înmulţirea vegetativă drept o modalitate a înmulţirii asexuate şi 
înmulţirea asexuată propriu-zisă.

înmulţirea vegetativă
Reprezintă modalitatea de înmulţire nu prin germenii specializaţi, ci prin or

gane vegetative întregi (tuberculi, bulbi, rizomi) sau fragmente din acestea, sau 
chiar sectoare de ţesut, sau o singură celulă carc regenerează organismul întreg. 
Se cunosc mai multe tipuri de înmulţire vegetativă: sci/.ipartitatea, înmuguri
rea, fragmentarea mecanică, prin formaţiuni specializate, înmulţirea prin 
organe vegetative.

Sciziparitatea sau diviziunea directă binară a celulelor este caracteristică 
organismelor procariote (bacterii, alge albastre verzi).

înmugurirea întâlnită la celulele de drojdii g. Saccharomyces sc realizează 
prin cvaginaţia unei porţiuni a citoplasmei cu nucleu rezultat în urma diviziunii. 
Evaginaţia formată se poate separa de celula-mamă sau poate rămâne alipită, 
formând colonii.

Fragmentarea mecanică a talului este o modalitate dc desprindere a unor 
părţi din corp întâlnită la alge, licheni şi ciupcrci. Fragmentele desprinse, în anu
mite condiţii, regenerează corpul întreg.

înmulţirea prin formaţiuni specializate cum sunt: scleroţii o împletitură 
compactă de hife ca la cornul secării Claviceps purpurea; propagulele -  nişte 
formaţiuni pluricelulare asemănătoare cu mugurii plantelor superioare întâlnite 
la algele roşii, unele alge brune, la muşchi.

înmulţirea prin organe vegetative poate fi pe cale naturală sau artificială 
şi realizată prin (fig. 143)\
- rădăcini tuberizate (metamorfozate) ca la gherghine Dahlia sp.',
- rizomi la lăcrămioară Convallaria majalis, pir Agropyron repens etc.;
- bulbi la ceapă Allium сера, crini Lilium sp.;
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Fig. 143. în m u lţire  vegetativă prin: 1 -  butaşi; 2 -  marcotaj; 3 -  lăstârire; 4 -  drajonare; 5 -  
stoloni; 6 -  rizom i (din C om anici, Palanccan, 2002). *

- bulhuli sau bulbilc la usturoi A. sativum:
- bulbo-tuberculi la brânduşă-de-toamnă Colc hicum autumnale;
- tuberculi la cartof Solanum tuberosum;
- stoloni aerieni la fragi Fragaria sp., coada racului Potentilla anserina;
- drajoni sau lăstari proveniţi din mugurii adventivi de pe rădăcini carc dau

naştere tulpinilor aeriene ca la zmeur Rubus idaeus, specii de tei Tilia sp.,
de salcâm Robin ia sp. ctc.;

- muguri adventivi cc se formează pe frunze ca la specii dc Bryophyllum 
sp. (syn. Kalanchoe sp.).
înmulţirea vegetativă artificială este practicată dc specialiştii în domeniu, 

mai ales la plantele de cultură la care înmulţirea sexuată şi reproducerea dc 
seminţe este mai dificilă. Poate fi realizată prin: *
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Fig. 144. P rocedee de altoire: 1 -  în despicătură, 2 -  in  colet, 3 -  prin alipire (din C om anici. 
Palancean, 2002).

- butaşi -  fragmente dc tulpină, lăstari tineri şi în cazuri rare din rădăcini 
sau frunze care în condiţii favorabile înrădăcinează. Butăşirca prin tulpini 
se aplică la viţa de vie, coacăze negre, tisă, muşcată, iar la spccii dc Bego
nia şi Ficus butăşirea prin frunze. Butaşii de rădăcini se folosesc la specii 
de Rosa, Malus, A ral ia;

- marcotaj care se aplică la specii cu tulpini flexibile, acestea fiind acoperite 
cu sol fără a fi detaşate de planta-mamă. La formarea rădăcinilor adventi
ve ramurile se pot detaşa şi noua plantă sc dezvoltă independent, cum ar fi 
la iederă, viţă de vie, gutui, smirdar, mur etc.;

- altoire care constă în grefarea unui mugure sau a unei ramuri tinere, nu
mită altoi a soiului ales, pe o plantă viguroasă cu rădăcini, numită portal- 
toi. Această modalitate de înmulţire se practică pentru înobilarea soiurilor 
existente. Procedee de altoire sunt variate: prin -  despicarea ramului, co
let, alipire (fig. 144), capilare, oculaţie, altoirea sub coajă etc.).

- propagarea in vitro se realizează prin microtehnicilc biotehnologice.
Este evident că în ultimul timp interesul faţă de plantele medicinale, uti

lizarea produselor vegetale pentru profilaxia şi tratarea diferitor maladii sunt 
într-o continuă crcştcrc. Cu regret, nu întotdeauna există posibilităţi reale 
pentru colectarea calitativă şi de proporţii a produselor vegetale necesare -  
motive care limitează utilizarea plantelor medicinale crescute in vivo:

-  multe plante sunt pc calc de dispariţie;
-  ariile terenurilor verzi sc micşorează;

factorii climaterici sunt într-o continuă schimbare, iar cataclismele natura
le sunt tot mai frecvente ce se manifestă cert negativ asupra vegetaţiei;
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-  dependenţa de rotaţia sezonieră;
-  poluarea mediului ambiant, gazele de seră, găurele de ozon etc.;
-  unele plante medicinale nu sunt caracteristice regionului respectiv, iar I

lucrările pentru a fi introduse în cultură necesită cheltueli enorme şi 
timp, iar rezultatul obţinut şi calitatea produsului recoltat diferă mult * 
de cel scontat. \

Biotehnologiile moderne se realizează prin microtehnici de culturi de ce
lule şi ţesuturi in vitro pe medii nutritive sterile, care includ o gamă largă de 
substanţe nutritive necesare şi un anumit aport de fitohormoni, vitamine etc. 
Aceste culturi în condiţii sterile sunt dirijate de factori chimici şi fizici uşor 
manipulabili pentru obţinerea maselor calusale sau plantulelor care ulterior *
sunt transplantat': în casele de seră sau în condiţii de teren deschis.

Biotehnologiile moderne au avantaje impunătoare: dirijarea factorilor 
fizici şi chimici; obţinerea plantulelor avirote, ecologic protejate; accesi
bilitatea manipulării genetice şi am eliorarea plantelor (recom binările ge
netice pentru obţinerea plantelor cu rezistenţă la diferiţi factori, cu capaci- >
tate sporită de sinteză a diferitor principii active valoroase etc.); obţinerea ;
mutanţilor avantajoşi prin caracteristici im portante; obţinerea plantulelor şi 
maselor calusale de proporţii, îmbogăţite cu principii active, independent 
de rotaţia sezonieră, de cataclismele naturii (secctă, ploi abundente, înghe
ţuri etc.), micropropagarea plantelor (prin em briogeneza somatică, culturi 
de calus, embrioni, muguri axilari, celule); dirijarea direcţiei metabolice şi 
sporirea acumulării în proporţii mari a mctaboliţilor utili. Factori importanţi 
în vectorizarea direcţiei metabolice a masei calusale sunt lumina şi balanţa 
hormonală a mediului nutritiv. De exemplu, carpocultura (masa calusală 
obşinută din explant, prelevat din fruct) de aronie Aronia melanocarpa ini
ţiată şi crescută pe mediul nutritiv M urashighe Scoog (1962) suplim entat cu 
acidul 2,4-diclorfcnoxiacetic (0,5; 1,0; 2,0 mg/l) reprezintă o masă calusală 
compactă verde-viabilă, asim ilatoare (pl. l.fig. 1). Carpocultura crescută pe 
mediul nutritiv suplimentat cu acid naftilacetic (1,0; 2,0; 3,0; 3,5; 5,0 mg/l 
reprezintă o masă calusală de culoare roz-violocee carc acum ulează com 
puşi fenolici, preponderent antociani (pl. I, fig. 2). Această masă calusală 
poate reprezenta o sursă de principii active pentru industria farmaceutică, 
alimentară, cosmetică.

Astăzi sc practică culturi de ţesuturi şi celule in vitro pc medii semisolide, 
lichide şi în suspensii la plante medicinale în bioreactoarc dc capacitate mare 
pentru obţinerea biomasei celulare din care se extrag principii active valoroa
se pentru industria farmaceutică.

CAPITOLUL VI. înmulţirea plantelor
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Culturile de celulc şi ţesuturi in vitro obţinute prin microtchnicilc biotch- 
nologiilor contemporane sunt aplicate cu succes la plantele decorative, me
dicinale, aromate, horticole. Sunt cunoscute rezultatele multiplicării in vitro 

: a plantelor: horticole din g. Ficus, Rhododentron. Phylodendron, a palmie
rului de ulei Elaeis guinensis, palmierului de cocos Cocos nucifera, curmal 
Phoenix dactylifcra, arborele de cafca Coffea arabica, bananier Musa sapi- 
entiutn; floricole din g. Azalea. Begonia, Gerbera, Lilium, Rosa, Gladiolus: 
ornamentale din g. Ainus, Betula, Popidus, Spiraea, Eucalyptus; mcdicinalc 
din g. Datura, Rauwolfia. Nicotiana, Papavcr, Panax, Daucus, Dioscorea etc. 
Sfârşitul secolului XX a fost marcat prin obţinerea diferitor metaboliţi în pro
porţii industriale de importantă valoare farmaceutică, cosmetică, alimentară 
prin culturi tisulare şi celulare in vitro.

Unele rezultate obţinute prin culturi de celule şi ţesuturi, îmbogăţite cu 
principii active la plante medicinale: Dioscorea deltoidea (diosgenina); Afro- 

j pa belladonna. Datura innoxia, D.stramonium (hiosciamina, scopolamina); 
Panax ginseng (ginsenozide); Rauwolfia serpentina (rezerpina, serpentina), 
Papaver somniferum (codeina, morfina, papaverina); Ephcrda fo/iata (efe
drina); Digitalis purpurea, D. lantana (digitoxina); Coffea arabica (cafeina, 
tcobromina); Ammi visnaga (visnagina); Nicotiana tabacum (nicotină, ubi- 
chinona, glutationa); Daucus carota (caroten) etc.

Se practică cu succes culturilc dc microalge pe scară largă în biorcactoarc 
; de capacităţi enorme: Spin/lina platensis drept sursă de aminoacizi esenţiali, 

proteine, vitamine, minerale, acizi graşi; Dunaliella bardawil -  pentru produ
cerea glicerolului şi bcta-carotenului.

înmulţirea asexuată propriu-zisă
Reprezintă o modalitate de sporire a numărului de indivizi caracteristică 

mai mult plantelor inferioare şi se realizează prin intermediul germenilor spe- 
: cializaţi, denumiţi spori. Există o mare diversitate de spori şi se cunosc mai 
; multe clasificări in funcţie de criteriile utilizate.

După mobilitate sporii pot fi: imobili şi mobili. Sporii imobili sunt lipsiţi 
de clemente locomotoare şi se mai numesc aplanospori, specifici talofitelor 

: de uscat. Cei mobili sunt prevăzuţi cu cili sau flageli, numiţi şi zoospori, şi se 
întâlncsc la unele alge şi ciuperci inferioare acvaticc.

Se mai deosebesc spori obligatorii şi facultativi. Sporii obligatorii sunt 
absolut neccsari pentru înmulţirea speciei aşa ca la ciuperci, muşchi şi ferigi. 
Cei facultativi apar numai uneori, în anumite condiţii dc mediu şi lipsa lor nu 

• influenţează dezvoltarea şi perpetuarea speciei. Drept exemplu servesc со-

■ i t - ’  -  >  
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nidiosporii la ciuperci din g. Penicillium sau uredosporii la ciuperci parazite 
(Puccinia gram in is).

După formă şi potenţă deosebim izosporii -  identici după formă, mărime 
şi potenţă şi heterospori diferiţi după formă, mărime şi potenţă. Ultimii sunt 
macrosporii cei femeii, mari şi microsporii -  masculi, mult mai mici.

După locul unde se formează, sporii pot fi: externi sau exospori. cum ar fi 
conidiiie de la extremitatea hifelor micelicnc şi spori endogeni sau endosporii 
care se formează în interiorul unor sporangi, cum ar fi la unele ciuperci, la 
muşchi şi ferigi.

După numărul de cromozomi, majoritatea sporilor sunt haploizi (n) nu
miţi şi haplospori şi apar în rezultatul diviziunii meiotice şi în cazuri rare 
întâlnim spori diploizi (2n) denumiţi şi diplospori -  apăruţi în urma unei d i
viziuni mitotice.

înmulţirea prin spori este o caracteristică a plantelor inferioare şi se prac
tică de către om în cazul ciupercilor cu pălărie de valoare comestibilă sau a 
celor cu valoare farmaceutică, de ex. la comul secării C/avicepspurpurea.

6.2. înmulţirea sexuată
Este o însuşire a majorităţii plantelor de a producc urmaşi prin interme

diul germenilor sexuaţi. Noul individ apare din oul (zigotul) carc rezultă în 
urma contopirii a două celule sexuale de sex opus (mascul şi femei) denumite 
gameţi (gr.gametes -  soţi). Gameţii idcntici din punct de vedere morfologic 
se numesc izogameţi (la unele alge); cei diferiţi la aspect se numesc heteroga- 
meţi şi sunt mai superior evolutiv. Gametul mascul este mic, mobil denumit 
microgametul sau spermatozoid. în cazul când este lipsit de cili se numeşte 
spermatic. Gametul femei denumit macrogamet sau oosferă este imobil şi 
mare. Gârneţii se dezvoltă în organe sexuale numite gametangi.

Reproducerea sexuată reprezintă un progres evolutiv, deoarece noul orga
nism (2n) rezultă din contopirea a două garnituri simple (n) de cromozomi de 
origine diferită (una paternă, alta maternă). Zigotul format prin contopire 
reprezintă primul stadiu în dezvoltarea unui nou individ al speciei şi este ur
mat dc multiple diviziuni mitotice succesive. Etapele ulterioare independente 
conduc la formarea unui corp vegetativ matur alcătuit numai din celule soma- 
licc (2n), capabil, la rândul lui, de a forma celule sexuale (n).

Deci, în viaţa fiecărei specii capabile să se înmulţească sexuat există două 
perioade distincte: prima perioadă corespunde creşterii şi dezvoltării indivi
dului format de la zigot până la planta adultă şi toate celulele au garnitura du
blă dc cromozomi (2n) şi cealaltă perioadă corespunde apariţiei şi maturizării
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celulelor sexuale cu garnitura simplă de cromozomi (n). Astfel se asigură un 
anumit şi constant număr de cromozomi de-a lungul generaţiilor, o vitalitate 
sporită a urmaşilor şi perpetuarea speciei. Perioadele sunt interdependente, se 
repetă consecutiv şi neîntrerupt, astfel încât în timp rezultă o succesiune de 
generaţii (diploidă şi haploidă) ale aceleeaşi specii. Succesiunea de generaţii 
poartă denumirea de alternanţa generaţiilor sau ciclul vital a unei specii.

Generaţia diploidă mai este numită sporofitică şi reprezintă faza asexuată 
care începe cu fecundaţia şi se termină cu diviziunea reducţională (meiotică). 
Toate celule individului sunt diploide (2n), iar unele dau naştere celulelor 
sexuale (n).

Generaţia haploidă numită şi gametojitică reprezintă faza sexuată şi înce
pe cu diviziunea reducţională (meioza) şi se termină odată cu momentul unei 
noi fecundaţii. Toate celulele acestei faze sunt haploide (n). In evoluţia plan
telor, gametofitul s-a redus treptat, astfel că la plantele superioare el cuprinde 
numai câteva celule.

între aceste două generaţii (gametofitică şi sporofitică) a ciclului vital este 
un anumit raport, dependent dc evoluţia filogenctică a speciei. După acest 
raport deosebim organisme: haplobionte, diplobionte şi haplodiplobionte.

La organismele haplobionte (haploide) în ciclul vital predomină faza ha
ploidă. cum ar fi la alge şi ciuperci inferioare.

Organismele diplobionte (diploide) se caracterizează printr-o generaţie 
haploidă redusă doar la cei doi gameţi sexuali, iar cea diploidă predomină. 
Acest mod de alternanţă este specific organismului animal, iar în regnul ve
getal organismele diplobionte sunt mai rare.

Organismele haplodiplobionte reprezintă un tip intermediar între primele 
două tipuri de alternanţă a fazelor şi se caracterizează prin predominarea mai 
mult sau mai puţin a unei sau altei faze.

La briofite predomină generaţia gametofitică ce reprezintă planta, iar la 
celelalte cormofite (pteridofite, gimnosperme şi angiosperme), sporofitul se 
dezvoltă tot mai mult şi reprezintă planta, în timp ce gametofitul se menţine 
autotrof şi independent la pteridofite, se reduce enorm la gimnosperme şi an
giosperme, fiind reprezentat numai prin câteva celule cu durată scurtă de viaţă 
şi trăiesc pe sporofit.
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Sistematica plantelor este ştiinţa despre diversitatea lumii vegetale (cca 
500000 specii în spaţiu terestru şi acvatic al globului; în flora spontană a Mol
dovei vegetează cca 2000 spccii dc plante superioare) şi sistematizarea acestei 
diversităţi. Scopul sistematicii constă în clasificarea speciilor de plante, atât 
celor contemporane, cât şi celor fosile, în unităţi sistematice, luând drept bază 
gradul de rubedenie care demonstrează mersul evoluţiei şi dezvoltării lor. Sta
bilirea identităţii unei specii de plante şi apartenenţa ei la o anumită unitate 
sistematică (taxon) se efectuează în baza mai multor criterii, cum ar fi:

- morfologice - tipul de rădăcini, tulpini, frunze, dispoziţia lor, nervaţi- 
unea etc.; structura florii -  învelişul floral, numărul pieselor, modul de 
inserare a pieselor, poziţia gineceului etc.;

- histologice -  tipul de vase conducătoare, prezenţa traheidelor sau tra
heilor, tipul de stomate etc.;

- embriologice -  forma şi poziţia embrionului, numărul de cotiledoane, 
structura cndospermului etc.;

- biochimicc -  conţinutul şi tipul dc substanţe biologic active;
- paleontologice -  evoluţia istorică a speciei sau familiei în baza datelor 

oferite de paleontologie.
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Sistematizarea diversităţii de plante l-a preocupat pe om din timpuri imemo
rabile. Marele cărturar al antichităţii Theophrastos (372-287 î. Ch.), considerat 
pe drept şi „Părintele botanicii”, în lucrările sale „Cercetări despre plante” şi 
„Istoria plantelor” a descris 455 dc plante, clasificându-lc astfel: arbori, arbuşti, 
semiarbuşti, ierbacee, persistente şi cu frunze caduce; în plante cultivate şi spon
tane. Theophrastos n-a ţinut cont de gradul de înrudire şi de originea plantelor. 
Mai târziu, Plinus Secundus (24-79 d. Ch.) în lucrarea sa „Istoria naturală” , scri
să în 37 de volume, inclusiv 15 volume consacrate plantelor, a descris cca 1000 
de specii. Dioscorides (see. I d. Ch.) în lucrarea sa „M ateria medică” a descris 
cca 700 de specii de plante. Lucrările lui Dioscoridcs au avut un rol important în 
dezvoltarea sistematicii plantelor până în see. XVI -  XVII.

în epoca renaşterii, A. Cesalpinio (1516-1603) a scris lucrarea „Despre plan
te” în 16 volume, în care propune un sistem nou de clasificare a plantelor, având 
la bază caracterele fructului şi poziţia embrionului în sămânţă. J. Tournefort 
(1656-1708), în lucrările sale menţionează valoarea caracterelor corolci în clasi
ficarea plantelor, ceea ce constituie un mare progres în sistematica plantelor.

Cel mai simplu şi mai reuşit sistem de sistematizare a lumii vegetale l-a ela
borat marele botanist suedez Carol Linne (1707 -1778) care are la bază caractere
le organelor reproductive -  staminele şi pistilul, expus în operele sale „Sistemul 
naturii” (1735) şi „Species plantarum” (1753). C. Linne împarte lumea plantelor 
în 24 de clase, 116 ordine, 1000 de genuri şi cca 10000 de specii. în sistemul 
lui C. Linne, 23 de clase cuprind plante cu flori -  fanerogame şi o clasă -  plante 
fară flori -  criptogame. C. Linne a propus în sistemul său nomenclatura binară, 
unde denumirea fiecărei specii reprezintă un binom în limba latină: primul indică 
numele genului, iar al doilea împreună cu primul -  al speciei. Nomenclatura bi
nară a exclus conflictele şi încurcăturile din sistematică. De exemplu, măceşul a 
fost numit de C. Linne Rosa canina, pc când până la el numele acestei spccii era 
compus din 6 cuvinte, iar în fiecare ţară se numea diferit. Sistemul elaborat de 
C. Linne este adoptat şi utilizat astăzi în biologie în toate ţările lumii.

După lucrările lui C. Linne, sistemele de clasificare ale plantelor au fost per
fecţionate în baza progreselor ştiinţelor biologice, însă nici până în prezent nu 
există un sistem unanim acceptat, ci doar sisteme perfectabile, printre care sis
temele propuse de Bessy -  SUA (1915), Engler -  Germania (1936), Zimmer
man -  Germania (1959), Thome (1976), Taktadjan -  Uniunea Sovietică (1980), 
Cronquist -  SUA (1981), Ehrendorfcr -  Austria (1991) etc.
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Savantul american R.W hittaker (1969) a propus gruparea tuturor organis
melor vii în 3 supraregnuri şi 5 regnuri. în prezent acest sistem de clasificare 
formală a organismelor vii este modificat şi acceptat de savanţii din întreaga 
lume şi cuprinde 2 supraregnuri:

- Procatyota cu un singur regn Monera;
- Eucaryoîa cu regnurile Protista, Fungi, Plantae şi Animal ia.
Cercetări ale florei şi vegetaţiei Moldovei se iniţiază din a doua jumătate a

sec. XIX (I. Şmalhauzen, 1886-1895; V. Lipsky, N. Zeleneţki etc.). în prima 
jumătate a sec. XX se întreprind cercetări de către botaniştii ruşi (N. Okinşevici, 
1908; Paciovski, 1911, 1914) şi români (T. Săvulescu şi Rayss, 1924, 1934;
A. Bozza, 1937; 1. Prodan, 1939 etc.). Din anul 1947, în cadrul Sectorului dc 
botanică a Filialei moldoveneşti a AŞ a URSS, condus de prof. V.N. Andreev 
şi din anul 1950, sub conducerea prof. T.S. Gheideman, se efectuează cerce
tări sistematice ale florei locale.

Prima publicaţie despre cultura plantelor aromatice (Mentha) în Moldova sc 
datează cu anul 1915 (C. Ursulcac). Cercetări detaliate ale plantelor medicinale 
şi aromatice se desfăşoară în Grădina botanică a AŞM (I. Ivanova, T. Şavorski, 
1963; M. Bodrug, 1982), unde a fost creată o colecţie ce includea cca 300 de 
specii, forme şi soiuri (M. Bodrug, 1993), în USMF „Nicolae Testemiţanu” 
(S. Lealicov, 1968; A. Nistreanu, 2005), în cadrul căreia s-a creat o altă colecţie 
ce include cca 200 de taxoni (M. Bodrug, 2005), precum şi-n alte unităţi ştiinţi
fice (M. Buiucli, 1968; A. Nicolaev, 1962; Iu. Kravcenko, 1973 etc.).

în acest manual de Botanică farmaceutică materialul este expus în temei 
conform sistemului de clasificare elaborat de academicianul A. Taktadjan 
(1980).

Unităţi sistematice (taxoni)
în sistematica organismelor vii, unitatea elementară este specia Species 

care reprezintă o grupă de indivizi cu caractere asemănătoare, ce se pot în
crucişa liber cu descendenţa, au spaţiu dc răspând ire caracteristic şi un set 
de gene comun, diferit de cel al altor spccii. Deoarece în cadrul speciei au 
loc schimbări permanente în rezultatul cărora apar forme noi, sistematicienii 
evidenţiază subspecia Subspecies şi varietatea Varietes. La plantele cultivate, 
în cadrul varietăţilor, specialiştii evidenţiază soiul Cultivar şi clona.

în raport cu specia există următoarele unităţi sistematice:
- genul Genus -  grupează mai multe specii înrudite, cu caractere asemă

nătoare;
familia Familia - grupează mai multe genuri dc origine comună;



- ordinul Ordo -  grupează mai multe familii cu caractere generale co
mune;

- clasa Classis -  este compusă din mai multe ordine;
- filumul Phylum -  grupează mai multe clase;
- regnul vegetal Regnum -  cuprinde totalitatea filumurilor de plante.
Fiecare unitate sistematică poate avea subunităţi superioare sau inferioa

re: ex. subfamilia, suprafamilia, subordinul, supraordinul etc.
Denumirea ştiinţifică a unităţilor sistematice este aprobată definitiv în Co

dul de Nomenclatură Botanică în limba latină. Denumirea speciilor se stabileşte 
prin nomenclatura binară propusă de către C. Linne şi fiecare specie este numită 
prin două cuvintc latine sau latinizate, dintre care primul reprezintă genul şi se 
scrie cu majusculă, iar al doilea împreună cu primul -  specia şi se scrie cu literă 
mică, după care urmează numele abreviat al savantului care primul a descris şi 
denumit specia, de exemplu Althaea officinalis L.(Lirme), Lavandula angusti
folia Mili.(Miller), Taraxacum officinale Wigg (Wiggers) etc.

Denumirea genului este un substantiv la singular care poate fi de origine 
latină -  Populus, greacă -  Helianthus, arabă -  Oiyza ori dedicat unor perso
nalităţi -  Avicennia, sau preluat din mitologia antichităţii -  Nimphaea.

Denumirile speciilor sunt adjective latinizate cu diferită semnificaţie:
- morfologică -  rubra, tricolor, viridis, longifolia, glabra; 

ecologică -  campestris, maritima, palustris, alpinum;
- geografică -  moldavica, caucasica, canadense, mexicana;
- fenologică -  semipervirens, vernalis, automnalis;
- utilitară -  officinalis, potabile, aii cat rum]
- dedicate unor personalităţi: Angel eseu, Takt adj an, Potanin.
Pentru definirea unităţilor sistematice superioare genului, se adaugă urmă

toarele sufixuri:
- filumul -  „phyta” Magnoliophyta\
- clasa -  „psida” -  Ginkgopsida; „es” - Ascolichenes;
- ordinul -  „ales” -  Lamiales;
- familia -  „aceae” -  Asteraceae;
- genul -  Salvia, Mentha, Origanum\
- specia -  Salvia officinalis, Mentha piperita, Origanum vulgare.
Nomenclatura binară permite recunoaşterea unei specii în toate ţările lumii

şi este importantă pentru Botanica farmaceutică şi farmacie, deoarece de la cele 
două nume derivă marea majoritate a substanţelor biologic active din plante:

- piretrina -  de la Pyrethrum einerariaefoliunr,
- helenina -  de la Inula helenium;

CAPITOLUL I. Scurt istoric
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- azarona -  componentul de bază al uleiului volatil din Asarum eropaeunr,
- mentolul -  componentul de bază al uleiului volatil din Mentha piperita;
- absintina -  principiul amar din Artemisia absinthium.
Denumirea produsului medicinal se formează din numele genului, apoi

urmează denumirea în latină a organului respectiv, utilizat:
Quereus cortex -  scoarţă de stejar;
Urticae folia -  frunze de urzica;

- Ori ga ni herba -  părţi aeriene de sovârv;
- Lupuli strubili -  strobili de hamei;

Conandri fructus -  fructe de coriandru;
Lini semina -  seminţe dc in;
Valerianae rhizomata cum rădici bus -  rizomi şi rădăcini de odolean.

în unele cazuri la formarea denumirii produsului medicinal se utilizează
denumirea speciei:

- Farfarae folia -  frunze de pod bal;
- Millefolii herba -  părţi aeriene de coada şoricelului.
Conform organizării structurale celulare toate organismele vii sc împart în 

două supraregnuri: Procatyota şi Eucarywta. Procariotelc includ bacteriile şi ci- 
anobacteriile (algele albastre-verzi) -  organisme primitive la care materialul ge
netic nu este organizat într-un nucleu tipic delimitat prin anvelopa nucleară de ci
toplasmă. Eucariotclc sunt organisme evoluate care posedă un nucleu bine struc- 
turizat, delimitat dc citoplasmă prin membrana nucleară dublă. La ele se referă: 
algele, ciupercile, lichenii, muşchii, ferigile, gimnospermele şi angiospermele.

Conform modului dc nutriţie plantele se clasifică în categorii:
- autotrofe -  îşi sintetizează hrana în rezultatul procesului de fotosinte

ză, cum sunt unele spccii dc bacterii, toate speciile de alge şi plante 
superioare (cu mici excepţii -  plantele parazite);

- heterotrofe sunt organisme fară pigmenţi clorofilieni, nu-şi sinteti
zează singure hrana, dar se nutresc cu substanţe organice gata. Acestea 
includ unele organisme vegetale parazite (pătrund în ţesuturile plante
lor fototrofe şi animalelor vii) şi saprofite (vegetează pe organismele 
moarte şi substraturile bogate în substranţe organice).

Toată diversitatea lumii vegetale se împarte în 2 grupe mari: Thallobion- 
ta, şi Cormobionta.

Thallobionta sunt organismele inferioare cu corpul în formă dc tal, ne- 
diferenţiat în organe vegetative şi ţesuturi adevărate. Sunt trei regnuri de or
ganisme talofite: Monera (bacteriile şi cianobacteriilc); Protista (algele) şi 
Fungi (cipercile şi lichenii).
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Cormobionta sunt plante superioare, corpul cărora este reprezentat prin 
corm, diferenţiat în organe vegetative: rădăcină, tulpină, frunze; cu fascicule 
conducătoare (excepţie -  Bryophyta la care lipseşte rădăcina şi fasciculele 
conducătoare). Organele dc înmulţire asexuată şi sexuată sunt pluricelulare. 
Face parte regnul Plantae, grupat în mai multe categorii: plante superioare cu 
spori avasculare (briofitele) şi vasculare (bradişorii, coada calului, ferigile); 
plante cu sămânţa golaşă (gimnospcrmele sau pinofite) şi cu sămânţa acope
rită sau plantele cu flori (angiospcrmcle sau magnoliofitele).



CAPITOLUL II. 
PLANTE INFERIOARE THALLOBIONTA

TALOFITE PROCARIOTE

2.1. Filum Bacteriophyta. Bacterii
Caractere generale. Bacteriile (gr. bacterion = bastonaş) -  cea mai răspân

dită grupă de microorganisme monocelulare în natură. Celula cclor mai mici 
bacterii dc formă specifică are în diametru 0,1 mkm (0,0001 mm). Intr-o picătură 
de apă se pot identifica sute de milioane de bacterii. Foarte rar se întâlnesc bac
terii „gigante”, celula cărora are în diametru 5-10  mkm. Toate bacteriile au un 
tip de celulă specific -  lipseşte nucleul tipic înconjurat dc membrană nucleară; 
analogul nucleului este nudeoicfu/ -  fîfament de ADN carc nu este separat dc 
citoplasmă prin membrană. Lipsesc mitocondriile şi cloroplastele. Majoritatea 
bacteriilor au peretele celular format din trei straturi şi conţine substanţe azo- 
toase, dar nu celuloză; arc proprietatea de a mucilagina. Bacteriile au fost des
coperite în sec. XVII de către naturalistul olandez Anton van Leeuwenhocck, cu 
ajutorul microscopului construit de el însuşi.

Bacteriile sunt răspândite pretutindeni: în cea mai pură picătură de apă, în sol, 
aer, în zona polară, deşertul Sahara, în apele gheizerilor cu temperatura de +80°C. 
Cu aerul, omul inspiră 500-600 bacterii, iar expiră 2-3 bacterii. Bactcriile nu su
portă razele solare şi sunt, preponderent, organisme lipsite de clorofilă, cunoscân- 
du-se totodată specii care conţin un pigment bacteriopurpurin spccific. Din punct 
de vedere filogenetic, bacteriile sunt mai apropiate de algele albastre-verzi.

Structura celulei bacteriene. Celula bacteriană constă din:
Perele celular - strat continuu ce acoperă membrana citoplasmatică, cu rol de 

protccţie şi susţinere, dându-i cclulei bacteriene forma caracteristică de bastonaşc, 
coci ctc. Peretele celular înrudeşte bacteriile cu celulcle vegetale, al animalelor 
fiind mai moale. Componentul structural de bază al peretelui celular este mureina. 
Peretele celular este permeabil: prin el pătrund liber în celulă substanţele nutritive 
şi sc elimină produsele metabolismului; participă la divizarea celulei.

Capsula -  strat mucilaginos ce înconjoară peretele celular al multor specii de 
bacterii, dar nu este component obligatoriu al cclulei bacteriene. Se formează în 
funcţie de condiţiile mediului în care se află bactcriile. Capsula protejează celula 
de deshidratare şi acţiunea negativă a factorilor mediului.

Plasmalema -  membrană biologică sub peretele celulelor, cu rol dc barieră 
osmotică şi permeabilitate selectivă.
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Citoplasmă -  întreg conţinutul celulei, cu toate structurile şi organelele 
vitale, cu excepţia peretelui celular şi al nucleului. în faza lichidă, astructurală 
a citoplasmei, sc identifică peste 1000 de ribozomi, compuşi din ARN şi pro
teine -  centrul de sinteză a proteinelor în celule; sisteme membranice în care 
au loc procese de oxidare-reducere; picături dc ulei, acizi aminici, substanţe 
nutritive de rezervă.

Aparatul nuclear -■ se localizează în centrul celulei un „echivalent nucle
ar”, numit nucleoid, lipsit de membrană, nucleol şi complexul de cromozomi. 
Este doar un cromozom bacterian circular care conţine gene structurale, re
glatoare, operatoare ş. a.

Incluziuni -  structuri inerte, insolubile în citoplasmă, glicogen, amidon.
Granulaţii -  de sulf, polifosfat.
Vacuole - vezicule, înconjurate dc tonoplast şi conţin diferite substanţe 

dizolvate în apă.
Flageli -  structuri fine, provenite din citoplasmă şi dispuse la exteriorul 

bacteriei, cu rol de mobilitate a bacteriilor; pot fi de 1-2 ori mai mulţi.
Pili -  structuri tubuloase rigide, dispuse uniform pe suprafaţa celulei bac

teriene, cu rol de mobilitate a bacteriilor în mediu lichid.
Enâospor -  structură sferică ori ovală, construit din sporoplasmă, ADN şi 

înveliş sporal. Prezintă o formă de adaptare a bacteriei la condiţii nefavorabile 
de mediu şi o formă obligatorie de conservare a speciei. în condiţii favorabile se 
transformă într-o celulă viabilă. Endosporul nu conduce la înmulţirea bacteriilor.

Nutriţia bacteriilor are loc pe calea pătrunderii soluţiilor nutritive prin 
membranele semipermeabile. Bacteriile elimină enzime hidrolitice, care des
compun substanţele insolubile din mediu extern, devenind solubile şi accesi
bile. Majoritatea speciilor de bacterii sunt heterotrofe - se hrănesc cu substan
ţe organice gata, precum saprofite -  cu substanţe ale organismelor moarte, şi 
parazite -  pe contul organismelor vii. Unele specii de bacterii se hrănesc cu 
substanţe anorganice -  bactcrii autotrofe, sintetizând din ele substanţele or
ganice în prezenţa energici de lumină şi chimice. Sunt cunoscute bacterii cu 
capacitatea de a asimila azotul liber din atmosferă, jucând un rol important în 
circuitul lui în natură.

Bacteriile descompun substanţele organice cu ajutorul enzimelor -  fer
mentaţia care este calea esenţială de obţinere a energiei la bactcrii. Glucoza 
reprezintă principalul substrat al fermentaţiei. Sunt cunoscute mai multe ti
puri de fermentaţie:

- lactică -  cu sensul de transformare a lactozei sub acţiunea fermentu
lui lactoza în acid lactic. Astfel de bacterii sunt: Streptococcus lactis,

CAPITOLUL II. Plante inferioare Thallobionta
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S. cremoris -  fermentează glucoza, lactoza, maltoza, galactoza şi se 
aplică la obţinerea produselor lactate; Lactobacillusplantarum -  con
tribuie la muratul legumelor, la însilozare;

- acetică -  proces de transformare a alcoolului în acid acetic, la realizarea 
căruia participă bacteriile speciilor Acetobacter aceti, A. vini-aceti etc.;

- celulozică - decurge cu ajutorul enzimei celulaza, produsă de Bacillus 
amylobacter în apă; Clostridium cellulosae contribuie la topirea tul
pinilor de in, cânepă, scoarţei de tei etc.;

- nitrobacterule -  realizează procesul de oxidare a amoniacului din sol, 
băligar etc., cu formarea acidului azotos, apoi cclui azotic, numit pro
ces de nitrifieaţie. In accst proccs participă spcciilc din g, Nitrosomo- 
nas, Nitrosospira ctc.

Fermentaţiile au o largă aplicare în activitatea omului la obţinerea multor 
produse alimentare şi industriale.

Respiraţia reprezintă proccsul cnzimatic în urma căruia se obţine energia 
ncccsară pentru viaţa bacteriilor. în raport cu oxigenul, bacteriile se împart în:

- bacterii aerobe -  pot exista numai în mediu cu oxigen; substratul este 
oxidat complet la produsul final, СО, şi H ,0  şi rezultă o cantitate mare 
de energie; aici aparţine şi bacilul de tuberculoză;

- bacterii anaerobe pot exista în mediu lipsit de oxigen; acceptorii de 
electroni pot fi substanţe anorganice -  nitraţi, sulfaţi, carbonaţ etc.

înm ulţirea este primitivă, fiind organisme lipsite de nucleu morfologic dis
tinct, se înmulţesc prin diviziunea celulară directă -  binară. Celula-mamă se 
strangulează transversal ori longitudinal în zona mediană şi materia eriditară se 
distribuie în mod egal între cele două jumătăţi -  celule-fiicc. înmulţirea dccurgc 
foarte repede şi după 15-30 min apare o generaţie nouă carc sc va diviza iarăşi.

M orfologia. Bactcriilc sunt foarte variate şi sunt grupate în următoarele 
tipuri morfologice de bactcrii:

- coci -  bactcrii sfcricc; pot fi grupate câtc 2 -  diplococi, câte 4 -  tetracoci, 
ori în grupe -  streptococi; sunt în formă de ciorchină -  stqfilococi ş.a,;

- baciii -  bactcrii în formă dc bastonaşc lungi, drepte, provoacă tubercu
loza;

- bacterii -  în formă dc bastonaşe scurte; provoacă tuberculoza;
- vibrioni -  bactcrii slab spiralate, în formă de virgulă; vibrionul holerei;
- spirile -  bacterii spiralate în 2-3  cercuri;
- spirohete -  bacterii mai lungi, spiralate; provoacă sifilisul, tiful.
C lasificarea, Folosind procedeul de colorare, propus pentru prima dată în

1884 dc către Cristian Gram, bacteriile se împart în 2 grupe:
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- gram-pozifive -  sunt în stare să antreneze unii coloranţi anilinici, şi după 
aplicarea iodului, apoi a alcoolului ori acetonului, îşi menţin complexul iod- 
colorant. în componenţa chimică a peretelui celular al bacteriilor granvpoziti- 
ve, de rând cu mucopeptidele, mai intră polizaharide şi acizi teihoici care sunt 
legaţi cu carcasul peretelui cclular-m ureina;

- gram-negative -  sub influenţa alcoolului etilic, complexul iod-co- 
lorant, se distruge -  celulele se decolorează. Peretele celular al aces
tei grupe de bacterii este mai compus din punct de vedere chimic. El 
conţine o cantitate considerabilă de lipide, antrenate cu pectinele şi 
zaharurile şi substanţe complexe -  lipoproteide şi lipozaharide. Se afla 
o cantitate mai mică dc murein.

Filumul Bacteriophyta cuprinde cca 4 clase, 13 ordine, 1500 de genuri şi 
peste 3000 de specii.

Specii de bacterii gram-pozitive:
Streptococcus lactis -  transformă glucoza din lapte în acid lactic. Se uti

lizează la fabricarea brânzeturilor.
S. pneumonae - este implicată în infecţii ale tractului respirator -  produce 

pneumonii, bronşite, abcese pulmonare; infecţii oculare, peritonite, meningite.
Staphylococcus aureus -  produce infecţii ale pielii, mucoaselor, căilor 

respiratorii la om şi animale.
Bacillus anthracis -  produce antraxul -  boală infccţioasă la om şi animale.
Clostridium botulinum -  bacterii anaerobe ce produc botulismul -  toxi- 

infecţia alimentară.
C. tetani -  bactcrii anaerobe care produc boala infecţioasă tetanos.
Mycobacterium tuberculosis -  Bacilul lui Koch, -  agent patogen al tu

berculozei la om.
g. Streptomyces cu speciile S. griseus, S. fradiae, S. noursey, S. flavus 

etc., utilizate în biotehnologiile moderne pentru producerea antibioticelor: 
streptomicina, neomicină, aureomicină, nistatină, tetraciclină ş.a.

Specii de bacterii gram-negative:
Salmonella typhi -  bacterii patogene; în corpul omului ajung prin apă şi 

alimente; produc febra tifoidă.
Proteus vulgaris -  bactcrii intestinale; produc cistite şi pielonefrite.
Neisseria gonorrhaeae -  agenţii gonoreei.
Azotobacter chroococcum, A. argilis -  fixează azotul atmosferic.
Treponema pallidum -  determină apariţia sifilisului .. boală gravă cu

transmitere sexuală.
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Importanţa bacteriilor
Bacteriile reprezintă pentru socictatea umană şi natură atât efecte benefi

ce, cât şi dăunătoare.
Efecte benefice:
- participă la reciclarea elementelor chimice în natură, deoarece, des

compunând substanţele organice ale animalelor şi plantelor, le trans
formă în substanţe minerale, accesibile pentru plante;

- constituie flora folositoare intestinală a omului şi animalelor;
- fixează azotul atmosferic liber;
- producienţi ai unui şir de produse alimentare (oţetul, murăturile, bă

uturile alcoolice, brânzeturi le); produse medicinale (acizi organici, 
vitamine, hormoni, antibiotice etc.); produse cu aplicare agricolă (er- 
bicide, insecticide etc.).

Efecte dăunătoare:
- produc boli grave la om, animale şi plante;
- descompun produsele alimentare;
- dctcorcază operele de artă, picturile, calculatoarele, cărţile, îmbrăcă

mintea etc.

2.2. Filum Cyanophyta. Cianobacterii 
sau Alge albastre-verzi

Caractere generale. Grupă străvechc dc organisme inferioare, monocelu
lare, pluricelulare, izolate sau reunite în colonii, lipsite dc aparat locomotor, 
autotrofe, răspândite în cele mai variate condiţii: ape dulci sau marine, bălţi, în 
ape termale sau reci, în sol, pe stâncării etc. Forma celulci este foarte variată -  sfe
rică, ovată, elipsoidală, cilindrică etc. Celula este acopcrită dc un perete celular, 
de natură celuiozo-pectică cu un strat extern glicoproteic care alcătuieşte tcaca 
gelatinoasă. Citoplasma este alcătuită din doua zone: una externă bogată în pig
menţi, numită cromatoplasmă şi alta internă în care este localizat nucleoudul -

A

ccntroplasma. In cromatoplasmă este dezvoltat sistemul lamelar şi un complex 
bogat de pigmenţi, printre care în cantităţi impunătoare: ficocianina, clorofila 
a, carotenoidele, ficoeretrina. Clorofila b lipseşte. în funcţie de coraportul pig- 
menţilor prezenţi, algele capătă diferite culori: albastră cu fiuorescenţă roşie
-  când predomină ficocianina (g. Spirulina); roşie -  ficoeretrina (OsciUatoria 
rubens); albastră-verde -  clorofila (majoritatea algelor). Algele albastre-verzi 
sunt oganisme fotosintetizatoare care elaboreaza un amidon cianofîceu, în com
plex cu glicoproteidcle şi lipidele este asemănător glicogenului. Unele specii de 
alge albastre-verzi fixează azotul atmosferic.
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înm ulţirea  algelor albastre-verzi decurge în exclusivitate pe cale asexua
tă -  prin diviziunea directă, fragmente de colonii, spori de rezistenţă, numiţi 
cito-, exzo-, endospori etc.

Specii. Filumul Cyanophyta include cca 1500-2000 de specii.
Nostoc commune -  formează colonii în formă de lanţuri lungi impletite 

într-o masă gelatinoasă.
N. halsophyllum -  se pot observa în timpul verilor secetoase în forma 

unor cruste negricioase.
Anabaena flos-aqua -  produce „înflorirea” bălţilor stătătoare.
Oscillatoria limosa -  sub formă de filamente subţiri de culoare verde sau 

albastră-negricioasă ce produc mişcări oscilatorii în ape dulci, stătătoare.
O. rubens -  filament de culoare roşie.
Speciile g. Rivularia sunt la fel filamentoase, dar încorporate într-o masă 

gelatinoasă mai constantă care conţine CaCor
Genul Spirufina include specii de importanţă medicinală, alimentară, bio- 

tehnologică.
S. platensis -  reprezintă alge microscopice, filamentoase în formă elicoi- 

dală cu ţinută plutitoare, graţie prezentei vacuolelor cu gaze. Se întâlnesc atât 
în apele dulci, cât şi sărate, dar preferă mai mult cele sărate alcaline. Sunt larg 
utilizate datorită compoziţiei chimice deosebite: conţinutul proteic (60-70%  
din substanţă uscată) de valoare, datorită prezenţei aminoacozilor esenţiali; 
glucide (20%); pigmenţi (6%); lipide (4%); celuloză (3%); cantităţi impor
tante de acizi organici, vitamina B p (dublă faţă de ficat), vitaminele D, B,,
B,, Bft, E, PP, A şi săruri de fier (de 10 ori mai mult decât în spanac). A fost 
descoperită în Africa. Astăzi se creşte în cantităţi enorme în bazine naturale şi 
bioreactoare în baza biotehnologiilor moderne.

Deoarece este un produs bogat şi uşor digerabil se utilizează în consum: 
în produsele dietetice pentru bătrâni şi copii, în perioada de convalescenţă, 
pentru sportivii de performanţă şi persoanele ce practica eforturi mari fizi
ce şi intelectuale. în scop terapeutic serveşte drept remediu imunostimulator, 
detoxifiant, diminuează riscul îmbolnăvirilor oncologice, previne îmbolnăvi
rile. Pulberea de spirulină este ingredientul principal al diferitor produse ali
mentare: paste, sosuri, brânzeturi, iaurturi, înghetate, băuturi, dulciuri. Sc mai 
utilizează în calitate de sursă de coloranţi natural pentru industria cosmetică 
şi farmaceutică.
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ALGE
Caractere generale. Străvcchi reprezentanţi ai regnului vegetal care au 

apărut acum 1,5 mln ani. Se cunosc mai bine de 35 de mii dc spccii. Pe parcur
sul filogenezci, algele au evoluat de la organisme monocelulare şi colonii, la gi
gante, organizate superior, cu dimensiuni dc zcci şi chiar sute de metri. Corpul 
algelor, ca şi al altor organisme inferioare, este numit tah deoarece nu este dife
renţiat în organe (rădăcină, tulpină, frunze) şi ţesuturi tipice, doar la unele specii 
de alge mai superior organizate sc observă o anumită diferenţiere morfologică: 
rizoizi -  analogii rădăcinii; cauîoizi -  ai tulpinii; filoizi -  ai frunzelor la plantele 
superioare şi a structurii interne în pseudoţesuturi de apărare, asimilatoare, de 
rezervă, secretoare, mecanice. în fond, celulele talului dezvoltă peretele cclular 
din ccluloză şi pectine. Celula conţine unul sau mai multe nuclee, cromatofor 
cu diferiţi pigmenţi, dar obligatoriu e prezentă clorofila care asigură nutriţia 
fototrofa. Sc mai întâlnesc unele spccii de alge saprofite şi parazite.

Structura ce lu le i Celula este unitatea structurală de bază şi a algelor 
un sistem autonom cu capacitate de creşterc şi reproducere. Nuclcul cclulei 
este tipic eucariotelor cu membrană nucleară, nuclcol, cromozomi. Citoplas
ma este constituită dintr-o substanţă omogenă în care sc află mitocondriile, 
dictiozomii, rcticulul endoplasmatic, iizozomii, cromatoforii, vacuolele. în 
celula algelor sunt şi vacuole -  pulsante, cu rol motorie şi de eliminare a sur
plusului de apă din celule. Cromatoforii sunt analogii eloroplastelor din plan
tele superioare şi pot fi de diferită formă: elicoidală, lenticulară, discoidală, 
stelată etc. în cromatofori se acumulează amidonul, concentrat preponderent 
în jurul unor structuri specifice -  pirenoizi. Deplasarea algelor mobile în me
diul lichid are loc cu ajutorul unor structuri specifice temporare ale celulei -  
rizopodii sau constante -  flageli şi cili.

N utriţia . Pe parcursul evoluţiei a fost dobândită capacitatea de a meta- 
boliza C 0 2 şi H20  în prezenta energiei solare, formând substanţe organice şi 
eliberând 0 2. Accst proces numit fotosinteză se datorează apariţiei la alge a 
unui complex de pigmenţi clorofilieni. O altă particularitate a nutriţiei algelor 
este capacitatea de a asimila azotul, sulful, fosforul, caliul şi alte elemente 
minerale sub formă de ioni şi utilizarea lor în sinteza componenţilor dc bază 
ai cclulei vii -  acizi aminici, proteine, acizi nucleici, metaboliţi secundari -  
terpene, alcaloizi, vitamine etc.

A

înm ulţirea. La alge sunt prezente toate formele de înmulţire:
- vegetativă -  prin dividerea organismelor monocelulare; fragmentarea 

coloniilor şi a talului celor pluricelulare;
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- asexuată -  cu zoospori (spori cu flageli) şi spori (absenţi flagelii), for
maţi în celulele vegetative ori în organe specializate -  zoosporangi ori 
sporangi;

- sexuată -  prin fuzionarea a două celule sexuale specializate - gârneţi, 
formând o singură celulă -  zigot.

înm ulţirea  sexuată se realizează prin mai multe procedee:
- izogamie -  ambii gameţi sunt identici atât la exterior, cât şi după mă

rime, însă sc deosebesc fiziologic;
- oogamie -  gametul femei ~ oosfera, este o celulă sedendară mare, cu 

substanţe de rezervă şi cel mascul -  spermatozoidul -  o celulă mică. 
Celulele sexuale ale algelor se dezvoltă în organe monocelulare -  ga- 
metangi; oosfereie -  în oogonii, spermatozoizii -  în anteridii;

- autogamie -  formă specifică de înm ulţire sexuată întâlnită, în temei, 
la algele diatomee. Iniţial nucleul se divide în 4 nuclee -  două din 
ele dispar, celelalte două se contopesc, formând din nou un nucleu 
diploid. Autogamia nu conduce la creşterea numărului de organisme, 
ci numai la întinerire. Pentru germinaţia sporilor şi zigoţilor algelor 
este nevoie de un complex de factori cu anumite valori ale tem pera
turii, luminii etc.

In condiţii nefavorabile, conţinutul celulei algelor se strânge şi în jurul 
ei se formează o membrană dură, impregnată cu siliciu, formând un corp de 
rezistenţă -  cist. In condiţii favorabile, cistul germinează, dând naştere unui 
singur organism, mai rar -  câtorva.

Algele sunt răspândite pc tot globul datorită adaptabilităţii imense faţă de 
factorii mediului şi sunt grupate în cenoze ori grupe ecologice:

- planctonul -  totalitatea algelor microscopice care plutesc liber în stra
turile de apă;

- bentosul -  sunt adaptate pentru a exista, fixându-se de diferite obiecte 
ce se găsesc la fundul bazinelor acvatice;

- terestre -  se întâlnesc pretutindeni: la suprafaţa solului, pe tulpinile ar
borilor şi arbuştilor, pe stânci, garduri, pereţii şi acoperişurile caselor. 
Aceste alge au capacitatea de a suporta seceta, variaţiile de temperatu
ră şi lumină;

- alge din apele termale -  condiţii în carc apa se apropie de punctul de 
fierbere;

- alge de pe gheţari şi zăpezi -  în aceste condiţii uncie specii de alge se 
înmulţesc foarte intensiv, încât atribuie gheţarilor şi zăpezii o cromatic 
specifică. Aici se întâlnesc clamidomonadele, diatomeele etc.;
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- algele din apele sărate -  condiţii cu un nivel sporit de salinizare a apei 
(până la 250 g/l). Ex. Chiorogîoea sarcinoides etc.

Algele eucariotc cuprind mai multe filumuri: Rhodophyta, Chlorophyta, 
Charophyta, C/vysophyta, Xantophyta, Bacillariophyta, Phaeophyta, Pyrro- 
phyta, Eugienophyta.

2,3. Pilum Rhodophyta . Alge roşii
Caractere generale. Forme vitale -  alge cu tal pluricelular, de talie mică 

comparativ cu feoficeele, tipice marine, populează mările tropicale şi subtro
picale. Deseori talul este organizat în rizoizi, cauloizi şi filoizi cc amintcsc or
ganele plantelor superioare. Algele roşii sunt autotrofe. în cromatoforii mici 
şi numeroşi, de rând cu clorofilele, se conţin pigmenţi de culoare roşie - fi- 
coeritrine şi albaştri -ficocianine. Produsul dc asimilaţie al rodoficeelor este 
amidonul floridian, apropiat după structură de glicogen. în celulele algelor 
roşii se mai identifică: mucilagii, picături dc ulei, unele substanţe anorganice, 
printre care iodurile şi bromurile. Sunt rodoficee cu talul dur şi rigid datorită 
pereţilor impregnaţi cu CaCor

Algele roşii se caractcrizcază printr-o structură specifică a organelor de în
mulţire sexuată. Organul reproductiv femei se numeşte carpogon; anteridiile 
sunt adunate în grupe şi produc numai un singur gamet numit spcrmaciu.

Sunt cunoscute cca 4000 de specii, printre ele multe cu valoare medicina
lă, alimentară etc.

Porphyra leucosticta -  alge prinse de substrat cu rizoizii, filoidul lamelar 
cu marginea undulată. Conţine vitamina С în cantităţi mai mari decât fructele 
de portocal. Se utilizează în scop terapeutic şi alimentar.

Chondrus crispus -  alge sedentare cu talul ramificat dichotomic carc 
aminteşte nişte coarne de ren. Conţin „carragccnul” -  o substanţă de natură 
poliglucidică cu proprietăţi fizico-chimicc unice, neîntâlnite la alţi stabiliza
tori naturali sau sintetici. Este utilizat în practica terapeutică în calitate de: 
anticoagulant al sângelui, antiarterosclcrotic, antiinflamator în cazul răcelilor, 
inhibator al activităţii peptice.

Gigartina mamillosa -  alge asemănătoare cu C. crispus, dar se deosebesc 
prin prezenţa unor proeminenţe mamclonare mici. Serveşte drept sursă im
portantă de „carrageen”.

Corallina officinalis -  alge cu talul puternic ramificat, dur şi fragil cu 
pereţii impregnaţi cu calcar. Posedă proprietăţi antihelmintiee.

Gelidium corneum -  arc talul până la 100 cm, penat-ramificat, chiar până 
la filiform. Sursă dc ioduri şi bromuri.
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Din majoritatea algelor roşii se obţine agar-agarul, utilizat în microbio- 
logie la prepararea substratului pe care se cultivă microorganisme. Agarul se 
mai utilizează la producerea capsulelor şi comprimatelor cu acţiune antibioti- 
că, vitaminelor; se utilizează în dereglări intestinale. Algele roşii se folosesc 
în alimentaţia omului.

2.4. Filum Chlorophyta. Alge verzi
C arac tere  generale. Algele verzi sunt foarte variate dupa nivelul de orga

nizare a talului: aceluîare (corpul dintr-o singura celulă cu multe nuclee, fară 
pereţi despărţitori), unicelulare, coloniale şi pluricelulare. Forma talului poate 
li sferică, îamelară, în formă de bandă sau filiformă. Sunt alge plutitoare sau 
prinse de substrat prin rizoizi. Viaţa lor depinde de apă şi sunt răspândite în 
apele dulci, dar se intâlnesc şi în sărate, cresc în bazinele stătătoare, precum 
şi în apele curgătoare, se dezvoltă pe locuri şi obiecte umede: sol, stânci, 
scoarţa arborilor, acoperişuri, ziduri etc. Talul este de culoare verde datorită 
predominării clorofilelor a şi b în raport cu alţi pigmenţi. Produsul asimilaţiei 
este amidonul. Cromatoforul este bine organizat de forma discoidală, spirala- 
tă, filiformă sau de potcoavă. In celulă este prezent nucleul şi una sau câteva 
vacuole.

Specii: Se cunosc cca 13000 de specii.
Volvox aureus -  alge mai primitive; talul prezintă o colonie flagelată din 

50000 de celule care se menţin în colonie mecanic. Populează bazinele acva
tice dulci cu vegetaţie bine dezvoltată.

Ulotrix zonata -  alge filiforme, neramificate; populează apele curate cur
gătoare, acoperind pietrele subacvatice.

Chlamydomonas coccifera -  alge monocelulare mobile, ovale, biflage- 
late. Populează bazinele acvatice murdare, băltoacele. Peretele celular este 
constituit din pectine şi celuloză. Conţine vacuolă pulsantă şi dezvoltă un 
cromatofor mare concav cu un pirenoid şi stigmă roşie.

Dunaliella salina -  alge monocelulare, flagelate asemănătoare clamido- 
monadei, dar populeaza oceane, canale şi lacuri sărate. Conţine beta-caroten 
şi cantităţi sporite de glicerol. Se practică în culturi biotehnologice pentru 
obţinerea beta-carotenului, deşi glicerolul este în cantităţi mai mari, dar e 
dificil de extras.

Chlorella vulgaris -  alge monocelulare; populează bazinele cu apă dulce; 
se întâlnesc pe sol, scoarţa arborilor şi arbuştilor. Se caracterizează printr-un 
ritm de înmulţire şi nivel fotosintetic sporit. Sunt unele din cele mai utile 
alge: în celule se depozitează diferite substanţe, vitamine. Uşor se cresc prin
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biotehnologiile moderne, servind drept sursă de substanţe utile în industria 
alimentară şi farmaceutică. Unele specii ale g. Chlorella produc un antibiotic 
cunoscut sub numele de clorein.

Spirogyra elongata -  alge filiforme, subţiri, compuse din celule dispuse 
într-un rând. Populează bazinele cu ape dulci.

Ulva lactuca nimită şi salată de mare se întâlneşte în mări şi bălţi sărate. 
Are talul lamelar, prins de substrat cu rizoizii. Graţie prezenţei unei flore bac
teriene bogate pe suprafaţa talului, salata de mare este o sursă importantă de 
vitamina B p. Se utilizează în consum şi în scop farmaceutic,

Caulerpa prolifera -  sunt alge marine tropicale cu talul până la 100 cm, 
constituit dintr-o singură cclulă cu multe nuclee, organizată în pseudoorganc: 
rizoizi, cauloizi şi filoizi. Celula este străbătută de numeroase trabecule care 
menţin pereţii celulei într-o anumită poziţie.

2.5. Pilum Charophyta . Alge harofite
Caractere generale. Sunt alge mai superior organizate decât unele alge 

verzi. Talul se aseamănă doar prin aspectul morfologic cu unele cormofite (g. 
Equisetum, Ceratophyîlum), dar nu este diferenţiat în organe adevărate. Are 
un ax principal din noduri şi intemoduri până la 100 cm lungime cu ramificaţii 
verticilate la noduri. Talul este fixat de substrat cu rizoizii. Formează desişuri 
subacvatice considerabile -  bentosul. Populează apele stagnante dulci din la
curi şi iazuri; uneori -  golfurile maritime, Pereţii celulari sunt impregnaţi cu 
carbonat de calciu care determină rigiditatea plantelor. Specifice sunt şi orga
nele de înmulţire sexuată care se formează pc filoizi. Organul fcmcl -  oogo- 
niu şi cel mascul -  anteridiu, sunt plurieelulare şi se dezvoltă, preponderent, 
pc una şi aceeaşi plantă. înmulţirea prin zoospori şi spori este absentă.

Specii. Se cunosc cca 300 de specii:
Chara fragilis, C. vulgaris -  talul imită structura plantelor cormofite, di

ferenţiat în noduri şi intemoduri. Nodurile sunt centrele activităţii meristema- 
tice. Din celulele exterioaie ale nodului inferior se formează rizoizii ramifi
caţi, cu ajutorul cărora planta se fixează în substrat

2.6* Filum Chrysophyta. Alge aurii
Caractere generale. Organisme, preponderent, monocelulare, microsco

pice uneori asociate în colonii, plastidele cărora sunt colorate în auriu. Unele 
sunt flagelate, altele dezvoltă prelungiri rizoidale prin care se agaţă de sub
strat. Populează apele dulci din zona temperată. La unele alge corpul este aco
perit de valve dure, datorită prezenţei bioxidului de siliciu. Conţin clorofila a,
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earotenoide (carotenul, xantofila şi ficoxantofila). Substanţe de rezervă sunt 
uleiurile, leucozina şi volutina.

Specii. Sunt cunoscute cca 400 dc specii.
Epichrysis nutellae -  populează bazinele acvatice din sere.

2.7. Fiium Xantophyta. Alge galbene-verzi
Caractere generale. Alge mono- şi pluricelularc populează apele dulci şi 

sărate. Cromatoforul, de rând cu pigmenţii clorofilieni, mai conţin pigmenţi 
carotenoidici (lutcina, violaxantina, neoxantina) carc atribuie algelor o cro- 
maţie galbenă-verzuie. Talul algelor este aspru şi dur, datorită faptului că pe
reţii celulari sunt impregnaţi cu bioxid de siliciu. Sc înmulţesc asexuat prin 
zoospori, sexuat -  izogamie.

Specii. Sunt cunoscute cca 250 de specii.
Vaucheria îerrestris -  alge cu talul acelular, protoplastul conţine mai mul

te nuclee şi cromatofori granulaţi. Talul ramificat dichotomic, filiform, prins 
dc substrat cu rizoizi.

2.8. Filum Bacillariophyta. Alge diatomee
Caractere generale. Organisme microscopice, monocelulare şi coloni

ale. Mediul acvatic salin şi dulce este locul primar şi dc bază al răspândirii 
diatomeclor, alcătuind planctonul, se mai întâlncsc pe solul umed şi tulpinile 
arborilor. Particularitatea de bază a diatomeclor este prezenţa tecii -  peretele 
celular, impregnat cu bioxid de siliciu. Sunt organisme fotoautotrofe (prin 
fotosinteză, produc substanţe organice), dar rar se întâlnesc şi heterotrofe. 
Unele diatomee pot convieţui în simbioză cu protozoarele.

Specii. Sunt cunoscute cca 5000 dc specii: Navicula intricata, Coccones 
peduculus, Pinnularia viridis.

Diatomeele reprezintă un izvor ineipuizabil şi esenţial de substanţe or
ganice care servesc drept bază constantă de hrană multor vietăti acvatice. 
Valoarea nutritivă a lor este foarte ridicată; conţinutul de proteine şi grăsimi 
din diatomee este mai mare decât cel din cartofi şi cereale.

2.9. Filum Phaeophyta. Alge brune
Caractere generale. în exclusivitate alge pluricelulare răspândite în ape

le reci ale mărilor şi oceanelor, prinse de substrat prin rizoizi. Talul filamentos 
cu lungimea de la câţiva mm la câţiva m, iar al unor specii -  peste 100 m. 
Peretele cclular este constituit din pectinc şi celuloză. O particularitate co
mună a algelor brune este prezenţa alginaţilor şi a fucoidinei cu proprietatea
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de a gelifica în contact cu apa dulce şi a rămâne nemodificată în apa sărată. 
La unele alge mai evoluate se disting plasmodesmele. în celulă este prezent: 
un nuclcu, mai mulţi cromatofori lobaţi, stelaţi sau sferici cu poziţie parietală 
şi câtcva vacuole în vecinătatea nucleului. Culoarea galbenă-brună până la 
brună-ncgricioasă este determinată dc coraportul pigmenţilor clorofilieni şi 
fucoxantinelor. Substanţele de rezervă sunt fucozanul (un derivat al floroglu- 
cinci), laminarina, manitolul, uleiuri grase. în celule se mai conţin săruri de K, 
Na, Ca, P. Sunt caractcristicc în cantităţi considerabile iodurile şi bromurile. 
Formele de înmulţire: vegetativă -  prin fragmentarea talului, asexuată -  prin 
zoospori şi sexuată -  de la izogamie -  reproduccrc primitivă, la oogamie -  cea 
mai evoluată.

Specii. Sunt cunoscute cca 2000 de specii.
Laminaria saccharina -  L a m in a m  -  populează apele saline. Talul mu

cilaginos cu lungimea de până la 1,5 m este divizat în rizoid, cauloid şi filoid. 
Talul trăieşte câţiva ani, iar filoidul se înnoieşte anual. Datorită condiţiilor 
specifice de viaţă: adâncimea mare, temperatura apei, acţiunea mecanică a 
curenţilor de apă, se observă gruparea celulelor talului în pseudoţesuturi cu 
rol de apărare, rezervă, mecanic, asimilator. Celulele au un singur nucleu, 
înmulţirea asexuată este asigurată de numeroşi zoospori flagelaţi. înmulţirea 
sexuată -  izogamia, heterogamia, oogamia.

Laminaria conţine cantităţi apreciabile de alginaţi care prin proprietăţile 
lor fizico-chimice sunt larg utilizaţi în practica terapeutică. Graţie capacităţii 
sporite de imbibiţie, ci îşi mărcsc volumul şi sunt aplicaţi în chirurgie pentru 
lărgirea fistulelor, în gastrologie pentru sporirea accesibilităţii agentului activ 
al medicamentului. Alginaţii sunt practicaţi cu succcs în curclc de slăbire, ser
vesc drept materie primă în industria farmaceutică pentru produccrca pansa
mentelor gastrointestinale, vatei medicinale şi a fibrelor de sutură. La fel sunt 
utilizaţi în calitate de substituenţi ai plasmei, îndulcitor al medicamentelor, la 
producerea pulberii laxative, preparatelor anticoagulante şi celor de detoxi- 
fiere a organismului. Laminaria constituie un element de bază în alimentaţia 
multor popoare asiatice.

Alte specii: L. solid unduia, L.japonica, L. digitala, L. maxima.
Fucus vesiculosus -  alge cu talul lamelar cu lungimea de cca 100 cm, 

ramificat dichotomic, prins de pietrele subacvatice prin rizoizi. Sunt bogate 
în alginaţi, ioduri, bromuri, vitamina C. Se utilizează în curele de slăbire şi în 
calitate de activator al funcţiei glandei tiroide.

Macrocystis pyrifera -  reprezentanţii speciei au cea mai mare lungime -  
până la câtcva sute de metri. Talul fixat de substrat cu rizoizii dezvoltă un



cauloid lung şi subţire ce continuă într-un ax, pe care sunt prinse numeroase 
fronde frunziforme cu lungimea până la 2 m, fiecare având la bază câte un 
flotor care conferă algei gigante o poziţie verticală cu ţinută plutitoare.

Despre această specie care populează apele Americii de Sud Ch. Darwin 
scrie: „Aceste păduri subacvaticc imense din Emisfera sudică le pot compara 
numai cu pădurile terestre din zonele tropicale”.

Algele brune reprezintă unica sursă de obţinere a alginaţilor -  săruri ale 
acidului alginic. Un mic adaos de alginat de sodiu îmbunătăţeşte considerabil 
calitatca produselor alimentare -  conservelor, sucurilor din fructe etc.

2.10. Filum Pyrrophyta. Alge pirofite
C arac tere  generale. Formele vitale sunt organisme, preponderent, m o

nocelulare microscopice, răspândite în bazinele acvatice dulci şi sărate. Cele 
mai caracteristice particularităţi sunt structura dorsoventrală a celulei; pre
zenţa unui sac sau buzunar; prezenţa flagelilor. Toamna, cu scăderea tempera
turii din bazinele acvatice naturale, activitatea vitală a pirofitclor diminuează, 
iar în celc artificiale, în special în sistemele de canalizaţic dc la uzinele de 
prelucrarc a sfeclei de zahăr, continuă activ.

Specii: Cryptomonas curvata, C. platyuris.
Au valoare practică, deoarcce participă activ în circuitul substanţelor din 

bazinele acvatice; acumulează un volum esenţial de biomasă care serveşte 
drept hrană peştilor.

2.11. Filum Euglenophyta. Alge euglenofite
C arac tere  generale. Alge monocelulare cu nucleu bine diferenţiat, uni- 

sau biflagclate, în partea anterioară a celulei. Populează bazinele acvatice cu 
apă stătătoare. înmulţindu-se abundent, apa „înfloreşte”. Euglenofitele sunt 
lipsite dc peretele celular tipic plantelor superioare, de aceea sunt plastice. 
Rolul de protecţie îl are stratul exterior al ectoplasmei -  periplastul. Culoarea 
verde este datorită prezenţei clorofilei. în  partea anterioară a celulei se află 
un corpuscul de culoarc roşie -  stigma, cu rol dc sensibilitate a luminii. Cro- 
matoforii sunt mari şi asigură nutriţia fototrota. Sunt şi reprezentanţi paraziţi 
care populează intestinul nevertebratelor. Euglenotifcle se înmulţesc prin di
viziunea directă longitudinală a celulei, unele spccii -  sexuat.

Specii: Euglena viridis, E. gracilis, Colaci um mucronatum, Phacus 
triqueter, R monilatus. Euglenofitele participă activ la autopurificarea bazi
nelor acvative, servcsc drept hrană pentru vieţuitoarele acvatice.

CAPITOLUL II. Plante inferioare Thallobionta



Importanţa algelor
Fiind răspândite pe tot globul şi având clorofilă, produc în rezultatul fo- 

tosintczci oxigenul liber necesar pentru respiraţia vietăţilor acvatice. Produc 
o cantitate enormă de masă biologică utilă în hrana animalelor marine, dar şi 
în domeniul farmaceutic şi medical: agar, alginaţi, ioduri, vitamine, săruri de 
potasiu, fosfor etc. Doar 100 g  de masă uscată de Chlorella prezintă norma 
zilnică în tot complexul de vitamine pentru om, cu excepţia vitaminei С carc 
se pierde la uscare. Unele specii de alge sc folosesc în alimentaţia omului.

CIUPERCI
Sunt organisme eucariotc, la care lipsesc pigmenţii clorofilieni şi plasti- 

dele, se nutresc heterotrof prin absobţia substanţelor nutritive din organisme 
atât vegetale, cât şi animale, vii sau moarte în putrefacţie. Mult timp aceste 
organisme migrau de la plante la animale, astăzi atribuindu-le un regn aparte 
Fungi. Majoritatea specialiştilor dc domeniu acceptă în acest regn următoare
le filumuri: Myxomycota, Mycota şi Lichenophyta.

2,12. Filum Myxomycota. Mixomicote
Caracterc generale. Mixomicetele (gr. myxe = mucozitate) cuprind spe

cii mucilaginoase, alcătuitc dintr-o masă protoplasmatică cu multe nuclee, 
fără pereţi despărţitori şi nelimitată de perete celular. Accst corp cu mişcări 
ameboidale în mediul umed poartă denumirea de plasmodiu. Mixomicetele 
sunt apropiate de ciuperci prin modul lor heterotrof de nutriţie şi prezenţa gli- 
cogenului drept materie de rezervă, dar totuşi ele constituic un filum aparte.

2.13. Filum Mycota. Ciuperci
Caractere generale. Micotele (gr. mykes -  ciupercă) constituie o gru

pă enormă de organisme care include cca 100 000 de specii de ciuperci şi 
ocupă o treaptă evolutivă deosebită în cadrul lumii organice. Sunt lipsite dc 
clorofilă, deci pot exista şi la întuneric, şi se hrăncsc heterotrof -  saprofit sau 
parazit. Comun cu animalele este prezenţa chitinei în peretele celular şi a 
glicogenului drept substanţă de rezervă şi nu amidonul ca la alge şi plantele 
superioare. Modul dc nutriţie se datorează presiunii osmotice -  prin absorbţie 
şi nu prin înghiţirea hranei; în unele cazuri sunt prezenţi şi rizoizii. Corpul 
vegetativ (talul) al ciupercilor este miceliu care prezintă un sistem de fire 
subţiri, ramificate, numite hife ce se află atât pe suprafaţa substratului, cât şi 
în interiorul lui. Speciile mai primitive nu au miceliu. Miceliu poate fi mono
celular, plurinuclear sau din hife separate cu creştcrc apicală. Un tip de me
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tamorfoză a miceliului sunt scleroţii -  hifc împletite compact. Scleroţii sunt 
bogaţi în substanţe nutritive şi au rol dc supravieţuire a ciupercii în condiţii 
nefavorabile. Celula ciupercilor este acoperită cu o membrană tare peretele 
celular de natură pecto-chitinică, iar al oomicctelor -  celulozică, sub care 
se află membrana plasmatică ce înconjoară protoplastul. Citoplasma conţine 
proteine, enzime, acizi aminici, lipide. Celula include următoarele organite: 
mitocondrii, lizozomi, vacuolc cu lipide, glicogen, grăsimi. Amidonul lipseş
te. în celulă se află unul ori câtcva nuclee înconjurate de membrană dublă cu 
unul sau câţiva nucleoli.

înm ulţirea. La ciuperci sunt prezente toate tipurile de înmulţire:
- vegetativă -  prin fragmentarea miceliului, segmentele căruia se dezvoltă 

autonom. Se mai înmulţesc prin intermediul sporilor vegetativi. Artrosporii 
se formează în urma dezagregării hifelor în celule separate, fiecarc dând 
naştere unui organism nou. Clamidosporii se formează aproximativ similar 
ca artrosporii, însă ei au o membrană groasă, de culoare închisă şi rezistă 
condiţiilor nefavorabile. în alte cazuri pe o celulă ori pe nucleu se formează 
muguri care se desprind de celula-mamă, alcătuind un lanţ specific.

- asexuată -  prin intermediul numeroşilor exospori: aplanospon -  imobili 
şi zoospori -  mobili; prin intermediul conidiilor carc sunt acoperiţi cu o 
membrană şi nu au organe de deplasare; sc răspândesc cu curenţii de aer, 
de insecte, om;

- sexuată -  prin contopirea gârneţilor haploizi masculi şi femeii, dând naştere 
unui zigot diploid. înmulţirea sexuată a unor specii inferioare are loc prin 
contopirea gârneţilor identici (izogamie) ori diferiţi după dimensiuni (hete- 
rogamie), sau are loc oogamia, în cadrul căreia se dezvoltă organe sexuale 
femele -  oogonii şi mascule -  anteridii. în oogonii se dezvoltă una ori câtc
va ovule. Ovula este fecundată de spermatozoid ori de o parte a anteridului. 
înmulţirea sexuată poate avea loc şi prin contopirea a două celule somatice 
din două hifc vecine -  somatogamie sau prin contopirea a doi gametangi cu 
mulţi nuclei, încă nediferenţiat în gârneţi -  gametangiogamie.
Ecologia. Ciupercile vieţuiesc în cele mai diverse condiţii. în cadrul evolu

ţiei ele s-au adaptat la dobândirea hranei din diferite substraturi ce şi reprezintă 
mediul lor de viaţă. Ciupercile se găsesc în sol, participând la descompunerea 
substanţelor organice şi formarea humusului. Sunt ciupcrci acvatice care para
zitează plante şi animale acvatice ori se nutresc cu corpul lor în descompunere. 
Deosebim ciuperci-parazite care au drept gazdă plantele şi animalele terestre. 
Sc cunosc ciuperci care populează obiecte şi localuri din lemn, producând pagu
be enorme. Sunt cunoscute şi ciuperci-răpitoare carc se nutresc cu viermi vii.

CAPITOLUL II. Plante inferioare Thallobionta
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Clasificarea. Până în prezent nu este o părere unică privind clasificarea 
ciupercilor, însă majoritatea savanţilor -  specialişti în domeniu, recunosc gru
parea lor în: ciuperci inferioare (absenţa miceliului septat) şi ciuperci superi
oare (structura celulară a miceliului).

CIUPERCI INFERIOARE
2.13.1. Clasa Chytridiomycetes

Caractere generale. Include cele mai vcchi şi mai primitive specii de 
ciuperci. Miceliu lipseşte ori este slab dezvoltat. Sc înmulţesc asexuat -  prin 
zoospori mobili, unifiagelaţi; sexuat -  izogamie, heterogamie, oogamie. Ciu
perci parazite şi saprofite. Parazitează pe alge din ape dulci şi saline, plante 
superioare, animale.

Synchytrium endobioticum -  corpul nu reprezintă un miceliu, dar o masă 
protoplasmatică, cu numeroase nuclee, din care rezultă sporangii unde se dez
voltă zoosporii ce infcctcază tuberculii de cartof, producând boala „cancerul 
cartofului” cu pagube considerabile.

Olpidium brassicae -  parazitează pe plantulele de varză, producând boala 
„piciorul negru”.

2.13.2. Clasa Oomycetes
Caractere generale. Miceliu acelular, plurinuclcat, filamentos, ramificat. 

Conţinutul citoplasmatic nu este separat prin pereţi transversali. Dezvoltă ha- 
ustorii cu care extrag hrana din celula gazdă. înmulţirea asexuată se efectuea
ză prin conidii, din care se dezvoltă zoosporii biflagelaţi, sexuat -  oogamie. 
Preponderent, ciuperci care parazitează atât pc plante, cât şi pe animale.

Lagena radicicota -  parazitează pe rădăcinile gramineelor, producând 
ofilirea plantelor.

Phytophtora infestans -  parazitează pe cartofi, producând boala „mana 
cartofului”.

Plasmopara viticola -  parazitează pe toate organele viţei de vie, produ
când boala „mildiu”.

Phthium debaryanum -  produce putregaiul la tomate, castraveţi, varză, 
sfeclă.

2.13.3. Clasa Zygomycetes
Caracterc generale. Ciuperci saprofite şi parazite la om şi animale. La 

cele mai multe specii miceliul este acelular, plurinucleat, ramificat; la altele —
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monocelular. Peretele celular constă din 37-40 % polizaharidc. înmulţirea ase- ;
xuală are loc prin sporangiospori imobili, aflagclaţi ori conidii; cca sexuată ;
-  izogamie care constă în contopirea a două celule nediferenţiate în gârneţi. '

Mucor muceda -  M ucegaiu l com un sau m ucegaiu l alb. Trăeşte pe aii- : 
montele bogate în glucide, frecvent pe pâine. Corpul vegetativ -  miceliu tu- ;■ 
bulos, acelular, plurinucleat, cu aspectul unei plase albe, laxe care se fixează ; 
de substratul nutritiv. Hifele verticale se termină cu sporangi de culoare 
neagră, cu un număr mare de spori care la maturitate uşor sunt răspândiţi cu 
curenţii dc aer. •

M. javanicus, M. racemosus -  produc fermentarea alcoolică, ;

C IU P E R C I S U P E R IO A R E

2.13.4. Clasa Ascomycetes
Caractere generale. Cuprinde cca 30000 de specii răspândite în calitate , 

de saprofite în sol, frunzişul mort al arborilor din păduri, pe substrat vegetal. : 
Unele ascomicete parazitează pe plante, animale şi om, provocând boli grave. ;
Dezvoltă miceliu haploid, pluricelular cu celule polinucleate, mai rar -  mono- 
'nucleate. Ilifele sunt despărţite prin pereţi transversali, compuşi din chilină. 
Po\izaharidele constituie 20-25%  din componenţa peretelui celular. Partieu- ■ 
laritatt;&de bază a ascomicetelor este formarea unor organe specifice -  pungi, V 
numite aste -  structuri monocelulare în care se dezvoltă, de regulă 8 ascospori. • 
înmulţirea sexuată, tipică pentru ascomicete, este heterogametangiogamia -  
contopirea a doi gamela ngi -  celule specializate, nediferenţiate în gameţi. 
în ciclul dezvoltării ascomicetelor, un rol important are înmulţirea asexuată. : 
Sporii înmulţirii asexuate -  conidiiie, se formează exogen pe miceliu haploid, 
înmulţirea vegetativă -  prin fragmente de hife, sderoţi şi prin înmugurire. 
Cele mai importante genuri sunt Actinomyces, Aspergillus, Penicillium, Cla- 
viceps, Saccharomyces, speciile cărora au valoare economică, farmaceutică, 
alimentară, fiind producenţi pentm obţinerea pe scară industrială a antibioti- •; 
celor, alcaloizi lor, vitaminelor, enzimelor, acizilor organici, alcoolilor etc.

Actinomyces griseus -  produce substanţa antibiotică streptomicina, utili- ; 
zată în tratarea unor forme de tuberculoză, infecţiilor intestinale.

Aspergillus oryzae -  M ucegaiul verde-albastru -  ciupercă saprofilă pe ' 
fructe şi alimente dulci, Hifele septate împăienjenesc substratul nutritiv, de : 
la care se dezvoltă hifele aeriene ce se termină cu conodiofori unicelulari, . 
conidiiie cărora sunt aranjate în şiraguri radiale. Se utilizează în biotehnologii ; 
pentm producerea industrială a acizilor organici, vitaminelor, alcoolilor etc. >

CAPITOLUL II. Plante inferioare Thalîobionta
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PenicilliuM notatum -  Mucegaiul verde -  ciupercă saprofită pe produ

sele alimentare, asemănătoare morfologic cu mucegaiul negru, dar se deose
beşte prin prezenţa conidioforilor pluricelulari în formă de pensule. Produce 
substanţa cu proprietăţi bacteriostatice şi bactericide, denumită de A. Fleming 
(1928) -  penicilina. Descoperirea penicilinei a pus începutul unei noi ere în 
medicina mondială.

Alte specii -  P. glaucum , P, chrysogenum -  la fel servesc surse de peni
cilină.

Claviceps purpurea -  Cornul secării. Ciuperci parazite pc plantele de 
secară şi alte graminee. Produce organe vegetative dc rezistenţă -  sclcroţi. Ci
clul biologic al ciupcrcii înccpc cu ascosporii care infectează florile de secară. 
Germinând, dau naştere unor hifc carc invadează ovarul florii, devenind ste
ril. Miceliul, ocupând tot ovarul, sc transformă în sclerot -  împletituri com
pacte de hife cu aspect de corn puţin curbat, lungimea de 1-4 cm, culoarea 
neagră-violacee.

Produsul medicinal: Secale cornutum -  reprezintă scleroţii cu conţinut 
de aicaloizi indolici ce posedă proprietăţi terapeutice: sedativă, vasoconstric- 
toare, hipotensivă. In doze necontrolate provoacă ergotismul la animale şi om 
care poate fi letal.

Saccharomyces cerevisae -  Drojdia de bere. Ciuperci microscopice, 
monocelulare, sferice sau ovoidale. Citoplasma este bogată în ribozomi, ule
iuri, glicogen, vitaminele grupei B, enzime. Se înmulţesc vegetativ -  prin 
înmugurire.

Produsul medicinal: Faex medicinalis -  conţine vitaminele grupei B, un 
bogat complex enzimatic, proteine, aminoacizi. Are acţiune vitaminizantă. Se 
intrebuinţează în furunculoze, erupţii dermatice, deranjamente gastro-intesti
nale, avitaminoza В etc.

S. ellipsoides -  Drojdia de vin -  producc fermentaţia mustului din stru
guri, transformându-1 în vin.

Monila fructigena -  provoacă putrefacţia fructelor -  mere, pere.

2 .13.5, Clasa Basidiomycetes
Caractere generale. Cuprinde cca 30000 de specii -  cele mai superioare 

ciuperci. Sunt specii saprofite şi parazite pe corpul plantelor şi animalelor. Talul 
basidiomicetelor constă dintr-un miceliu pluricelular ramificat. Corpul sporifer
-  din pălărie numităpiieus şi picior numit stipes. Organe sexuale sporifere sunt 
bazidii în care se dezvoltă bazidiosporii monocelulari, haploizi. înmulţirea se
xuată are loc prin contopirea a două celule vegetative ale miceliului haploid.
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Agaricus campester -  Ciuperca de băligar este comestibilă cu corpul 
sporifer alcătuit din pilcus şi stipes. Regiunea himenială se află în partea infe
rioară a pileusului -  nişte lamele dispuse radiar pe care se dezvoltă bazidiile 
cu bazidiospori. Sporofitul creşte pc soluri bogate în substanţe organice.

Amanita caesarea -  Burete domnesc, cu pileusul dc culoare roşie-por- 
tocalie, are stipesul şi regiunea himenială galbene. Ciupercă comestibilă. Se 
întâlneşte în păduri.

A. phalloides -  Buretele viperei, arc pileusul galben-verzui şi este cea 
mai toxică ciupercă. Consumată, produce moartea în 95% din cazuri, datorită 
alcaloizilor indolici toxici. Creşte în grupuri în păduri.

Boletus edulus -  Mânatarcă Organele sexuale -  bazidiile şi bazidiospo- 
rii -  sc formează exogen. Regiunea himenială constă din tuburi lungi, sudate 
între ele. Creşte prin luminişuri din pădure. Ciuperci comestibile.

B. satanas -  Hrib ţigănesc -  ciuperci toxice. Corpul, fiind strivit, în con
tact cu aerul, din alb devine albastru. Creşte prin păduri. Ciuperci toxice.

lnonotus obliquus -  Iască ori băcălia de mesteacăn -  creşte pe tulpina 
arborilor de mesteacăn, arin, scoruş, ulm, formând un coip de fructificare negri
cios, extern cu suprafaţa rugoasă şi fisurată. Intern este localizat stratul himenial 
fertil în care se dezvoltă sporii. La eruperea stratului extern dens, sporii sunt puşi 
în libertate şi uşor duşi de vânt pe locuri noi, traumate ale scoarţei arborilor.

Preparatele obţinute din ciupercă se folosesc în calitate de remedii de reţi
nere a înmulţirii celulelor cancerigene. în acest scop se colectează cuipercilc 
numai de pe tulpinile arborilor de mesteacăn.

Ustiîago tritici -  Ciuperci parazite. Transformă inflorescenţa grâului în- 
tr-o masă pulverulentă neagră. Produce boala „tăciunele zburător al grâului” .

2.73.6. Clasa Deuteromycetes
Sunt un grup dc ciuperci cu specificul său numite şi ciupercile imperfccte. 

Se înmulţesc asexuat prin intermediul conidiilor, stadiile înmulţirii sexuate nu 
se cunosc. Majoritatea speciilor parazitează pe plantele cultivate, precum şi 
pc animale, producând daune enorme. Speciile genurilor: Fusarium provoacă 
boala fuzarioza la grâu; VerticiUum -  verticuloza la piersic; Acorion -  favus şi 
căderea părului la animale; Tricophyîon -  afecţiuni tegumentare, una din ele 
fiind herpesul la animale şi om.

Importanţa ciupercilor
Ciupercile participă la circuitul substanţelor în natură, la descompunerea 

rămăşiţelor animaliere şi vegetale, la formarea substanţelor organice în sol, 
sporind rodnicia lui.

CAPITOLUL II. Plante inferioare Thallobionta
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Multe specii de ciuperci au un bogat complex fermentativ, producând un şir 
de substanţe biologic active, folosite de către om. Dc ex. cnzimclc: pectinaza
-  în limpezirea sucurilor din fructc; cclulaza -  în descompunerea furajelor con
servate; proteaza -  în hidroliza proteinelor; amilaza în hidroliza amidonului.

Una dintre cele mai mari realizări ale savanţilor a fost descoperirea an
tibioticelor. Primul antibiotic, folosit şi actualmente în practica medicală, a 
fost penicilina -  produs al activităţii vitale ale unei spccii de Penicillium. 
Ciupercile g. Aspergillus, Saccharomyces sunt folosite în producerea acizilor 
organici, vitaminelor, alcoolilor pe scară industrială.

Din see. XVI, în Mexic se cunoşteau proprietăţile halocinogenc ale speci
ilor de ciuperci din g. Psilocyhe, folosite în ritualuluri religioase. Ulterior, din 
unele specii dc Psilocybe s-a obţinut substanţa psilocibina (C H |20 4N.,P). Cer
cetările farmacologice au demonstrat intoxicitatea acestei substanţe, însa 12 
mg conduc la schimbări esenţiale în psihica omului. Actualmente, psilocibina 
este utilizată în multe ţări în tratamentul unor boli psihice grave.

M ajoritatea bazidiom icetelor servesc drept hrană omului, fiind produse 
cu conţinut înalt nutritiv (substanţe proteice, uleiuri, zaharuri, acizi orga
nici, vitamine, elemente m inerale etc.). Este valoroasă aroma ciupercilor 
care conferă produselor calităţi apetisante apreciabile. Utilizarea ciuperci
lor în consum necesită prudenţă maximă. Multe produc intoxicaţii datorită 
conţinutului de constituenţi toxici: am anitina, faloidina, faloina, falacidina 
care pot avea efect letal.

Multe specii de ciuperci sunt dăunătoare -  produc boli plantelor de cultură 
şi celor spontane, diminuând roada; unele specii de ciuperci produc boli grave 
omului şi animalelor. Multe ciuperci deteriorează cărţile, hainele, obiectele de 
artă, localurilc ele.

2.14. Filum Lichenophyta. Licheni
Caractere generale. Lichenii reprezintă o grupă complexă şi specifică 

dc organisme, talul cărora permanent este format din doi componenţi care 
conveţuiesc în simbioză:

- ciuperca heterotrofă, numită microbiont. S-a constatat că în 99% din
tre simbiontele lichcnilor sunt specii de ciuperci ascomicete şi în 1% -  
specii bazidiomicetc;

- alga autotrofă, numităficobiont. Aici participă speciile a 28 de genuri 
de alge cianofite şi elorofite. S-a mai constatat şi participarea, în unele 
cazuri, a bacteriilor din genul Azotobacter care fixează azotul atmosfe
ric liber.
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La baza biologiei acestor organisme se află fenomenul dc simbioză (aso
ciere) care este permanentă şi obligatorie. Alga realizează fotosinteza, iar ciu
perca dobândeşte apa şi sărurile minerale dizolvate în ea, precum şi sistemul 
de enzime. Ambii componenţi se ajută reciproc: în cazul lipsei de apă, ciu
perca ar pieri, iar în cazul anumitei temperaturi menţinute de hifele ciupercii, 
alga ar pieri. Alga, în cadrul fotosintezei, produce hidraţi de carbon care sunt 
folosiţi atât de ea însăşi, cât şi de ciupercă.

în talul lichenilor se întâlnesc mai multe forme dc contactare între hifele 
ciupercii şi celulele algei. Cea mai frecventă formă -  o celulă de algă şi alta a 
hifei de ciupercă -  se află în contact nemijlocit. în acest caz, ciuperca formea
ză organe speciale de absorbţie a hranei, şi anume:

- haustorii -  structuri laterale care sparg membrana celulară a algei şi 
pătrund în protoplastul ei;

- impresorii -  struchiri similare care însă nu sparg membrana celulară, 
doar o împing în interior;

- opresorii -  se formează în vârful hifei ciupercii şi se lipeşte strâns dc 
exteriorul cclulei algei, nepătrunzând în protoplast.

Aceste organe de absorbţie mărturisesc despre esenţa relaţiilor uimitoare 
între micobiont şi ficobiont. Asocierea diferitor organisme în licheni determi
nă o rezistenţă deosebită condiţiilor aspre de temperaturi şi secetei prelungite. 
Lichenii pot trăi în locuri, unde altă vegetaţie lipseşte: pe pietre, stânci, sticlă, 
metale, în tundră, zona alpină şi deşerturi.

Morfologia talului. Talul lichenilor variază după: dimensiuni de la 1 2 mm
-  la 10-25 cm înălţime; culoare: de la albă -  la neagră; formă: de la crustă la 
tufa.

în funcţie de aspectul talului, se deosebesc următoarele tipuri morfologice 
de licheni:

- fruticuloşi -  talul are aspect de tufa în miniatură, ramificată, cu ramuri 
cilindrice ori plate şi fixat cu baza dc substrat;

- foliacei -  talul aminteşte nişte frunze divizate mărunt cu faţa inferioa
ră uşor fixată de substrat prin nzine -  analogi ai rizoizilor;

- crustoşi -  talul este reprezentat prin membrane rigide ca nişte cruste 
lipite cu toată faţa lor inferioară de substrat. Sunt speciile de licheni celc 
mai rezistente şi cele mai răspândite, preponderent, pe sol şi pe arbori;

- filameMoşi -  talul este sub forma unor filamente simple sau ramifica
te; sc dezvoltă în interiorul masei gelatinoase a algei;

- membranoşi -  talul are aspect membranos la uscăciune şi gelatinos la 
umezeală datorită mucilagiilor existente în hife.

CAPITOLUL II. Plante inferioare Thallobionta
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Anatomia talului. Talul este constituit la exterior de straiuri corticale su
perior şi inferior dense din filamente de ciupercă care cuprind zona mediană 
din numeroase filamente incolore de ciupercă, împletite mai des sau mai lax
- stratul medular şi celule algale sferice sau alungite, numite gonidii -  stratul 
gonidial. Talul lichenului sc fixează de substrat prin intermediul filamente, 
numite rizine. Pe talul lichenului se diferenţiază nişte formaţiuni specifice:

- sorodii -  structuri globuloase, alcătuite din celule algale înconjurate 
de hife de ciupcrcă cu rol în înmulţirea vegetativă a lichenului;

- izidii -  excrescenţe columnalc ale talului. Conţin celule algale şi hife. 
Se desprind de tal, se fragmentează în numeroase bucăţi care se răs
pândesc cu curenţii de aer şi, nimerind în condiţii favorabile, dău naş
tere la licheni noi;

- cefalodii -  excrescenţe sub formă de gale cu rol trofic, întrucât unele ci- 
anobacterii (g. Nostroc) au capacitatea de a fixa azotul atmosferic liber.

Nutriţia. Datorită prezenţei algelor sc realizează fotosinteza, dar nivelul 
fotosintetic este scăzut, drept consecinţă creşterea talului este foarte lentă. 
Produşii fotosintezei sunt glucidele, lipidele, proteinele, pigmenţii, vitami
nele care servesc drept sursă de nutriţie pentru hifele ciupercii. La rândul lor 
ciupercile asigură apa şi sărurile minerale dizolvate în ea, azotul; reprezintă 
acumulator de căldură. Dintre produşii de sinteză a lichenilor este lichenina
-  amidonul lichenilor.

înmulţirea. Lichenii se înmulţesc pe cale:
- vegetativă cea mai frecventă formă -  prin fragmente dc tal, sorodii şi izi

dii. Sorodiile sunt structuri sferice, sub formă de pulbere fină, înconjurate 
de hife micclicne. Duse de curenţii de aer şi nimerind în mediu favorabil, 
se fixează de substrat prin rizine. Prin mucilaginare, generează un lichen 
nou. Izidiile sunt excrescenţele talului carc conţin gonidii şi hife. Sc frag
mentează şi, duşi dc curenţii de aer şi nimerind pc substrat favorabil de 
care se prind prin rizine, prin mucilaginare, generează un liehen nou;

- asexuată -  prin sporii produşi de ciupcrcă ce germinează şi dau naştere 
hifelor, care, venind în contact cu alga corespunzătoare, generează un li
chen nou;

- sexuată -  pe talul lichenilor se formează corpi sexuali, printre carc: apo- 
teci -  coipi fructiferi sub formă de formaţiuni discoidale;

- periteci -  corpi sub formă de ulcioraş cu o deschizătură deasupra;
- hasteroteci -  corpi fructiferi, înguşti, alungiţi.

C lasificarea. Lichenii se clasifică în funcţie de organismul heterotrof al 
lor -  ciupercă ascomicctă sau bazidiomicetă, în două clase inegale după nu
mărul de specii.



CAPITOLUL II, Plante inferioare Thallobionta

2 .14. 1. Clasa Ascolichenes
Cuprinde majoritatea spcciilor în care ciuperca este o ascomicetă. Carac

teristic pentru ascolichcni este formarea sporilor în asce.
Cetraria islandica -  Lichenul dc Islanda -  vegetează în regiunile nordi

ce ale Eurasici şi Amcricii. Tal fructiculos, brun, lipicios pe partea superioară, 
cu aspect dc tuta mică şi ramuri foliacee.

Produsul medicinal: Cetrariae lichen -  talul lichenului, conţinc hidraţi 
de carbon, acizi lichenici (citric, usnic), terpene, substanţe amare. Are propri
etăţi antibactcricnc, antiinflamatoare, antitumorale. Se utilizează în afecţiuni
le căilor respiratorii, în stimularea secreţiilor stomaticc.

Cladonia rangiferina -  Lichenul renilor. Tal fruticulos, dc culoare cenu
şie şi albă. Vegetează în zonele alpine şi în tundră. Furnizează hrana renilor.

Evernia prunastri ~ tal fructiculos, albicios sau alb-verzui. Conţine acizi 
lichenici - evemic, polifenoli cu acţiunc antiseptică. Datorită uleiului volatil, 
lichenul se foloseşte în industria de parfumerie. Lichenul moare la un anumit 
grad de poluare a atmosferei şi reprezintă un indiciu ecologic, mai ales în 
cazul depăşirii concentraţiei de dioxid de sulf şi metale grele.

Lecanora esculenta -  tal crustos. Vegetează în deşerturi. Se foloseşte în 
alimentaţia omului.

Lobaria pulmonuria -  lichcni epifiţi pe arbori, cu aspectul unui plămân. 
Foarte sensibili la poluarea atmosferei, pierzând vitalitatea, fapt pentru carc 
se utilizează în aprecierea gradului de poluare a aerului.

Usnea barbata -  Mătrcaţa brazilor -  tal foarte ramificat, ccnuşiu-ver- 
ziu. Epifit pe ramurile coniferelor - brad, molid etc., producând mari pagube
-  arborele sc usucă. Are valoare farmaceutică prin proprietăţile sale antibac
tcricnc, antitumorale, imunostimulatoare. Se utilizează în afecţiuni bucale şi 
faringicne, contra gripei şi reumatismului.

2.74.2. Clasa Basidiolichenes
Caractere generale. Cuprinde cca 20 de specii, în compoziţia cărora intră 

o ciupercă bazidiomicctică. Sunt răspândite, preponderent, în zona tropicală, 
însă se întâlnesc şi-n cclc temperate şi subarctice. Trăiesc pe trunchiurile ar
borilor şi pe soluri golaşe.

Dictyonema pavonia -  tal lamelar, cortical, de culoare albastră-verzuic. 
Pe faţa inferioară a talului se formează bazidiile şi bazidiosporii.

Multiclavula ni ucidă -  tal mic ce se prinde de lemnul putrezit al arborilor.



Tatiana C A L A L B 1 M ih a i B Ö D M /Ö 1
Importanţa lichenilor

Lichenii nu au valoare economică importantă, însă ei sunt „pionerii” na
turii, vegetând în condiţii extremale, pe locuri unde nu se întâlnesc alte specii 
vegetale. Acizii lichenici provoacă dezagregarea rocilor, iar prin descompu
nerea talului contribuie la formarea humusului.

In tundră lichenii sunt, practic, singura sursă de hrană a ierbivorilor. Une
le specii de licheni se utilizează şi în scop alimentar, altele -  drept sursă de 
materie primă pentru obţinerea unor medicamente, coloranţi şi parfiimuri. Se 
produc în proporţii: zăharuri, pectine (gelatina), glucoza medicinală, uleiuri 
esenţiale ele. Datorită sensibilităţii unor licheni la poluanţii atmosferici, sunt 
utilizaţi la aprecierea gradului de poluare a mediului ambiant.



CAPITOLUL III.
PLANTE SUPERIOARE CORMOBIONTA

Include cca 300000 de specii -  cele mai evoluate plante, cu corpul vegetativ 
diferenţiat în rădăcină, tulpină şi frunze, numit corni, dc unde şi denumirea. Cor- 
mofitele se caracterizează prin prezenţa:

- ţesuturilor conducătoare, grupate în fascicule conducătoare, distribuite 
în cilindru central, numit stei;

- organelor sexuale pluricelulure şi permanent de două tipuri: mascule
- anteridii, în care se dezvoltă celule sexuale mascule -  gameţi masculi 
şi femele -  arhegonii, în care sc dezvoltă celule sexuale femele -  gameţi 
femeii. în urma fecundării (contopirii) gârneţului mascul cu cel femei se 
formează o celulă nouă, diploidâ, cu cromozomi paterni şi materni, numi
tă zi got, din care se dezvoltă sporofitul:

- organelor asimilatoare (nutriţie autotrofa).
Briolitelc Bryophyta aparţin cormofitelor datorită prezenţei arhegoniului, 

deşi lipseşte rădăcină şi steiul, de aceea sunt grupate aparte -  plante superioare 
cu spori avasculare. Brădişorii Lycopodiophyta, coada calului Equisetophyîa, 
ferigile Pîeridophyta alcătuiesc plantele superioare cu spori vasculare. Plantele 
cu sămânţă Spermatophyta se divizează în plante cu sămânţa golaşă Gynmosper- 
matophyta (Pinophyta) şi plante cu sămânţa acoperită Angiospermatophyta sau 
plantele cu flori Magnoliophyta.

PLANTE SUPERIOARE CU SPORI
3.1. Filum Bryophyta. Muşchi

Caracterc generale. Filumul cuprinde 22000-27000 de spccii dc muşchi -  
preponderent, plante perene, mai rar -  anuale, însă toate sunt dc talie mică -  de 
la 1 2 cm la 40-50 cm. Muşchii vegetează pe toate continentele şi cresc pre
tutindeni: pe soluri umede, locuri umbroase; nu se întâlnesc doar în deşerturile 
cu salinizare clorată şi sulfată. Până în prezent nu sunt cunoscute briofite m ari
ne, însă unele specii cresc pe fundul bazinelor cu apă dulce până la adâncimea 
de 40 m.

La muşchi predomină gametolitul faţă de sporofit. Gametofitul (însuşi 
planta) apare dintr-un spor haploid (n). iniţial se dezvoltă talul numit profone- 
mă, după care apare gametofitul. Pe gametofiţii masculi apar organele sexuale 
mascule -  anteridiile, în interiorul cărora sc formează spermatozoizii (n); pe
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gametofiţii femeii apar arhegoanele, în care se formează oosfera (n). Prin 
intermediul apei, spermatozoizii pătrund în arhegon şi fecundează oosfe
ra, drept urmare se formează zigotul diploid (2n) pe gametofit, din care ia 
naştere sporogonul ce reprezintă sporofîtul. Sporofitul este alcătuit dintr-un 
picior absorbant, o tulpină -  setă şi o capsulă producătoare de spori. Sporii 
la maturitate sunt expulzaţi şi, nim erind în condiţii de mediu prielnice, ger
minează, dând naştere unor protonem e noi, care se dezvoltă în gametofiţi 
masculi şi femeii.

Muşchii au o organizare simplă a structurii interne. în corpul lor se obser
vă ţesutul asimilator şi foarte slab evidenţiate ţesuturile mecanice, de rezervă, 
dc apărare şi conducătoarc, însă traheidclc şi vasele conducătoare adevărate 
iipscsc.

Nutriţia muşchilor este autotrofa. în urma asimilării clorofilicnc sc produc 
diverse substanţe organice.

Filumul include 3 clase:
/. Anthocerotopsida -  antoceroteie.
2. Marchantiopsida — hepaticele.
3. Bryopsida -  muşchii adevăraţi sau briopsidele.

3.1,1. Cîasa Anthocerotopsida
Caractere generale. Includc 300-320 de specii răspândite în ambele 

emisfere pc soluri argiloasc. Au tal mic, ramificat dichotomic, sub aspect dc 
lamelă verde, lipită strâns de substrat. în  tal se întâlnesc cavităţi rclaiv mari, 
umplute cu mucilagii, în carc deseori sc localizează reprezentanţi ai g. Nosfoc 
care au proprietatea de a fixa azotul atmosferic, astfel asigurându-i ncccsarul 
pentru nutriţie. Anteridiile şi arhegoanele sunt înglobate în tal şi acopcritc dc 
epidermă.

Anthoceros laevis specie sporadică pe locuri umede, întâlnită şi în Is
landa.

3.1.2. Clasa Marchantiopsida (Hepatopsida)
Caractere generale. Include cca 10000 de specii puţin evoluate, dar foar

te variate morfologic. Corpul vegetativ -  un tal repent şi ramificat dichoto
mic. Protoncma este slab dezvoltată, iar sporogonul cu spori este sesil. Talul 
spcciilor inferior organizate nu este divizat în tulpiniţe şi frunzişoare, şi este 
asemănător cu al algelor. Talul spcciilor superior organizate este divizat în 
tulpiniţă şi frunzişoare cu structură primitivă, iară nervura principală. Rizoizii 
sunt monocelulari.
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Marchantia polymorpha -  Muşchi de fântână -  plante dioice, cu tal târâ
tor, lamelar, ramificat dichotomic. Se întâlnesc pe soluri umede, malul bazinelor 
acvatice în fântâni secate. Pe suprafaţa superioară a talului se află mugurii din 
care se dezvoltă un tal nou; pe cca inferioară -  rizoizii monocelulari. Pc talul 
mascul se formează anteridiilc în care se maturizează spermatozoizii flagelaţi, 
în arhegoanele talului femei se maturizează câte o ooferă. După fecundare pe 
talul femei se formează zigotul din care se dezvoltă sporogonul -  o capsulă pe 
picior scurt cu spori carc, nimerind pe sol umed germinează în tal nou.

în secţiune transversală, în tal se identifică epiderma superioară, ţesutul asi
milator cu numeroase cavităţi aerifere, sub care se află ţesutul fundamental de 
rezervă, format din celule parcnchimatice şi ultimul strat -  epidemia inferioară.

Sphaerocarpos michelii-  dezvoltă tal sub aspect dc rozetă, nedivizat, lip
sit de camere aerifere. Plantele acestei specii au servit drept obiect de cerceta
re în care au fost descrişi pentru prima dată cromozomii sexuali la plante.

3.1.3. Clasa Bryopsida (Musci)
Caractere generale. Include cca 15000 de specii -  muşchi frunzoşi carc 

sc întâlnesc în bazine acvatice, pe soluri umede, pietre, stânci. Tal divizat în 
tulpini erecte sau târâtoare; frunze sesile, întregi, uninerve, dispuse altern. Ri
zoizi ramificaţi şi pluricelulari. în frunze se notează 2 tipuri de celulc: 1 -  asi
milatoare, clorofiliene, lungi şi înguste; 2 -  romboidale, tară protoplast, late, 
incolore, moarte, cu rol dc absorbţie a apei, pe care o reţin mai multă vreme.

Polytricum commune -  Muşchiul de pământ (inul cucului) -  muşchi în
tâlniţi prin păduri, mlaştini, zone muntoase, alcătuind un covor verde. Dezvoltă 
tulpini erecte, cilindricc, cu numeroase frunze liniar-lanceolate, dispuse spiralat. 
La baza tulpinii sunt rizoizii analogi ai rădăcinilor. Tulpina este acoperită cu 
epidermă, sub carc se disting ţesuturile mecanic şi fundamental, iar în centru -  
fascicule conducătoare foarte primitive din celulc alungite ce amintesc xilemul 
şi flocmul. Pc plante diferite, în vârful tulpinii, primăvara devreme, se dezvoltă 
anteridiilc şi arhegoanele. Prin intermediul picăturilor de apă spermatozoizii 
pătrund în oosferă şi în urma fecundării se dezvoltă sporogonul, format din 
picior, setă şi capsulă în care se află sporii, acoperită de caliptră. La maturitate, 
capsula sc desface şi sporii duşi de curenţii dc aer în mediu favorabil, germinea
ză, dând naştere protonemei -  faza iniţială a gametofitului.

Sphagnum acutifolium -  Muşchiul de turbă (muşchiul alb) -  sunt plan
te dioicc sau monoice, dezvoltă tulpini ramificate care cresc apical, iar părţile 
bazale permanent mortifică; rizoizii lipscsc din care cauză planta obţine hrană 
minerală prin absorbţia capilară a soluţiilor ce se ridică prin tulpini şi frunze.

CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta
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Organele sexuale se dezvoltă pe ramuri diferite: anteridiile în axila frunze
lor. iar arhegoancle -  în vârful ramurilor. Frunze dispuse spiralat, lipsite de 
nervaţiuni şi formate dintr-un singur strat dc celule de 2 tipuri:

- asimilatoare (clorociste) -  lungi, înguste, clorofilicnc cu. funcţie de 
fotosinteză;

- hialitwice -  incolore, trasparente, lipsite de protoplast, moarte, cu pe
reţii inelaţi îngroşaţi spiralat, străbătuţi de pori cu rol de absorbţie. 
Acest tip de celule absorb uşor apa şi o reţin multă vreme. S-a calculat 
că masa apei acumulată dc o plantă este de 25 de ori mai mare în raport 
cu masa substanţei uscate a ei.

Muşchiul de turbă uscat se utilizează în calitate de pansament absorbant 
în chirurgie graţie capacităţii sporite de absorbţie şi a prezenţei sfagnolului cu 
proprietăţi antiseptice.

Funaria hygrometrica -  plante dioicc cu capsulă globuloasă, întâlnite pe 
sol umed şi umbros, pe ziduri.

Importanţa briofitelor
Posedă capacitatea dc a absorbi uşor apa şi a o reţine. Constituind suprafeţe 

imense cu grosimea stratului de 1-3 w, iar în unele locuri -  9-11 m, au un rol 
esenţial în economia globală a naturii reglează balanţa acvatică a continente
lor, împiedică crozia stratului fertil şi sunt pionerii substratului nepopulat, spo
rind pătura dc humus, favorizând creşterea şi a altor specii de plante. Briofitele 
acumulează multe substanţe nocivc din atmosferă, inclusiv radioactive. Din 
unele specii (g. Sphagnum) se obţin: alcool, zaharuri, proteine, vopsele, hârtie, 
îngrăşăminte; conţin sfagnalol substanţă cu acţiune bactcricida. Accstc specii 
alcătuiesc Uirbării, iar turba formată se utilizează ca îngrăşământ, combustibil, 
pentru produccrca gudronului şi a nămolului terapeutic.

3.2. Filum Lycopodiophyta . Brădişori
Caractere generale. Cuprinde specii actuale şi fosile, senii pcrvircsccntc, 

microfilc, numite brădişori. Vegetează mai mult în zonele reci, montane. Cor
pul este reprezentat printr-un corm diferenţiat în rădăcini, tulpini şi frunzuliţe 
mici, liniare sau aciforme, uninerve, dispuse opus sau spiralat. Frunzele dc 
două tipuri: asimilatoare şi sporofile. Sporofilele alcătuiesc spicele sporifcrc 
(strobiluri) la vârful ramurilor ascendente asimilatoare. La baza sporofilclor. 
pe suprafaţa superioară sc formează sporangii, care produc izosporii. în con
diţii favorabile izosporii germinează formând protale monoice, lipsite de clo
rofilă, pe carc sc dezvoltă anteridii cu spermatozoizi şi arhegoane cu oosfere. 
în rezultatul fccundaţici apare sporofitul - o nouă pîantulă de brădişor.
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3,2.1. Clasa Lycopodiopsida
Caractere generale. Include specii terestre, vcşnic verzi, preponderent 

plante ierbacee, dar se întâlnesc şi semilemnoasc. Dezvoltă rădăcini subţiri, 
tulpină ramificată dichotomic, frunze simple, mici.

Familia Lycopodiaceae
Include cca 400 dc specii ce vegetează atât în zonele temperate, cât şi în 

cele tropicalc.
Lycopodium ci a va fum -  Pedicu ţă plante semiperviresccntc, scmilcm- 

noase, întâlnite în păduri şi poieniţe montane de conifere. în flora Moldovei 
nu vegetează. Dezvoltă rădăcini adventive, subţiri, tulpini târâtoare, de pe 
care se ridică ramuri ascendente, ramificate dichtotomic, cu frunze mici, li- 
niar-lanccolatc, sesile, dese, dispuse spiralat. în vârful ramurilor se dezvoltă
2-3 spice spori fere pedunculate. Sporofilelc au la baza suprafeţei superioare 
câtc un sporang reniform, în care se formează izospori.

Produsul m edicinal: L icopod ii h erba  -  conţine alcaloizi, flavonozide, triter- 
pene. Se utilizează în artrite reumatice, boli hepatice şi ale căilor urinare, în 
combaterea alcoolismului şi tabacismului cronic.

L icopod ii sporae  -  conţine fitosterine, până la 50% acizi graşi. Pe scară re
strânsă se utilizează la fabricarca comprimatelor, pulberilor, utilizate în der
matologia pediatrică. Plantă toxică.

3 .3 . F ilu m  Equisetophyta. E c v iz e to fîte
Caractere generale. Plante ierbacee şi liane, deosebite morfologic de fe

rigi şi brădişori. Dezvoltă tulpini şi ramuri asimilatoare, articulate, formate 
din noduri şi intemoduri lungi. Frunze reduse la solzi, dezvoltate verticilat la 
noduri. Sporangii sunt dispuşi în sporofîlc grupate în spice sporifere (strobi- 
luri) pe vârful ramurilor fertile sau pe ccle asimilatoare. Sporii eliberaţi dau 
naştere la protale mascule şi temele. Pe cele mascule se formează anteridii cu 
spermatozoizi, iar pe cele femele -  arhegoane cu oosfere. în urma fecundaţiei 
prin intermediul apei rezultă zigotul diploid din care se dezvoltă o nouă plan
tă, producătoare de strobiluri cu spori.

Familia Equisetaceae
Include un singur gen cu 32 de specii.
Equisetum arvense -  Coada calului (pi. 11, Jig. I). Plante perene ierbacee 

ce vegetează în flora spontană a Moldovei pe soluri umede din lunci, poieniţe 
din păduri, pe malul bazinelor acvatice. Pc parcursul perioadei de vegetaţie 
apar 2 tipuri de tulpini: fertile care sunt iniţiate în sol pe rizomi de cu toamnă,

CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta
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; dar apar la suprafaţa solului primăvara devreme; sunt groase, suculente, cu 
; frunze solzoase, neramificate, de culoare brună-desehisă, înalte dc 15-20 cm 
: şi terminate cu spic conic sporifer ce poartă sporangi sesili cu spori din carc 

se dezvoltă protaiul dioic. La maturitatea deplină a sporilor, aceste tulpini se 
: usucă, sehimbându-se cu al doilea tip de tulpini -- estivale, înalte de 50-60 cm, 
' sterile, asimilatoare, articulate, fistuloase, rigide care se dezvoltă din aceeaşi 

rizomi, cu frunze reduse membranoase.
Produsul m edicinal: E qu ise ti h erba  -  tulpini sterile, conţin saponoizide, fla- 

vonoizide, săruri de siliciu, ulei volatil. Se utilizează în afecţiuni renale, în 
calitate de diuretic. Plantă toxică.

3.4. Filum Potypodiophyta (Pteridophyta). Ferigi
Caractere generale. Cuprinde cca 12000 spccii dc ferigi -  cele mai nu- 

; meroase pteridofite actualc, macrofilc răspândite prin păduri pc tot globul.
Ptcridofitcle sunt cormofitc tipicc şi primele plante superioare apărute pc us- 

; cat. După aspcctul morfologic sunt foarte variate şi răspândite pc tot globul, 
în emisfera de nord sunt cunoscute numai plante ierbacce, care vegetează în 
păduri, lunci, pe malurile bazinelor acvatice. în zona tropicală vegetează va- 

r riate forme vitale arbori, plante ierbacee terestre şi epifite. Corpul vegetativ 
: al pteridofitelor este un conn vascularizat şi diferenţiat în rădăcină, tulpină şi 

frunze, fară flori.
Rădăcina principală la ferigile mature lipseşte. în sol, ele au o tulpină 

; metamorfozată -  rizom, pe care se formează numeroase rădăcini adventive 
; ramificate dichotomic. In rizom este diferenţiat ţesutul conducător lemnos, 

reprezentat de vase lemnoase sub formă de traheide şi liberiene, deaceea pte- 
ridofitcle sc mai numesc plante vasculare. Tulpina este ramificată dichotomic 
sau pscudodichotomic -  un caracter morfologic primitiv; mai rar monopodial. 
în sccţiunca transversală a tulpinii evidenţiază epiderma, scoarţa şi cilindrul 
ccntral. Ţesutul conducător lemnos este reprezentat prin traheide, însoţite, 

, mai rar, de trahee. Frunzele, dispuse verticilat sau spiralat, sunt dc două tipuri: 
mai primitive -  microfile şi mai evaluate -  macrofilc. în structura anatomică 
a frunzei se observă epiderma superioară, mczofilul bogat în cloroplaste şi 

' epidemia inferioară, cu stomate.
V Pteridofilele reprezintă două generaţii autonome carc alternează în mod 

obligatoriu:
- sporofitul (2n) -  planta propriu-zisă, pe care se formează sporangii cu 

spori;
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- gametofitul (n) - un protal mic asimilator, efemer, producător de 
gameţi.

Gametofitul, denumit protal lamelar, autotrof care se fixează de substrat 
prin rizoizi se dezvoltă din spori care pot fi izospori -  la pteridofitele pri
mitive şi heterospori -  la cele evoluate. Pe protal se formează organele de 
reproducere sexuată -  arhegoanele cu oosfera -  gametui femei şi anieridiile 
cu spermatozoizi -  gameţi masculi, înzestraţi cu cili. Fecundarea oosferei de 
către spermatozoid are loc numai în mediu acvatic, drept urmare se formează 
zigotul. Zigotul pune începutul generaţiei sporofite. Prin diviziuni repetate se 
formează embrionul care mai apoi se transformă în planta propriu-zisă. Pe 
faţa inferioară a frunzelor plantei mature se dezvoltă sporangii pluricelulari, 
grupaţi în formaţiuni, denumite sori. Din celulele sporogene, în urma divi
ziunii reducţionalc, apar tctradele de spori haploizi care, ajunşi în condiţii 
favorabile de mediu, germinează, rezultând protalul -  gametofitul.

Familia Aspleniaceae
Conform sistemului de clasificare al academicianului Л .  Taktadjan -  

familia Aspleniaceae, dar frecvent în literatura de specialitate întâlnim fam. 
Polypodiaceae.

Caractere generale. Ferigi perene, cu rizomi. Sporangii sunt grupaţi în 
sori dispuşi pe faţa inferioară a frunzelor. Sporii -  de tip izospori, dau naştere 
protalelor monoice.

G enu l Dryopteris
D. filix-mas -  Feriga comună sau feriga m asculină (pl.fl, fig.2), -  

plante perene întâlnite în Codrii M oldovei. Tulpina este un rizom subteran, 
oblic, gros cu solzi cenuşii -  resturi ale peţiolurilor frunzelor din anii pre
cedenţi. De la rizom pornesc rădăcini adventive subţiri. Are frunze dublu 
penat-sectate cu rachis gros ce cresc dircct din rizom, lungi de până la 1 m. 
Vara, pe faţa inferioară a frunzelor apar sorii reniformi, acoperiţi de o indu- 
zie membranoasă. în sori se dezvoltă sporangii cu spori. O plantă produce 
milioane de spori care, nimerind în condiţii prielnice de mediu, germinează 
în protal independent, autotrof, cordiform cu anteridii şi arhegoane. în urma 
contopirii gârneţilor sexuali sc formează zigotul care dezvoltă mai târziu o 
nouă plantulă -  sporofitul.

Produsul m cdicina): F ilic is m aris rh izom ata  — conţine acid filicic, ulei gras. 
Are acţiune antihelmintică prin paralizia musculaturii netede a animalelor cu 
sânge rece. Se utilizează, în calitate de vermifug. Plantă toxică.



PLANTE SUPERIOARE CU SĂMÂNŢĂ 
3.5* Filum Pinophyta (Gymnospermae). Pinofite

Caractere generale. Gymnospermae (gr. gymnos — liber, golaş; sperma
-  sămânţă), cunoscute şi sub denumirea de plante cu sămânţă golaşă; cuprin
de cca 8000 de specii actuale şi cca 10000 de specii fosile; cele actuale sunt 
răspândite pe toate continentele, în zonele reci şi în munţi, formând masive 
de păduri.

Forme vitale -  arbori viguroşi, înalţi de 40-50 m şi mai mult sau arbuşti. 
Tulpină cu ramificaţie monopodială lipsită de trahei. Lemnul secundar constă 
integral din traheide care servesc şi în calitate de elemente mecanice. Sunt ca
racteristice structurile secretoare cu secreţie internă, reprezentate prin canale 
rezinifere, care străbat toată planta. Frunze liniare, aciculare, persistente, care 
se schimbă la 2-5  ani, cerificate, cu numeroase stomate, cu structură anato
mică xeromorfă, dispuse altern, mai rar opus sau în verticiîe. Fotosinteza are 
loc în toate anotimpurile -  în cel rece e mai redusă.

Sunt primele plante, la care apar pseudoflorile, în general unisexuate; 
plantele pot fi monoicc şi dioice. Caractcrul esenţial al gimnospcrmclor este 
prezenţa pseudoflorii unisexuate femele, lipsită dc ovar. Ovulele sunt dispuse 
deschis neincluse în cârpele, iar sămânţa, formată după fecundare, este nudă. 
Dintre alte particularităţi -  reducerea în continuare a gametofifului şi prezenţa 
arhegoanelor. Aparţin plantelor heterospore -  cu micro- şi megaspori, însă 
sporii nu servesc pentru răsrândirea plantelor; această funcţie o îndeplineşte 
sămânţa -  organ calitativ nou, unde embrionul este protejat şi asigurat cu 
substanţe nutritive la primele etape de dezvoltare.

Pseudoflorile unisexuate sunt grupate în pseudoinflorescenţe, numite co
nuri: femele (megastrobiluri) şi mascule (microstrobiluri).

Conul femei constă dintr-un ax pe care sunt inseraţi solzii ce reprezin
tă frunze modificate fertile, numite macrosporofile. Pe partea superioară a 
acestor macrosporofile sc dezvoltă ovulele (macrosporangii). Fiecare macro- 
sporofilă fertilă este însoţită de un solz steril cu funcţie de protecţie, numit 
bractee sterilă. Ovulul include nucela, învelită de integument cu un mic por în 
partea superioară, prin carc va pătrunde tubul polinic. Partea centrală a ovulu
lui este ocupată de cndospermul primar, care reprezintă gametofilul propriu- 
zis. în partea superioară a gamctofitului din câtc o cclulă sc formează două 
arhegoane cu câtc o oosferă ficcarc.

Conul mascul este mai mic dccăt ccl femei şi sc dezvoltă la baza ramurilor 
tinere, frecvent adunate mai multe la un loc. Este alcătuit dintr-un ax, pc carc
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CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta

sunt dispuse spiralat microsporofilele de forma unor solzi, iar la baza conu- ; 
lui sunt 1 -2  bractee de protecţie. Pe partea inferioară a microsporofilelor se •: 
dezvoltă câte 2 microsporangi cu granule de polen. Ficcarc granulă dc polen 
este acoperită de 2 membrane: una externă -  exina, alta internă -  intina, între 
care se află lateral 2 saci aerieni, carc contribuic la transportarea polenului. ■ 
Polenizarea are loc prin intermediul vântului. Polenul, ajuns pe ovulul conu
lui femei, germinează formând cei 2 gameţi masculi, unul dintre ei, fecun
dând oosfera unui arhegon, formează zigotul diploid, iar celălalt se resoarbe. 
Zigotul după diviziuni successive formează embrionul, iar ovulul creşte şi se 
transformă în sămânţă, care îl protejează. Sămânţa rămâne neacoperită, dar : 
totuşi se adăposteşte între solzii alipiţi ai conului. La maturitate, solzii uscaţi 
se îndepărtează unul dc celălalt, iar seminţele prevăzute cu câte o aripioară 
sunt duse dc vânt la diferite distanţe.

Procesul de maturare a conurilor femele este de lungă durată un an şi 
mai mult. Seminţele sc maturizează toamna, în al doilea an după polenizare. 
Embrionul seminţei prezintă 3 microorgane: rădăciniţă, tulpiniţă, muguraş. ; 
Are multe cotilcdoane (2-18), la germinaţie apar deasupra solului, devin ver
zi şi sunt capabile să fotosintetizeze, după care se dezvoltă planta adultă alcă
tuită din ţesuturi definitive. înmulţirea vegetativă la gimnosperme este rară.

3.5.7. Clasa Cycadopsida 

3.5.1.1. Ordinul Cycadales

Familia Cycadaceae
Caractcrc generale: Este reprezentată prin plante lemnoase cu aspect dc 

palmier. Sunt prezente canalele secretoare. Măduva unor cicadate, fiind bo
gată în amidon, serveşte în calitate de sursă de un deosebii produs alimentar. 
Este reprezentată prin 3 genuri: Cycas, Microcycas, Zamia.

Cycas revoluta (pi.II, fig.3), -  originară din zona subtropicală a Japoniei, 
unde formează masive. In Moldova crcştc în serele Grădinii botanice drept 
plantă ornamentală. Planta cu tulpina groasă, ncramificată, acoperită cu cica
tricele frunzelor căzute. Frunze mari, penate, ccroase, aranjate la extremitatea 
tulpinii, conferindu-i aspectul unui palmier graţios. Plantă dioică. Microspo
rofilele aranjate în formă dc con pe exemplarele mascule, iar macrosporofilele 
de pe cele femele sunt asemănătoare cu nişte frunze de culoare galbenă, pe 
partea inferioară a cărora sunt ovulele roşii. Seminţele sunt înalt nutritive şi ■ 
comestibile.



3.5.2. Cfasa Ginkgopsida
3.5.2.1. Ordinul Ginkgoales

Familia Ginkgoaceae
Include un singur gen cu o singură specie.

Genul Ginkgo
G. biloba -  Arbore templier (pl.II, fig.4) -  plante relieve, numite „fosile 

vii”. Au fost evidenţiate pentru prima dată în anul 1690 în Japonia de cătrc 
medieul Ambasadei olandeze E. Chempfer. în anii 30 ai scc. XVIII au fost 
aduse câtcva exemplare în Europa, apoi au pătruns şi în America dc Nord. 
In anul 1771 Carol Linne a inclus planta în literatura botanică cu denumirea 
latină Ginkgo biloba.

Arbore dioic, înalt până la 30 m, cu tilpină simpodială în tinereţe. Frunze 
peţiolate, cu limb pielos, bilobat, nervaţiune dichotomieă, caduce toamna. 
Faza de maturitate a plantei se notează la vârsta de 25-30  de ani. Pseudoflori
le mascule sunt asemănătoare cu amenţii plantelor superioare, cu numeroase 
stamine inserate pe un ax spiralat; cele femele se dezvoltă la extremitatea 
ramurilor. O pseudofloare conţine 1-2 ovule. Fructul este o pseudodrupă. Să
mânţa are endosperm şi embrion cu 2 cotiledoane.

Spontan se întâlnesc pe teritorii restrânse în China estică, unde formează 
pâlcuri de păduri în amestec cu conifere şi foioase. în China, Coreea şi Japo
nia sunt exemplare cu vârsta de peste 1000 ani. Arborele templier în Moldova 
creşte ca plantă ornamentală în parcuri şi Grădina botanică.

Produsul medicinal: G inkgo b iloba  fo l ia  — conţine fiavonoidc, ginkgolidc, ulcî 
volatil. Are acţiune asupra circulaţiei pcrifcricc şi vcnoasc. Este indicat în 
tulburări ale circulaţici pcrifcricc şi ccrcbralc, pentru sporirea capacităţii de 
memorie şi rezistenţei la oboseală.

3.5.3. Clasa Gnetopsida
3.5.3.1. Ordinul Ephedrales

Familia Ephedraceae
Caractere generale. Include cca 40 de specii, care vegetează în zonele 

aride din deşerturi pc pantele pietroase din America şi zona Mediteraneană.
Forme vitale -  preponderent, arbuşti, mai rar arbori, xeromorfi sau liane 

dc 5-8  m înălţime. Frunze mici, de regulă solziforme, caduce. Sunt prezente 
canalc schizogcnc cu balsam.
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Genul Ephedra. Include cca 40 dc specii.
E. distachya -  C ârcel (pt.II, fig.5), -  subarbust dioic, cu tulpini articulate, 

asimilatoare, ramificate de la bază, flexibile, lungi de 30-50 cm. în flora spon
tană a Moldovei vegetează la liziera zonei silvice de la sud. Frunze reduse 
solzoase, opuse. Pseudoflorile mascule, de culoare galbenă, grupate mai mul
te la extremitatea unui peduncul, formând nişte inflorescenţe la noduri. Cele 
femele, de obicei câte două, aranjate la fel la noduri, dezvoltă spre bază mai 
multe perechi de bractee, ce protejază ovulul, simulând un ovar primitiv. La 
maturitate aceste bractee devin cărnoase şi roşii, includ sămânţa şi reprezintă 
o pseudobacă.

P rodusu l m edicinal: E ph edrae herba  -  conţine alcaloidul efedrina, utilizat în 
producerea medicamentelor destinate afecţiunilor bronşice, asmatice, în hi- 
potensiune.

3.5.3.2. Ordinul W elw itschiales

Familia Welwitschiaceae
Include un singur gen cu o singură specie.

Genul Welwitschia
W. mirabilis -  arbust, vegetează în deşerturile pietroase din Africa de Sud- 

Vest. Xerofit tipic. Tulpina în diametru atinge 50-100 cin. Dezvoltă rădăcini 
puternice. Partea inferioară a tulpinii se dezvoltă în pământ; pe cea superioară 
sunt dispuse 2 frunze mari, lungi de 2-3 m, uneori 6 -8  m şi late de 2 m, care 
nu sunt caduce. Pe parcursul vieţii plantei (200 ani), ele cresc bazai şi se dis
trug în partea apicală. Nervaţiune paralelă. Florile cu aspect de conuri, apar 
pe marginea concavă a trunchiului. Este o plantă de o structură morfologică 
deosebită, din ce cauză poartă denumirea „Uimitoare”.

3.5,4. Clasa Pinopsida
Caractere generale. Pinaceele sunt cele mai numeroase gimnosperme -  

cca 600 dc specii -  arbori şi arbuşti, răspândite, preponderent, în emisferele 
de nord şi de sud în zonele temperate; în zona tropicală -  numai în munţi. în 
structura anatomică se distinge lemnul secundar, reprezentat de traheide; în 
scoarţă, lemn şi frunze se notează canale rezinifere schizogene cu ulei volatil, 
rezine, balsam. Frunze sempervirescente, căzătoare la 2 -6  ani, cu excepţia 
speciilor genului Larix, la care frunzele cad anual. De regulă, sunt acicula- 
rc, sesile, întregi, uninerve, cu cuticulă şi strat cerifer dezvoltat. Pseudoflori
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unisexuate, dispuse în strobiluri numite şi conuri, de unde şi altă denumire
-  Coniferopsida:; mai rar dioice (g. Taxus, Juni per is). Solzul staminal -  cu 2 
antere, iar cel carpelar -  cu 2 ovule. Seminţe aripate.

3.5.4.1. Ordinul Pinafes

Familia Pinaceae
Caractere generale. Include cca 300 de specii. Plante monoice, arbori şi 

arbuşti cu frunze aciculare, semipervirescente, dispuse spiralat sau pectinat, 
solitar sau în verticilc. Sunt prezente canalele rezinifere de origine schizoge- 
nă. Pseudoflori unisexuate: femele în megastrobiluri la maturitate de regulă 
lignificate; mascule în microstrobiluri mai mici. Plantele preferă climă rece, 
zonele montane, iar în cea boreală alcătuiesc păduri imense.

Genul Pinus include cca 100 de spccii răspândite, preponderent, în zone
le temperate din ambele emisfere, mai rar în zonele tropicalc şi subtropicale. 
Vegetează timp de 400 ani.

P. sybestrus -  Pin de pădure (pl.II, fig.6), -  arbore înalt de până la 50 m. 
în Moldova crcşte drept plantă ornamentală în grădinile publice. Frunzele dc 
două tipuri: reduse la solzi, aranjate spiralat pc ram şi lungi aciculare, câtc 
două într-o teacă comună în subţioara celor solzoase. Pseudoflorile mascule 
sunt formate dintr-un ax cu microsporofile solziforme, flecare cu câte 2 saci 
polinici. Conurile femele -  iniţial mici, verzi, pe faţa superioară a macrospo- 
rofilelor cu două ovule libere, la maturitate lignificate, brunificate, mari şi 
pendente. Seminţele sc maturizează în al doilea an.

Produsul m cdicinal: P in i sylvestris tu riones  — muguri vegetativi; conţin ulei vo
latil, taninuri, rezine, vitamina C. Se utilizează în bronşite, traheile, infecţii ale 
căilor renale. Ramurile tinere sc utilizează pentru inhalaţie şi băi medicinale.

P. montana -  Jneapăn (p ilii  fig.J), -  arbust, înalt de 3-5 m, ramificat de 
la bază, cu ramuri târâtoare şi asccndente. Frunze aciculare, rigide, grupate 
câtc două. Pseudoflori unisexuate sub formă de conuri; cele masculc se dez
voltă în vârful ramurilor. Spontan creşte în munţii Carpaţi, în Moldova -  în 
Grădina botanică, în scuaruri.

P rodusu l m edicinal: P in i m on tan ae tu r ion es — muguri vegetativi bogaţi în ule
iuri volatile cu acţiune antiinflamatoare şi antiseptică a căilor respiratorii. Se 
indică în bronşite şi traheite. Se utilizează şi în calitate de aromatizant.

Genul Abies include cca 40 de specii răspândite în America de Nord, 
Europa Centrală şi de Nord, bazinul Mediteranean.

278



CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta

A. alba -  B rad  alb -  arbore, înalt de 50 m. Frunze acicularc, puţin apla- 
tisate, cu două benzi albe de ceară pe partea inferioară, aranjate pectinat. Co
nuri femele -  brun-roşictice, erecte, la maturitate solzii cad, păstrând axul. 
Celc mascule mici -  grupate mai multe la un loc la extremitatea ramurilor. în 
Moldova este o plantă ornamentală.

Produs m cdicinai: A b ie ti tu rion es  -  muguri vegetativi de brad; conţine ulei 
volatil, taninuri, vitamina C. Se utilizează în băi medicinalc în afecţiuni re
umatismale şi ale sistemului nervos. Sc obţine terebentina, care în trecut se 
utiliza pentru acţiunea antiseptică, în afecţiunile căilor respiratorii.

Abieti cortex -  scoarţa de brad cu conţinut sporit de taninuri posedă acţi
une astringentă, bactericidă.

A. balsamea -  Brad de balsam -  originar din America de Nord. Se obţine 
o oleorezină utilizată în tehnica microscopică.

A . sibirica -  Brad siberian, răspândit din Europa de Nord-Est până în 
Siberia. Arbori înalţi de 30 m, monoici, fără canale răşinoase. Din scoarţă se 
obţine ulei volatil.

G enul Picea include cca 45 de specii răspândite în Europa de Nord, Ame
rica de Nord, Asia Centrală şi de Est; arbori înalţi până la 90 m. Conurile femele 
se maturizează în acecaşi perioadă de vegetaţie; la coacere sunt pendente.

P. excelsa -  Molid (pl.III, fig.2) ~ răspândit în Europa Centrală şi de Est. 
Arborii sunt înalţi -  de 40-50  m> cu coroană piramidală. Ramurile bazale 
sunt paralele cu solul; cele superioare -  pendente. Frunze solitare, aciculare, 
pungente, verzi-închise, tetramuehiate. Pseudoflori mascule -  în conuri gal
bene; se dezvoltă la extremitatea ramurilor; cele femele -  roşietice, în conuri 
cilindrice, erecte; se dezvoltă pc ramurile centrale şi superioare ale tulpinii, la 
extremitatea ramurilor mici. Conurile se maturizează în aceeaşi perioadă dc 
vegetaţie, toamna; sunt cilindrice, pendente şi cad întregi.

Produsul m edicinal -  P icea  exce lsae  stru b ili — terebentina, se utilizează în un
guente, la tratarea ulcerului varicos.

Din ramurile tinere se obţine ulei volatil, folosit în calitate de antiseptic 
pentru aparatul respirator, extern -  în calitatc de antireumatic.

P. obovata -  Molid siberian -  răspândit în Siberia de Vest. Dezvoltă co
nuri femele mici.

Genul Larix  include cca 20 de spccii răspândite în zonele reci din Euro
pa, Asia şi America dc Nord. Arborii sunt înalţi de 20-40 m. Conurile femele 
tinere au culoare verde sau roşietieă, cele mature -  cafenie. Polenul este lipsit 
de saci aeriferi. Zada este rezistentă la impurificările atmosferei urbane.
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L. europaea (syn. L. decidua) -  Zada europeană (pl. Ill, fig-3) -  sunt 
nişte arbori înalţi de 30 40 m. Vegetează în munţii Alpi şi Carpaţi. fn Moldo
va este ca o plantă ornamentală în grădinile publice. Frunze liniare, aciforme, 
moi, caducc, grupate în verticile globuloase, câtc 15-20 pe ramuri scurte. 
Conurile mascule mici, galbene, cele femele dc culoare violacee cu solzi sub
ţiri, iar la maturitate brunificate, lignificate. Se obţine terebenîhina laricis, 
utilizată în bronşite, afecţiuni urinare.

L. sibirica -  Zada siberiană -  arbore monoic, înalt de 40-50 nu răspândit 
în Siberia. Dezvoltă conuri mici, care se maturizează în aceeaşi perioadă de 
vegetaţie.

Genul Cedrus includc 4 spccii, 3 din ele: C. atlantica, C. brevifoîiay
C. libatti -  vegetează în ţările bazinului Mediteranean, iar ultima în colccţia 
Grădinii botanice, C. deodora -  în munţii Himalaya. Arbori viguroşi, înalţi 
dc 35-50 w, cu coroană umbeliformă sau piramidală. Frunze aspre, aciformc, 
tri- sau tetramuehiate, solitare sau dispuse spiralat în buchete câte 30-40. Co
nuri ovale, erecte; se maturizează în al 2-3  an.

Lemnul cedrului are o culoare galbenă-roşietică sau cafenie, cu miros plă
cut. Se foloseşte în confecţionarea obiectelor dc lux. Seminţele conţin ulei 
graş; sunt comestibile.

3.5.4.2. Ordinul Cupressales

Familia Taxodiaceae
Caractere generale. Include cca 16 spccii răspândite în zona temperată 

din SUA şi Asia Orientală. Frunze solzoase sau aciforme, conuri mici, soli
tare, terminale. Sunt arborii dintre cei mai înalţi din flora mondială, plante 
ornamentale, cultivate în multe ţări.

Genul Taxodium
T. distichum -  Chipariosul de baltă -  arbore înalt de 40 m. Vegetează 

pe malul râurilor din America de Nord. Dezvoltă rădăcini aeriene -  pneuma- 
tofori giganţi, înalţi dc 30-33 m; conuri globuloase. Kste plantat în Grădina 
botanică.

Genul Sequoia
S. gigantea -  Arborele mamut -  vegetează în California. Este un arbore 

gigant, înalt de 150 m. Frunzele sunt solzoase, alipite de ax. Reprezintă nişte 
exemplare în vârstă de 6000 de ani. Plantă ornamentală.
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Familia Cupressaceae
Caractere generale. Include cca 130 de specii răspândite pe toate conti

nentele. Arbori şi arbuşti. Au frunze solzoase sau aciculare, dispuse opus sau 
verticilat, persistente. Pseudoflorile cele mascule au stamine cu filamente şi
3-6 saci polinici, cele femele -  în formă dc muguri, cu numeroase cârpele. 
Seminţele au câte 2 eotiledoane.

Genul Cupressus include cca 20 de specii răspândite în ţările bazinului 
Mediteranean, în China, America.

C. sempervirens -  Chipariosul piramidal (pl.fîF, fig.4) -  arbori înalţi 
de 25-30 m, cu coroană columnală sau piramidală. Frunze solzoase, dispuse 
opus. Sunt plante monoice. Conurile femele la maturitate au formă sferică. 
Este o plantă ornamentală.

Genul Juniperus include 6 spccii răspândite în America dc Nord, Asia 
dc Sud-Est.

J. communis -  Ienupăr -  arbuşti dioici, înalţi de 2-5  w, coroană pirami
dală. Frunze aciforme, subulate, grupate câte 3 în verticile. Conurile mascule 
se constituie din câteva verticile de solzi, fiecare cu 3- 6 saci polinici, cele 
femele din trei solzi carpelari, fiecare dezvoltând câte un ovul. După fecunda
rea ovulelor, solzii concrcsc, devin cămoşi şi învelesc cele 3 seminţe într-un 
corp globulos, formând un fruct fals dc culoare violetă-negrieioasă, cu gust 
duleeag-astringent -  pscudobacă.

Produsul m edicinal: J u n ip er ifru c tu s  -  pseudobacele conţin ulei volatil, lipide, 
flavonoide, taninuri, vitamina C. Posedă acţiune antiseptică; se utilizează în 
afecţiunile căilor urinare, în calitate de diuretic. Din bacele false se prepară 
băuturi antiscorbutice.

Esenţa de ienupăr este folosită pentru aromatizarea băuturilor spirtoase şi 
loţiunilor deodorante.

J. sabina -  Cetină de negi (pl.IIl, fig.5) -  arbuşti cu tulpini plagiotropc, 
foarte ramificate, înalte dc 1-2 m, răspândite în Europa Centrală şi de Sud, 
Siberia, Caucaz. Frunze solzoase, mici, persistente, Pseudoflorile mascule se 
dezvoltă la extremităţile ramurilor şi sunt galbene, cele femele verzi.

P rodusul m edicinal: S ah in ae herba  ~ conţine ulei volatil. Toate organele plan
tei sunt toxice, dar se cultivă drept plantă ornamentală.

Genul Thuja  include 6 specii răspândite în America de Nord, Asia de 
Sud-Est.

T. occidentalis -  Tuie (arborele vieţii) -  arbori înalţi de 20 m, vegetează 
în America de Nord. Frunze rombicc, solzoase, dispuse opus.
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Produsul m edicinal: Thujae su m ita tes  — vârluri tinere, conţine ulei volatil, ta

ninuri cu acţiune antiseptică, dezinfectantă. Sc utilizează în produsele de par- 
fumerie dezinfectante.

3.5.4.3. Ordinul Taxales

Familia Тахасеае
Caractere generale. Arbori şi arbuşti răspândiţi în emisfera de nord. Frun

ze lanceolate ori liniare, dispuse opus, persistente. Plante dioice, rar monoice.

G enu l Taxus include 8 specii, preponderent, arbori, mai rar arbuşti. 
Frunzele de pe ramuri sunt îndreptate în sus, dispuse spiralat. Lipsesc cana
lele rezinifere.

T. baccata -  Tisa -  arbuşti sau arbori, înalţi dc 10-15 m. Scoarţa -  brună- 
roşietică. Frunze aciculare cu partea superioară lucioasă dc culoare verde-în- 
chisă, iar cea inferioară -  deschisă, vârful rotunjit, dispuse pe ramuri penat. 
Plante dioice. Pe exemplarele masculc sc dezvoltă conurile mascule, galbene, 
mici, pe cele femele -  sămânţa provenită din ovulul fecundat şi inclusă în- 
tr-un arii cărnos, cupuliform, dc culoare roşie, comestibil. Ramurile tinere, 
scoarţa şi frunzele conţin alcaloidul taxina cu proprietăţi citostatice, indicat în 
tratamentul cancerului, întreaga plantă este toxică, cu excepţia arilului. Folo
sirea frunzelor în tratament conduce la accidente mortale.

T. brevifolia -  Tisa dc Pacific -  arbuşti înalţi de 6-15 m, cu coroană 
lărgită, conică; sunt răspândiţi în America de Nord. Din scoarţa tulpinii şi 
ramurilor s-a izolat taxolul, considerat cel mai eficient citostatic descoperit în 
ultimii ani. Este indicat în cancerul ovarian, de sân şi plămâni.

PLANTE CU FLORI
3.6. Filum Magnoliophyta (Angiospermae).

Magnoliofite
Caractere generale. Este ccl mai numeros filum al regnului vegetal; 

include cca 390 de familii, aproximativ 13000 de genuri şi sub 240000 de 
specii. Magnoliofitele sunt plantele la carc apare organul nou floarea. Ele 
vegetează în toate zonele climatcricc şi în cele mai diverse condiţii ecologice: 
de la pădurile tropicalc până în tundră, de la mlaştini până în deşerturi şi de la 
litoralul mărilor până pc piscurile montane cele mai înalte. Angiospermelor 
le aparţin cele mai importante plante de cultură, inclusiv gramineele -  sursa 
principală dc pâine, spcciilc legumicole şi pomii fructiferi.
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Angiospermele se deosebesc de gimnosperme, în primul rând, prin fap
tul că ovulele lor sc află într-o cameră a ovarului, mai mult sau puţin în
chisă, de unde şi provine denumirea dc angiosperme termen introdus de 
botanistul englez D. Lindl în anul 1830. Dat fiind faptul că ovulele se află 
în camera ovarului, polenul nimereşte pe stigmatul gineceului, dar nu direct 
pe micropilul ovulului. Prezenţa stigmatului este o particularitate esenţială 
a angiospermelor şi deosebirea de bază de gimnosperme. O altă particula
ritate este determinată dc prezenţa fecundaţiei duble, care lipseşte la cele- ; 
lalte grupe de plante. Esenţa fecundaţiei duble constă în: o spermaţie din 
cele două formate în gametofitul mascul fuzionează cu oosfera (fecundaţia 
propriu-zisă), iar alta -  cu nucleul secundar al sacului embrionar, formând 
endospermul -  ţesutul nutritiv al seminţei. Spre deosebire de majoritatea 
gimnospermelor, în xilemul angiospermelor, de rând cu trahcidclc, sunt 
prezente traheile (vasele lemnoase). Deosebiri esenţiale sunt şi în structura • 
lîocmului: tuburile ciuruite ale tuturor angiospermelor sunt înzestrate cu ce- : 
lulc anexe, care lipsesc la gimnosperme. Cele menţionate permit a afirma că 
în linii generale angiospermele au atins un nivel evolutiv avansat visavi de 
gimnosperme. Angiospermele prezintă cea mai superioară grupă de plante 
în sens evolutiv din cadrul regnului vegetal. :

Ultima clasificare a magnoliofitelor sc bazează pe sinteza datelor obţinute 
de diverse disciplini ale botanicii, şi în primul rând ale morfologiei compara
te, inclusiv a morfologiei şi anatomici organelor reproductive şi vegetative, 
embriologiei, palinologici, citologiei.

Filumul Magno/iophyta se împarte în două clase: Magnoliopsida (Dico- 
tiledonate -  Dicotyledones) şi Liliopsida (Monocotiledonate -  Monocotyle- 
dones). Deosebirile dc bază între aceste două clase sunt indicate în tabelul 1.

Analiza informaţiei denotă că nu este nici un caracter, care ar distinge clar 
cele două clase dc magnoliofite. Aceste clase nu s-au divizat evolutiv atât de 
mult, încât să fie despărţite prin careva caracter.

Ţinând cont dc numărul speciilor, genurilor şi al familiilor, clasa dicotile- 
donatclor este cu mult mai voluminoasă decât a monocotiledonatelor. în po
fida accstui fapt, rolul monocotiledonatelor în natură, îndeosebi în asociaţiile 
icrbaccc, este considerabil de mare. O bună parte dintre plantele valoroase de 
cultură, inclusiv gramineele, trestia de zahăr, palmierii etc., aparţin monoco- 
tilcdonatclor.

Clasele dicotiledonatelor şi monocotiledonatelor, la rândul lor, se împart 
în subclase, ordine, familii, genuri şi specii cu toţi taxonii intermediari.
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Tabelul 1
Deosebirile de bază între clasele filumului Magnoliophyta

Caracterul Dicotyledones Monocotyledones
Embrionul

Frunzele

Sistemul
conducător

Radicula

Fornic vitale 
Florile

Exina

Tipul de 
creştere

De regulă, are două cotiledoane 
şi germinează la suprafaţa solu
lui. Uneori embrionul are un coti- 
ledon (Corydalis\ Ficaria, unele 
Apiaceae)', în rare cazuri embrio
nul are 3—4 cotiledoane (genurile 
Degencria, Idiospcrmum). 
Cotiledoanele, de regulă, au 3 fas
cicule principale conducătoare.

Nervaţiune reticulată, palmată. 
Sunt bine evidenţiate limbul şi 
peţiolul; în cazuri rare au teacă. 
Frunze simple şi compuse.
Л

In tulpini este format dintr-un 
inel de fascicule conducătoare 
deschise, de regulă, cu cambiu. 
în floem este prezent parenchi- 
mul. Scoarţa şi cilindrul central 
sunt bine conturate.

Cea embrională se dezvoltă în ră
dăcina principală de la care por
nesc rădăcini laterale mici; multe 
plante ierbacee dezvoltă sistem 
radicular pivotant.

Plante lemnoase ori ierbacee; 
ultimele au provenit de la cele 
lemnoase.
Sunt formate din câte 5, mai rar 
din 4 piese şi numai la unele 
plante, floarea are 3 piese.

Granula de polen, de regulă, are
3 adâncituri şi mai multe (colpi 
sau pori).

Primară şi secundară (prezent 
meristemul secundar)

Are un embrion, care în cele mai 
dese cazuri germinează în sol. 
Cotiledonul are 2 fascicule con
ducătoare.

Nervaţiune paralelă sau arcuată. 
Nu se disting în limb şi peţiol; 
adesea au teacă. Frunze simple.

în tulpini, de regulă, este format 
din mai multe fascicule separate; 
fasciculele conducătoare închise, 
de regulă, sunt lipsite de cambiu. 
Parenchimul în floem lipseşte. 
Scoarţa şi cilindrul central nu 
sunt bine conturate. Fasciculele 
sunt distribuite dispersat.

Cea embrională dispare timpu
riu, fiind înlocuită cu rădăcini ad
ventive, care formează un sistem 
radicular fasciculat.

De regulă plante ierbacee; mai 
rar lemnoase (palmierii).
Sunt formate din câte 3 piese, 
mai rar din 4 ori 2, însă lipsesc 
fiori cu 5 piese.

Granula de polen, de regulă, are 
o singură adâncitură (colp sau 
por).

Primară (lipseşte meristemul se
cundar)
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3.6. h  Clasa Magnoliopsida (Dicotyledones)
Cuprinde cca 325 de familii, aproximativ 10000 de genuri şi sub 180000 

de spccii. Ordine şi familii selectatc din clasa Dicotyledones.

3.6.1.1. Ordinul Magnoliales 

Familia Magnoliaceae
Caractere generale. Include 12 genuri şi cca 230 de specii răspândite, 

preponderent, în zona subtropicală din Emisfera de nord. O concentraţie mai 
mare a magnoliaceelor se află în munţii Himalaya de Est, în Sud-Vestul Chi
nei şi în Japonia.

Forme vitale -  arbori, adesea destul dc viguroşi, mai rar - arbuşti.
Frunze simple, lobate, nervaţiune palmată, dispuse altem, caduce sau per

sistente. Flori mari, atrăgătoare, bisexuate, mai rar unisexuate, inserate la vârful 
ramurilor, mai rar la axila frunzelor. Plantele unor specii de origine asiatică dez
voltă flori primăvara timpuriu, până la apariţia frunzelor. Periantul este format 
din 3-6  piese dispuse pe două ori mai multe cicluri. Stamine numeroase, libere, 
dispuse spiralat. Granulele dc polen sunt organizate primitiv, cu o singură dun
gă, netede ori rugoase. Pentru majoritatea speciilor este caracteristică protogi- 
nia, deci stigmatul primeşte polenul până la deschiderea sacilor polinici, ceea

ce exclude autopolenizarea. Formula florală este ® $  P^A rG v. La magnolia- 
cee, de regulă, în fructe se dezvoltă două seminţe, însă numai una este viabilă. 
Seminţele proaspăt recoltate sunt de culoare roz, roşie ori oranj, culoarea fiind 
determinată de prezenţa pigmenţi lor în partea cărnoasă a tegumentului.

Specii. Speciile g. Magnolia sunt plante ornamentale apreciate. în zonele 
temperate mai frecvent se cultivă speciile cu frunze caduce, carc înfloresc 
timpuriu: Magnolia acuminata, M. grandiflora, M. kobus, M. obovata. In 
colecţia Grădinii botanice a AŞM este plantată specia M. soulangeana. Din 
g. Liriodendron în Grădina botanică a AŞM este introdusă specia L. tulipifera
- arborele de lalea, originară din America de Nord.

3.6.1.2. Ordinul Laurales

Familia Lauraceae
Caractere generale. Include cca 40 de genuri şi sub 5000 de specii răs

pândite, preponderent, în zonele tropicale, cu excepţia unor specii, care vege
tează în zona temperată. Preferă locuri umede -  malul râurilor.

Formele vitale sunt arbori sau arbuşti cu frunze persistente, mai rar ca
duce, pieloase, lucitoare, întregi, mai rar lobate, sesile, nervaţiune penată,
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dispuse allern, mai rar opus sau în verticile. Florile sunt, dc regulă, mici, 
grupalc în inflorescenţe de tipul panicul, raceni, capitul, pscudoumbelă; 
periant compus din 6 piese, stamine în 3 4 cicluri. Formula florală: P 3. 
4+4 ,0 p  Fructul este suculent, baciform sau drupiform , dc culoare nca- 
gră-albăstric, mai rar roşie. Sămânţa e lipsită de endosperm, cu cotilcdoanc 
cărnoase, embrion marc şi drept.

Genul Cinnamomum
C. camphora -  Arbore de cam for -  originar din China de Sud-Est, Co

reea şi Japonia. Sc cultivă în sudul Indiei, Şri Lanca, sudul SIJA, Brazilia, 
Australia. Sunt arbori înalţi cu frunze persistente, peţiolate, lanceolate, gla
bre, lucitoare, cu marginea întreagă, dispuse altern. Dezvoltă flori mici cu 6 
piese, galbene-verzui, grupate în inflorcsccnţc dc tipul panicul.

Produsul m cdicinal: C am phora  -  COmpOllCIltuI dc bază  (94%) al uleiului v o 
latil obţinut din lem n şi ramuri. S tim ulent al s is tem ului nervos central; am e
liorează circulaţia sangvină; în afecţiuni respiratorii.  E x tern  este  un rem ediu  
antireumatic.

C. cassia -  arborele de scorţişoară din China.

Genul Laurus
L. nobilis -  Dafin (laur) -  arbori sau arbuşti înalţi de 5 6 /», dioici. Frun

ze persistente ovat-lanceolatc, cărnoase. Flori mici, albe, dispuse în raceme 
axilare. Fructul reprezintă drupă mică, ovoidă, neagră.

P rodusul m edicinal: l a u r i i  fo l ia  -  conţine ulei volatil ( 2 - 3  %) bogat în cine-
ol, taninuri, mucilagii. Se utilizează în formula unor unguente antireumatice, 
frecvent în calitate de condiment.

în  Grecia antică laurul era considcrat plantă slantă. Cu coroane de laur 
erau încoronaţi poeţii, eroii, ostaşii.

3.6.1.3. Ordinul Piperales

F am ilia  Piperaceae
Caractcrc generale. Include sub 10 genuri şi cca 3000 de specii. Centrele 

de provenienţă se considcră Aincrica dc Sud şi Asia de Sud-Est. După numă
rul de specii, în familie predomină două genuri: Piper şi Piperomia; cclelalte 
genuri cuprind un număr mic dc spccii sau sunt monotipice.

Forme vitale plante ierbacec anuale sau perene, mai rar arbuşti. Tulpini 
erecte sau agăţătoare cu noduri îngroşate. Frunze simple, întregi, nervaţiune 
penată sau arcuată, dispuse altern, mai rar opus. Flori mici, neevidenţiate.
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fără periant, bisexuate, mai rar unisexuate, grupate în inflorescenţe racem sau 
spic. Fructul e de tip bacă sau drupă.

Genul Piper
P. nigrum -  P iper negru -  arbust agăţător, ce vegetează în India dc Est şi 

de Vest. Se cultivă pe suprafeţe extinse în ţările tropicale. Frunze simple, întregi 
cu baza cordată. Flori mici grupate în inflorescenţe spicifonnc, dispuse la axila 
frunzelor. Fructe, câte 20-30, grupate într-un ciorchine, sunt sferice.

P rodusul m ed icinal -  Piperh nigri fructus cu conţinut de ulei volatil (până la 
2,5%), alcaloidul piperina, care-i atribuie gustul iute, proteine. Sc utilizează 
în calitate de remediu carminativ, expectoram, de stimulare a poftei de mân
care şi a digestiei; în industria alimentară e cunoscut drept condiment.

3.6.1.4. Ordinul Aristolochiales

Familia Aristolochiaceae
C aractere  generale. Include 7 genuri şi cca 450 de spccii răspândite, 

preponderent, în zonele tropicale şi subtropicale ale Americii, Africii şi Asi
ei, şi numai unele spccii vegetează în zonele temperate. Nu se întâlnesc în 
Australia. în flora spontană a Moldovei, familia include 2 genuri monotipice: 
Aristolochia şi As a rum.

Forme vitale -  preponderent, liane până la 10 m lungime, ierbacee, pe
rene, mai rar arbuşti erecţi. Frunze întregi, adesea cordiforme, reniforme, 
uneori perforate, astipelate, dispuse altern. Flori solitare, mai rar grupate în 
inflorescenţe racem, bisexuate, actinomorfe sau zigomorfe, de regulă, cu 3 
piese, cu miros neplăcut de mortalităti. Caliciu gamosepal, adesea mărit şi 
pctaloid. Gineceul e alcătuit din 4 -6  cârpele, cenocarpic. Formula florală: 
P (3+3}A(j+(i V3G(6_4). Polenizarea încrucişată este asigurată de musculiţc, gân
daci, ţânţari. Fructul e de tip capsulă. Seminţele dezvoltă cu endosperm bogat 
şi embrion foarte mic.

G enu l Aristolochia. Cel mai numeros gen al familiei; include cca 350 
de specii.

A. clematitis- C ucurbeţică (M ărul lupului) {pilii, fig.6) -  plantă ierbacee, 
perenă. în Moldova vegetează prin grădini şi livezi. Tulpina este erectă, nera
mificată. Frunzele sunt cu limb oval-triunghiular ori cordiform, dispuse altem. 
Florile sunt zigomorfe, cu periant petaloid, grupate la axila frunzelor. Floarea 
femelă dezvoltă gincceu inferior din 6 cârpele, cu numeroase ovule; cea masculă
-  cu 6 stamine şi filamente foarte subţiri. Fructul este o capsulă globuloasă.

CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta
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Produsul m edicinal: Aristolochiac herba -  conţine aristolochina, ulei volatil, 

flavonozide. Posedă acţiune purgativă drastică; antibiotică şi antihumorală. 
Se recomandă şi în bronşite cronice în calitatc de cicarizant în ulccraţii, afec
ţiuni ginecologice. E o plantă toxică.

Genul Asarum . Include nu mai puţin de 70 dc specii.
A. europaeum -  Pochivnic -  plante ierbaccc, perene, cu rizom subţire, 

întâlnite în flora spontană a Moldovei în pâlcuri prin poieniţele din păduri, în 
luncile râurilor. Tulpina este înaltă de până la 10 cm, în vârf cu frunze lung 
peţiolate, reniforme, picloase, dispuse opus, persistente. Florile solitare sunt 
dispuse la axila frunzelor, cu periantul brun-verzui cu 3-4  lobi. Fructul este o 
capsulă, cu seminţe alungite, ccnuşii, cu câte un apendicc cordiform.

Produsu l m edicinal: Asari herba cum radicibus — conţine ulei volatil CU azaronă 
(30-50% ) -  substanţă toxică, vitamine, taninuri, zaharuri. Arc acţiune expec- 
torantă, diuretică, sudorifică. Sc utilizează în afecţiuni respiratorii, radiculite, 
boli cardiovasculare. E o plantă toxică.

în China este apreciată spccia A. sie boldii, care, datorită calităţilor sale 
curativc, este denumită ginsengul negru.

3.6.1.5. Ordinul Nym phaeales

Familia Nym phaeaceae
C arac tere  generale. Includc cca 80 de specii răspândite atât în zonele 

tropicale şi subtropicale, cât şi în cele temperate. Toate speciile sunt plante 
hidrofilc, perene, cu rizomi -  tulpini metamorfizate. în flora Moldovei familia 
includc 2 genuri (Nimphaea -  cu 2 spccii şi Nuphar cu I spccic).

Rizomii nimfaceelor pătrund la diferită adâncime în bazinele acvatice -  
1 5  w, carc sc prind în nămol cu rădăcinilc adventive. Mediul de viaţă acvatic, 
cu un deficit constant de lumină şi oxigen, a determinat apariţia hctcrofiliei. 
Aproape toţi reprezentanţii familiei au frunze submerse, subţiri şi plutitoare, co- 
riacee. Ambele tipuri dc frunze sunt simple, dispuse spiralat; cele submerse sunt 
cu limbul lanccolat, cele plutitoare -  mari, dar di 1 eră după formă de la spccic la 
specie -  cordiformc, eliptice, ovale - adaptări, cc asigură menţinerea lor pc apă 
în timpul ploilor torenţiale. Cele mai mari frunze dezvoltă plantele g. Victoria 
- 2  m m  diametru, carc pot menţine o greutate dc 35 kg. Atât frunzele, cât şi ri
zomii dezvoltă bine un sistem de cavităţi aeriene, carc alcătuiesc aerenchimul şi 
contribuie la diminuarea greutăţii acestora. Flori solitare, axilare, adesea mari, 
lung pedunculate, actinomorfe, cu periant dubiu, bisexuate. Numărul elemente
lor florale este variabil, staminele şi cârpele constituie preponderent o infinitate
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cu aranjare spirociclică. Gineceul poate fi: inferior, semiinferior ori superior. 
Durata perioadei de înflorire variază: la speciile g. Victoria -  48 de ore, timp în 
care culoarea petalelor se schimbă de la albă până la roz-intens sau roşie; ale 
speciilor din zona temperată -  2-3 luni. Polenizarea este entomofilă. Sunt spe
cifice fructele multiple: polibace, polifolicule.

Nymphaea alba -  N ufăr alb (pl.IV, fig.I) -  plante acvatice, perene cu 
frunze simple, mari, cordate, pieloase, plutitoare. Florile sunt albe, atrăgătoa
re. ln medicina populară se utilizează florile cu proprietăţi sedative şi anafro- 
disiace şi rizomii cu proprietăţi astringente.

Nuphar luteum -  N ufăr galben - plante ierbacee, perene întâlnite în ape
le lin curgătoare şi stagnante. Dezvoltă un rizom gros, târâtor pe fundul ba
zinelor cu numeroase cicatrice, care reprezintă peţiolurile frunzelor moarte. 
Frunzele sunt plutitoare, coriacee, eliptic-ovate cu baza adânc peltată, iar cele 
submerse -  fine cu marginea sinuată. Lăstarul florifer este lung cu o floare 
solitară, galbenă, ridicată deasupra apei.

Produsul m edicinal: Nupharis Iutei rhizomata — conţine alcaloizi, taninuri, za
haruri cu efecte terapeutice în infecţii trihomoniale. Este cunoscut în calitate 
de remediu anticoncepţional, antiinflamator. Este o plantă toxică.

Victoria amazonica -  populează bazinele acvatice din America de Sud.

3.6.1.6. Ordinul llliciales

Familia Schizandraceae
C arac tere  generale. Include cca 45 dc spccii răspândite aproape integral

în Asia de Est şi de Sud-Est, cuprinse în două genuri: Sc.hizandra şi Kadzura. 
Liane ierbacee ori cu tulpina lemnificată, cu frunze persistente ori caduce. 
Flori dispuse la axila frunzelor, solitare sau grupate în inflorescenţe.

G en u l Schizandra a fost nominalizat în anul 1803 de către savantul 
francez Andre Mişo şi include 25 de specii.

S. chinensis -  Lăm âi chinezesc, descris în premieră de cătrc botanistul 
rus N.S.Turcianinov în anul 1837. Plantele vegetează, preponderent, la liziera 
pădurilor dc cedru-foioase din Extremul Orient. Este o liană dioică, lemnoasă 
cu o lungime dc până la 15 m, iar diametrul tulpinii e de 1-2 cm. Atât florile, 
cât şi frunzele plantei emană un miros de lămâie, de unde provine şi denumi
rea. Frunzele sunt simple, ovat-eliptice cu marginea serată ori întreagă, nerva- 
ţiunea penată, astipelate. Flori unisexuate, axilare, lung pedunculate dezvoltă 
petale ceroase, albe ori colorate în roz: cele mascule cu stamine concrescute 
în partea bazală; -  femele dezvoltă numeroase pistiluri biloculare, libere. Re-
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ceptaculul florilor femele la maturitate se lungeşte de 20-50 ori, iar fiecare 
ovar se dezvoltă într-o bacă roşie cu 2 seminţe galbene, reniforme. Poleniza
rea este entomofilă.

P rodusu l m edicinal: Schizandrae fructus şi S. semina — conţin ulei volatil, schi- 
zandrină, flavonozide, antociani, acizi organici, lignane; seminţele conţin 
33% ulei gras. S.cortex, bogat în ulei volatil.

Sunt indicate în calitate de remedii imunostimulatoare în prevenirea sur
menajului intelectual şi fizic.

In ţările Asiei de Sud-Est denumirea fructelor în traducere с „fruct cu 5 
gusturi” şi într-adevăr: exocarpul şi mezocarpul sunt aere şi dulci, seminţele
-  amare şi astringente, iar fructul, rumegându-1, are un gust sărat. în  Moldova 
se plantează în grădini particulare pentru fructe.

3.6.1.7. Ordinul R anunculales

Familia Ranuncuiaceae
C arac tere  generale. Include cca 50 dc genuri şi peste 2000 de specii răs

pândite, preponderent, în zonele temperate şi reci. în flora Moldovei, familia 
includc 20 dc genuri şi 55 de specii.

Formele vitale sunt reprezentate prin plante ierbacee anuale ori perene, mai 
rar semiarbuşti cu rizomi şi rădăcini adventive, tuberculi sau rădăcini pivotante. 
Dezvoltă frunze simple, palmat-lobate sau penat-sectate până la filiform, uneori 
întregi, dispuse altern, astipelate, cu teacă. Florile sunt bisexuate, solitare ori 
grupate în inflorescenţe terminale racemoase sau cimoase. Elementele florale 
sunt dispuse ciclic sau spiralat pe receptaculul alungit, conic. Florile sunt acti
nomorfe ori zigomorfe cu un număr variabil de elemente florale, iar numărul 
staminelor şi carpelelor deseori constituie o infinitate. Se deosebesc flori cu pe- 
rianul dublu şi cu perigon petaloid, frccvcnt sunt prezente nectarinele. Formu
la florală: P. . A G ; Ca . . .X o  , A G .. Polenizarea este entomofilă. Are

3 13 у. У - л ; 10-15 * - >  X  X  - I

fructe simple -  foliculă sau multiple -  polifoliculă, polinuculă, poliachenă.

G en u l Adonis
A. vernalis -  R uşcuţă de p rim ăv ară  -  plante icrbaccc perene, înalte de 

20-50 cm. în flora spontană a Moldovei vegetează în poieniţele din păduri, 
pc pante. Subteran dezvoltă un rizom îngroşat, bnmificat cu numeroase ră
dăcini, Planta posedă 2 tipuri de frunze: scuamoase, brune la baza tulpinilor 
şi simple, scctatc până la filiform, asimilatoare pe toată tulpina. Florile sunt 
mari, solitare, cu 5 sepale violacee, corola din 10-20 petale libere, numeroase 
stamine şi carpclc libere. Fructul este o poliachenă.
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Produsul m edicinal: Adonidis herba -  conţinc glicozide cardiotonice, saponine; 
are acţiune coronaro-dilatatoare, sedativă, diuretică. Se recomandă în miocardi- 
te, hipertensiune arterială, tulburări ncurovcgctative. Este o plantă toxică.

Genul Aconitum . Include cca 70 de specii; în flora spontană a Moldovei
-  2 specii. Plante ierbacee, perene.

A. napellus -  O m ag -  plante perene, înalte de 1,0 -1,5 m. Subteran dezvol
tă doi tuberculi fusiformi. Frunzele sunt adânc palmat-sectate, la care ficcarc 
lob este divizat în segmente liniare. Florile sunt zigomorfe, cu perigonul din 
5 tepale violete, cca superioară în formă de coif care acoperă tepalele laterale 
şi inferioare şi cele 2 nectarine. Staminele sunt numeroase, dispuse spiralat; 
ovarul constă din 3 cârpele libere. Florile sunt grupate în raceme terminale. 
FrucUil e de tip trifoliculă.

P rodusu l m edicinal: Aconiti tuber -  conţine alcaloizi, cel mai important fiind 
aconitina, acizi organici, glucide, amidon. Are acţiunc antitusivă. Se reco
mandă cu precauţie în afecţiuni respiratorii. Este o plantă toxică. în antichita
te, condamnaţii la moarte erau impuşi să bea zeamă dc omag. Plinius a numit 
omagul arsenic vegetal.

Alte specii: A. author a, A. lasiostomum , A. îauricum.

Genul Helleborus. Include cca 20 de specii.
H. vaucasicus -  Spânz -  plante ierbacee, perene cu rizomi îngroşaţi şi 

scurţi. Dezvoltă frunze mari, pieloase, palmat-sectate; tulpina se termină cu
2.-4 flori mari, actinomorfe, cu 5 sepale verzi şi 8-10 petale scurte. Arc sta- 
minc numeroase, cele externe transformate în nectarine. Fructul este o poli- 
foliculă.

P rodusu l m edicinal: Hellebori rhizomata — conţine glicozide cardiotonicc, sa- 
ponozide; are acţiune antiinflamatoare, antireumatică. Unii, tară prescripţia 
medicului, folosesc produsul în cura de slăbire. Este o plantă toxică.

Genul Delphinium . Include cca 200 de specii.
D. consolida (Consolida regalis) -  N em ţişori de câm p -  plante anuale, 

comune prin semănături; frunze simple, sectate până la filiform. Perigonul 
florii e cu tepale albastre, cca posterioară transformată într-un pinten. Fructul 
reprezintă o foliculă simplă. Planta este toxică.

P rodusu l m edicinal: Delphinii consolidae flores  — conţine alcaloizi, CU acţiune 
hipotensivă şi analgezică.

Genul Nigeîîa. Include plante anuale. în Moldova vegetează 4 specii, 
dintre care 2 -  în flora spontană.
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N. damascena -  Chica voinicului -  plante anuale, flori albastre sau albe, 
protejate de un involucru mai lung decât floarea. Fructul este o capsulă glo- 
buloasă cu 5 prelungiri în formă de rostru. Are seminţe negre, numeroase cu 
un gust specific.

N. sativa -  Negrilică (pl.IV,fig.2) -  plante anuale cu frunze îngust sectate, 
flori albastre, solitare Iară frunze involucrale, iar fructul este o capsulă alun
gită, cu coaste longitudinale, ce se prelungesc într-un rostru.

Ambele specii se cultivă pentru seminţele aromate cu gust specific, utili
zate în calitatc dc condiment.

P rodusul m edicinal: N ig e lia e  sem ina  -  bogat în uleuri grase cu efecte cicatri
zau te.

G en u l Ranunculus. Include cca 600 de spccii răspândite din zona Arc
ticii, până în deşerturi şi munţi. Sunt specii de mlaştină sau acvatice, însă 
majoritatea sunt mezofite. în flora spontană a Moldovei vegetează 18 specii. 
Unele specii cu valoare medicinală:

R. acris ~ Piciorul cocoşului (pl.IV, fig. 3) -  una dintre ccle mai răspândite 
specii cu conţinut de anemonal, taninuri şi rezine. Se recomandă în tuse şi 
bronşite. Plantă toxică.

R. repens -  Ochiul broaştei conţine alcaloizi. Se recomandă în afecţiuni 
ale sânului, boli dc piele. Sunt plante toxice.

Alte spccii dc ranunculaceae răspândite în flora spontană a Moldovei, dar 
mai puţin utilizate în scopuri medicinale: Anemone sylvestris -  Floarea vân
tului, Ficaria verna -  Grâuşor, Pulsatilla montana -  Dediţel mare.

Fam ilia Berberidaceae
Caractere generale. Include 14 genuri şi cca 650 de spccii răspândite, pre

ponderent, în zonele temperate şi subtropicale din Emisfera nordică. Numai 
g. Berberis include cca 200 de specii; vegetează în Mexic, de-a lungul munţilor 
Anzi şi până la strâmtoarea Magelan. în flora spontană a Moldovei se întâlncsc 
2 genuri monotipice şi un gen introdus în cultură, cu o specie ornamentală.

Forme vitale -  arbori, arbuşti şi ierbacee perene. Au frunze astipelatc, 
simple ori compuse, câte odată transformate în spini. Florile, de regulă, sunt 
grupate în inflorescenţe simple de tipul racem, în cea mai mare parte fiind 
mici, actinomorfc, bisexuate. Perianlul e diferenţiat în sepale şi petale, stami- 
nclc sunt libere, dc regulă, în 2 cicluri. Cârpele dezvoltă stigmat umflat, sesil 
sau cu stil lung. în ficcarc carpelă se dezvoltă, de regulă, mai multe ovule. 
Formula florală: ® C a?_3 Co3+3 A6G r  Fructul la majoritatea berberidaceelor
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este cărnos, de tipul bacă, se mai întâlneşte achena sau foliculă. Seminţele 
sunt înzestrate cu embrion mic şi endosperm bogat.

G en u l Berberis. Include cca 200 dc specii, arbuşti cu frunze persistente 
sau caduce, mai rar arbori.

B. vulgaris -  D racilă (pI.IV, fig.4) -  arbust, înalt de până la 2 m, răspândit 
în flora Moldovei pe pante pietroase şi lutoase. Frunzele sunt ovat-eliptice sau 
obovate, rotunde la vârf, peţiolate, nervaţiune reticulată. Cele de pe lăstarii 
mai lungi sunt transformate în spini din axila cărora în acelaşi an se dezvoltă 
lăstari scurţi tară spini. Are flori galbene, dispuse în racem. Fructul este o 
bacă roşie ovoidă cu 2 seminţe.

P rodusu l m edicinal: B erberid is cortex  şi B. fo l ia  — conţin alcaloizi (berberina, 
berbannna etc.), taninuri, acizi organici. Are acţiune spasmolitică, hemostati
că, colagogă, cardiacă, hipotensivă. Se recomandă în afecţiuni hepato-biliare, 
infecţii intestinale, aritmii cardiace. Fructele, bogate în acizi organici, tani
nuri, carotenoide, sunt utilizate în consum şi la producerea dulceţurilor.

G en u l Podophyllum. Include 10 specii, dintre care vegetează în munţii Hi
malaya şi în Asia de Est, iar P. peltatum se întâlneşte în estul Americii de Nord.

P. peltatum  -  podofil -  plante ierbacee, perene cu rizom lung, târâtor, ce 
dezvoltă 2 frunze lung peţiolate cu limbul palmat-lobat, pcltat şi o floare albă 
între ele. Frucftil reprezintă o bacă relativ mare cu numeroase seminţe.

P rodusu l m edicinal: P odoph ylii p e lta ti  rh izom ata  cu m  rad ic ibu s  -  conţine sub
stanţa rezinoasă podofilina, cu acţiune emetică, antihelmintică, antitumorală 
şi necrotizantă.

3.6.1.8. Ordinul Papaverales

Familia Papaveraceae
Caractere generale. Include cca 45 de genuri şi sub 700 de specii răs

pândite, preponderent, în zona temperată de nord. Indiferent în ce zonă cresc, 
papaveraceelc preferă locuri cu insuficienţă în umiditate -  în stepe, semide- 
şerturi şi deşerturi; foarte puţine specii (g. Chelidonium) preferă locuri mai 
umede. în flora Moldovei familia include 3 genuri, care cuprind 9 specii, 
inclusiv 3 în cultură.

Forme vitale -  preponderent, plante ierbacee anuale şi perene, mai rar arbuşti 
şi arbori cu laticifere articulate. Frunze simple, astipelate cu limbul întreg sau 
divizat, dispuse altem, peţiolate ori amplexicaule. Majoritatea speciilor dezvol- 
tă flori solitare terminale; la unele specii sunt grupate în inflorescenţe racem sau
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umbelă. Flori lung pedunculate, bisexuate, actinomorfe. Caliciul constă din 2 
scpalc, caduce. De regulă, bobocii sunt nutanţi. Corola este formată din 4 peta
le, dispuse în 2 cicluri, excepţie fac florile dc Macleaya, la care petalele lipsesc. 
Stamine numeroase, mai rar 6 12, şi foarte rar -  4, preponderent, libere. Gine
ceul este sincarp dintr-o infinitate de cârpele cu ovar superior. Formula florală: 
® Ca, C o ^ j A ^ G ^ .  Sunt plante entomofile. Fructul este o capsulă poricidă 
sau siliciformă, mai rar nuculă. Are seminţe numeroase, mici, cu endosperm 
voluminos, olcaginos, embrion mic, sferiform.

G en u l Chelidonium  -  gen monotipic.
С  majus -  Rostopasca (piIV, fig.5) -  plante perene, icrbaccc, înalte de 

50-100 cm. In flora Moldovei vegetează prin locuri umede, rudcrale. Dezvoltă 
un rizom masiv, ramificat, brun cu numeroase rădăcini. Tulpină erectă, rami
ficată, cu peri lungi şi rari. Frunzele sunt penat-sectate în 5-7 lobi inegali cu 
marginea crenată, bazale -  peţiolate, cele tulpinale - sesile, dispuse altern. Are 
fiori bisexuate, actinomorfe, cu 2 scpalc caduce, 4 petale galbene, libere, stami
ne numeroase, ovar bicarpelar. Florile sunt unite în inflorescenţe dc tip umbelă 
simplă. Fructul este o capsulă silicviformă cu multe seminţe negre. Toată planta 
este străbătută de laticifere, carc produc un latcx galben-portocaliu, iritant.

Produsu l m edicinal: C h elidon ii herba  -  conţinc alcaloizi (chelidonina, copti- 
zina, berberina), rezine, ulei volatil, saponozide etc. Are acţiune antispastică, 
colcretică, colagogă. Este indicat în afecţiuni biliare -  dischinezii, colici bili
ari, hipotonic. Latcxul proaspăt are acţiune citostatică; în medicina populară 
sc utilizează la înlăturarea negilor şi verucilor.

G en ul Glaucium. Includc 10 specii. In flora spontană a Moldovei vege
tează G. corniculatum,

G.fiavum  -  M ac galben (pl.IV, fig.6) -  plante bienale sau perene, înalte 
dc 70-80 cm răspândite pe litoralul mărilor Nordului şi Baltică. Tulpina este 
crcctă ramificată, slab pubescentă. Frunzele bazale sunt lungi, lirate, pcnat-lo- 
bate, cele tulpinale alterne, amplexicaulc, ovat-eordate, penat-lobatc. Dez
voltă flori solitare, axilare, cu 4 petale galbene-aurii. Ovarul este tubcrculat, 
subţiat spre vârf. Fructul reprezintă o capsulă siliciformă, puţin curbată, cu 
numeroase seminţe mici, reniforme, brune.

P rodusul m cdicinal: Glauciiherba — conţinc alcaloizi, de bază fiind glaucina, 
cu acţiunc antitusivă şi spasmolitică. Preparatele obţinute se folosesc în liti
ază renală, extern -  în afecţiuni dermice. Glaucina sc utilizează în calitatc dc 
antitusiv.



G en u l Macleaya -  gen oligotipic.
M. microcarpa -  Maclee (pl. V, fig. 1) -  plante perene cu laticifcre, patria 

cărora se considcră Asia de Sud.
Tulpini riguroase, puţin ramificate, înalte de 2,0 -2,5 m. Frunze peţiolate, 

ovate, cu 5-7  lobi, dispuse altern. Flori mici, grupate în inflorescenţe termi
nale -  racem compus. Fructul este o capsulă mică, aproape sfcrică. Organele 
supratcranc ale plantelor sunt dc nuanţă albăstruie.

P rodusu l m edicinal: Macleayae herba -  conţine alcaloizi cu acţiune antibacte- 
riană pronunţată. Se recomandă în fonne cerebrale de polimielită, miopatii, 
pareze fasciale.

G enu l Papaver. Include cca 120 de specii, în flora spontană a Moldovei 
vegetează 4 specii.

P. somniferum -  Mac de grădină -  originar din Asia Mică, de unde s-a 
răspândit în toate ţările lumii, inclusiv în Moldova. Sunt plante anuale cu 
rădăcină pi votantă. Dezvoltă tulpină ercctă, de regulă, cerificată, înaltă de 
70 180 cm. Frunze bazale peţiolate, alungit-ovate, cele superioare -  amplexi- 
caule, cu marginea neregulat dinţată şi nervura mediană proeminentă. Florile 
sunt mari, solitare, actinomorfe, caliciul constă din 2 sepale caduce, iar co
rola din 4 petale mari, roşii, roz sau albe cu o pată violacee-ncagră pe partea 
bazală internă, staminele sunt numeroase, iar gineceul sincarp. Fructul este o 
capsulă globuloasă, poricidă cu stigmat stelat persistent. Are seminţe nume
roase, albastre-cenuşii sau negre.

Produsul m edicinal: Papaveris immaturifructus — fructe imature de la care, prin 
incizii superficiale, se obţine latex -  un lichid albicios, vâscos, care în con
tact cu aerul se solidifică şi rezultă o masă brună numită opiu. Conţine cca 
20-25 de alcaloizi cu importante efecte terapeutice, cum ar fi morfina cu acţi
une spasmolitică, euforitică, dar produce obişnuinţă; papaverina -  cu acţiune 
spasmolitică; codeina -  cu acţiune antitusivă.

Familia Fumariaceae
Caractere generale. Include 16 genuri şi cca 400 dc specii răspândite, 

preponderent, în zona temperată de nord. In flora Moldovei familia cuprinde 
2 genuri. Sunt plante ierbacee cu frunze bazale, dispuse altem, rar opus, de 
regulă puternic sectate. Lipsesc pungile laetifere. Florile bisexuate, adesea 
zigomorfe sunt grupate în inflorescenţe racemoase. Caliciul constă din 2 se
pale caduce, corola -  din 4 petale în 2 cicluri, cu glande nectarifere, androceul
-  din 6 stamine, sudate câte 3, gineceul -  din 2 earpcle cu stil turtit şi numc-
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roase ovule. Formula florală: |C a 2Co,+nA (3+3ţG 2). Fructul reprezintă o capsulă 
silicviformă, dchiscentă prin 2 valve.

Genul Corydalis. Include cca 300 de specii. în flora Moldovei vegetează 
prin păduri 4 specii.

C. cava -  Brebenei -  plante perene, înalte de 30*40 cm, cu tubercul gol în 
interior. Frunzele sunt bi- şi trisectate. Floarea dezvoltă corolă zigomorfă, din 
4 petale; cea superioară continuă într-un pinten, cca inferioară -  sub aspect de 
buză; androceul constă din 2 stamine. Florile sunt grupate în inflorescenţe ra- 
ccmoase de culoare roz, galbenă sau albă. Fructul este o capsulă siliciformă.

Produsul m cdicinal: CorydaUdis tuber — conţine alcaloizi, dc bază fiind san- 
giarina; taninuri, cumarine, fitoncide. Se recomandă în boli dc piele, ulcere 
purulente. Are acţiune uşor sedativă.

Genul Fumaria. în flora spontană a Moldovei include 4 specii, cc vege
tează la marginea semănăturilor, în lunci, în locuri ruderale.

F. officinalis -  F um ariţă  -  plante ierbacce anuale, care dezvoltă rădă
cini pivotante, tulpini erecte, ramificate de 3 0 ^ 0  cm. Frunzele sunt peţiolate, 
bipenate, în segmente liniare. Florile au corolă pintenată, de culoare roz din
4 petale inegale, dispuse în 2 cicluri; 2 stamine; gincccu cu ovar bicarpelar, 
superior. Florile formează raccmc terminale. Fructul este o nucă globuloasă.

Produsul m edicinal: Fumariaeherba -  conţine alcaloizi, substanţe amare, mu
cilagii, flavonozide. Se indică în afecţiuni hepatobiliarc -  dischinczii biliare.

3.6.1.9. Ordinul Urticales

Familia СаппаЬасеае
C aractere  generale. Include 2 genuri şi 6 specii răspândite în zona tempe

rată a Emisferei de Nord. în Moldova, familia cuprindc 2 genuri cu 3 specii.
Formele vitale sunt reprezentate prin plante ierbacce erecte sau liane. 

Dezvoltă frunze palmat-lobatc, palmat-sectate, mai rar întregi. Sunt plante 
anemofile, din acest motiv florile sunt mici, reduse, nearătoase, de regulă, 
unisexuate pe exemplare diferite. Florile mascule sunt alcătuite din 5 elemen
te perigonale, care alternează cu cele 5 stamine. Florile femele dezvoltă gine- 
ccu bicarpelar. Inflorescenţele sunt cimoase, axilare. Fructul este o nuculă sau 
achcnă. Are embrion voluminos, curbat sau spiralat.

Genul Cannabis. Include 3 specii. Sc întâlneşte pe poieniţe, în fâşiile de 
pădure din Moldova, vegetează C. ruderalis, iar în calitate de plantă textilă şi 
oleaginoasă introdueentă -  C. sativa.
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C. sativa -  C ânepa (pl. К fig. 2) -  specie foarte polimorta. Sunt plante anu
ale, ierbacee cu rădăcina pivotantă şi tulpină fistuloasă, rar ramificată, înaltă 
de 2-3 m. Frunze peţiolate, palmat-sectate, cu 5-7 lobi înguşti, ascuţiţi, cu 
margine serală. Dezvoltă plante dioice, cu flori unisexuate. Florile mascule 
sunt grupate în cime axilare, iar cele femele în glomerulo în axila frunzelor 
din vârful tulpinii. Fructul este o nuculă de culoare brună-verzuie. Exempla
rele mascule, numite şi „cânepa de vară” servesc în calitate de materie primă 
pentru obţinerea fibrelor textile şi se recoltcază după înflorirea lor. Exem
plarele femele, numite „cânepă de toamnă”, se recoltcază pentru obţinerea 
seminţelor. Cânepa se cultivă în multe ţări din Europa, iar în ţările din Asia 
(China, India, Pachistan, Afganistan etc.), în ţările din zonele subtropicale 
ale Americii de Nord şi Sud cânepa se cultivă pentru obţinerea substanţelor 
narcotice, mai rar medicamente. Cânepa uşor spontaniezează.

Produsu l m cdicinal: C an nabis in d icae  herba  — obţinut din somităţile florale le- 
mele şi frunzele uscate de la specia C. sativa var. indica. Din produs se obţine 
marihuana, care conţin principii canabionide, cu acţiuni narcotice, sedative, 
spasmolitice, analgezice, dar scad imunitatea organismului, capacitatea dc 
muncă intelectuală şi fizică, creând şi manifestări agresive.

G en u l Humulus. Include 3 specii răspândite în zona temperată din Eu
ropa şi Asia, precum în America de Nord. In flora spontană a Moldovei genul 
este reprezentat printr-o singură specie -  H. lupulus, care vegetează pe la 
liziere din luncile râurilor, în preajma locuinţelor, în livezi.

H. lupulus -  H am ei (pl V, fig.3) -  liană cu rizom peren şi organe supra- 
terestre, care pier odată cu sosirea sezonului rece. Tulpina volubilă sc caţără 
pc suport până la 4 -5 m. Frunzele sunt palmat-lobate, cu marginea serat-din- 
ţată, dispuse opus, iar spre vârful tulpinii -  cordate, mici. Sunt plante dioice. 
Dezvoltă flori mascule, mici, verzi, grupate în cime racemiforme; cele femele 
sunt grupate în inflorescenţe pendente cu aspect de con sau strobil, alcătuite 
din bractei dispuse imbricat pe axul conului la axila cărora se găsesc florile 
femele cu periant rudimentar şi stigmat filiform. Fructul este o aehenă ovoidă, 
pe suprafaţa căreia sc află glande secretoare.

P rod u su l m ed icinal: Lupuli strobili -  inflorescenţele femele; conţinc princi
pii amare (lupulona, humulona), ulei volatil, rezine. Are acţiune sedativă, 
tonic amară. Este indicat în insomnii, nevroze pe fond sexual, gastropatii 
nervoase.

Inflorescenţele cu florile femele sunt folosite în producerea berci, arti
colelor de panificaţie.
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Familia Urticaceae
C arac te re  generale. Include cca 60 dc genuri şi peste 1000 dc specii 

răspândite, preponderent, în zonele tropicale şi temperate. în flora spontană 
a Moldovei familia cuprinde 2 genuri: Urtica (4 spccii) şi Parietaria (1 
specie).

Formele vitale sunt plantele ierbacee, mai rar lemnoase, acoperite cu peri 
urticanţi. Frunze simple, de regulă cu nervaţiuni proeminente dc la bază, dis
puse pe tulpină opus la speciile mai primitive şi altem -  la celc filogenctic mai 
evoluate. Flori unisexuate cu perigon redus, gmpate în cime axilare. Formula 
florală: A ,+, f; у G ^. Sunt plante anemofile. Fructul este o nucu
lă uscată, indehiseentă, Endospemi oleaginos şi tegument subţire. Embrion 
drept cu cotiledoane cărnoase. Unele specii formează seminţe şi pe cale ase
xuată, în urma apomixului. Cel mai frecvent mod de diseminare - zoohoria.

Caracteristic pentru urticacee este prezenţa abundentă a cistolitelor for
maţiuni proteice îmbibate cu carbonat de calciu. De regulă, forma cistolitelor 
este constantă şi serveşte drept indice diagnostic în sistematica speciilor.

Genul Urtica. Ineludc cca 400 dc spccii.
V. dioica -  Urzică m arc (pi V, fig.4) -  denumirea latină provine dc la uro~ 

usturător, datorită perilor urticanţi, ce se află din abundenţă pe toate organe
le aeriene ale plantei. Perii urticanţi conţin o substanţă lichidă, usturătoare, 
compusă din histamină, acetulomină, acid formic. Perişorul urticant este dc 
forma unui capilar, care se termină cu o măciulie rotundă. Partea superioară a 
perişomlui se cremnifică şi la atingere se frânge, iar cea ascuţită -  pătrunde în 
piele prin care se penetrează conţinutul celulei, drept urmare se simte iritaţia. 
Sunt plante perene, ierbacee, cu rizom dezvoltat, tulpini tetramuehiate, înalte 
de 80-150 cm. Frunze ovate, cu marginea serată, dispuse opus. Flori verzi, 
lipsite de bractee, unisexuate, dispuse axilar în panicule cimoase. Fructul este 
nuculă ovală cu pericarp subţire şi sămânţă mare.

Produsul m cdicinal: U rticae fo l ia  şi U. herba  — conţine vitaminele A, C, K, să
ruri minerale, proteine, glicozide, mucilagii, aminoaeizi. Are acţiune hemo
statică, tonică, energizantă, expeetorantă, antibronşică, dezintoxicantă pentm 
sânge. Se foloseşte în afecţiuni ale aparatului digestiv, insuficienţă pancreati- 
că, cicatrizant, în litiază biliară.

în flora Moldovei vegetează pc soluri bogate şi umede. A lte specii: U. 
urens -  urzicuţa, (J. pubescens -  u rz icu ţă  păroasă , U. kioviensis -  urzică 
kievleană.
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3.6.1.10. Ordinul Faga/es
Familia Fagaceae

C arac te re  generale. Include 8 genuri şi cca 900 de specii răspândite în 
zonele temperate, subtropicale şi tropicale din ambele emisfere, cu excepţia 
Americii de Sud şi Africii de Sud. In Moldova familia cuprinde 3 genuri cu 
15 specii.

Formele vitale sunt preponderent arbori cu frunze caduce, rar -  arbuşti. 
Frunze simple, întregi, cu nervaţiunea penată, stipelate, care, de obicei, cad 
timpuriu, dispuse altem, mai rar în verticile. Florile sunt mici, unisexuate, 
grupate în inflorescenţe spiciforme, racemoase, iar plantele -  monoice. Se
pale — 6, mai rar 2,4 ori mai mult de 8. Stamine — 6 -  14, libere, cu filamente 
subţiri, mai lungi decât caliciul. Gineceul constă din 3 (2-9) cârpele; ovar 3 
(2-9) locular, cu 2 ovule, dintre carc sc dezvoltă numai una. Finetul este o 
nucă cu o singură sămânţă, ascunsă integral sau parţial în cupa lemnoasă.

Genul Fagus. Include 10 specii componenţii de bază ai pădurilor din 
zonele Emisferei nordice.

Forme vitale arbori cu frunze caduce, înalţi de 25 40 m şi diametrul 
tulpinii de 1,5 m. Flori unisexuate unite în inflorescenţe. Fructul este achenă 
sau nucă triedrică, cu coaste ascuţite.

F. sylvatica -  Fag european  -  specie comună pentru pădurile foioase din 
Europa. în  Moldova vegetează în zona Codrilor. Arbori viguroşi, înalţi de 
40-50 m. Frunzele sunt eliptice, uşor acuminate la vârf cu margine ondulată 
sau slab dinţată. Fagul nu vegetează în zonele în carc cantitatea anuală dc 
precipitaţii atmosferice este sub 500 mm. Fructul fagului este o nucă protejată 
dc o cupă lignilicată cunoscută sub denumirea dc jir  (recolta -  450 kg/ha şi
8 kg/arbore) conţin 30-50%  grăsimi şi până la 30% lipide -  hrana preferată a 
mistreţilor. Din nuci sc obţine ulei gras galben-deschis, cu gust plăcut, utilizat 
în industria alimentară. Fructele proaspete sunt toxice datorită alealoidului 
faghina, care provoacă dureri dc cap şi avorturi la vaci.

Genul Castanea. Include 12 specii răspândite în ţările bazinului M e
diteranean, Caucaz, Himalaya. în Moldova se experimentează drept plantă 
alimentară C. sativa. Arbori cu frunze caduce, lanceolate, cu marginea dinţată 
şi numeroase nervaţiuni penate paralele. Dezvoltă flori unisexuate, grupate 
în inflorescenţe pe acelaşi individ. Cupa lignificată, spinoasă apare în faza de 
înflorire, iar în cea de maturitate a fructelor se desparte în 2 ori 4 segmente. 
Fructul este o nucă, ovifonnă, cu pericarp fin, uscat.
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C. sativa -  C astan  com estibil sau C astan  bun -  plante monoice. Fructul 
este închis într-o cupă sferică, spinoasă. La maturitate, fructele se desprind de 
cupă şi cad; plantele fructifică dc la vârsta de 15 ani şi vegetează până la 1000 
de ani. Arborele dezvoltă o coroană sfcrică, frunze mari lanceolate, păroase, 
fin dinţate pe margine. Specia este răspândită în Europa de Sud.

Fructele de castan, pentru unele popoare, sunt un aliment de bază, iar în 
Corsica înlocuieşte pâinea. Din fructele uscate se obţine fiiină, care după ca
lităţile sale se apropie dc cca dc grâu.

G en u l Quercus. Include cca 450 de specii -  componenţii de bază ai pă
durilor din zona temperată a Emisferei de nord, precum şi a zonelor tropicale 
şi subtropicale din Asia de Sud-Est. în flora spontană a Moldovei genul inclu
dc 6 spccii. iar în cea de cultură -  7 specii.

Formele vitale sunt arbori înalţi (25-30 m), unele exemplare ating înălţimi 
gigantice (până la 55 m) cu diametrul tulpinii dc 2-3  m şi vârsta dc 700-900 
dc ani. Sistem radicular rămuros, puternic dezvoltat. Aspcctul peridermei 
constituie un criteriu diagnostic al spcciilor dc Quercus: cca a speciei Q.. ro- 
b u r -  S te jar are incizii longitudinale adânci şi transversale scurte; a speciei 
Q. suber-  are stratul dc plută bine dezvoltat. în cadrul genului sunt mai multe 
tipuri morfologice de frunze, cu marginea limbului întreagă ori penat-lobată, 
fidată ori partită ctc. Forma limbului variază de la ovat-alungită la circulară. 
Cupa fructelor variază mult după formă, dar la toate speciile se dezvoltă la 
sfârşitul fazei dc înflorire. Uneori, ea acoperă ghinda până la 7 3 din lungime. 
Stejarul înfloreşte la sfârşiUil lunii aprilie mai, concomitent cu dezvoltarea 
frunzelor. Dezvoltarea fructului de tip nucă, însoţită de cupa lignificată, de
numit ghindă decurge de la începutul lunii august până în septembrie, iar din 
jumătatea a doua a lunii septembrie şi până în noiembrie sc maturizează şi 
cadc de pc arbori. Agenţii de bază de diseminare sunt animalele şi apa.

P rodusul m e d ic in a l :  Q uercus cortex  — scoarţa rccoltată dc la speciile Q. pu- 
bescens, Q. robur, Q. petrea etc.; conţinutul substanţelor tanante atinge valori 
maxime la arborii de vârsta 15-35 de ani. Posedă acţiunc astringentă, bacte- 
ricidă şi este utilizat în diaree, gargarisme, cczcmc.

Spccii de ste jar: Q. pubescens -  S te ja r pufos, Q. robur -  S te ja r  co
m un (pl V, fig.5), Q. pcdunculiftora -  S te ja r b ru m ăriu , Q. petraea -  Go
run, Q. suber -  S te ja r de p lu tă , Q. rubra -  S te ja r  roşu.
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3.6.1.11. Ordinul Betutales

Familia Betulaceae
Caractere generale. Include 6 genuri şi cca 150 de specii răspândite în 

toate regiunile zonei temperate din Emisfera de nord; în cele sudicc -  numai 
în munţi. în Moldova familia cuprinde 2 genuri cu 7 specii.

Formele vitale sunt arbori şi arbuşti, rădăcinile cărora formează micorize 
cu diferite spccii de ciuperci. Vegetează 60-80 de ani (g. Alnus), 100-150 
de ani (g. Corylus), iar unii arbori -  până la 300 de ani. Frunzele sunt peţio
late sau sesile, dispuse altem; slipele caduce. Marginea limbului este serată 
sau dublu-serată, nervaţiunea penată. Florile sunt unisexuate, plante monoi
ce. Ovarul este bilocular, inferior. Florile mascule sunt prevăzute cu perigon 
sepaloid şi grupate în amenţi terminali sau axilari, pendenţi; cele femele -  
fără perigon, grupate tot în amenţi sau conuri terminale, dar erecţi. Florile se 
dezvoltă concomitent cu desfacerea mugurilor foliari ori chiar înainte. Sacii 
polinici plesnesc longitudinal şi polenul copt, uscat, uşor, de culoare galbc- 
nă-deschisă, este dus dc vânt la distanţe mari. Inflorescenţele mascule, după 
înflorire, se usucă şi cad; ccle femele continuă să se dezvolte, se măresc în 
volum de câteva ori. Fructul este achenă monospermă cu pericarp, lignificat, 
însoţit de o bractee lobată sau nucă. Embrionul matur ocupa integral sămânţa 
lipsită de endosperm.

Genul Alnus. Include cca 30 dc specii arbori şi arbuşti, ce vegetează 
pe m alurile râurilor şi în lunci. în flora spontană a M oldovei se întâlnesc:
A. giutinosa şi A. inc ста.

A. giutinosa -  Arin negru -  arbore înalt de 20-30 m, vegetează pe soluri 
nisipoase din luncile Nistrului şi Prutului. Frunzele sunt peţiolate cu limbul 
obovat sau aproape circular, cu baza cuneată şi vârful optuz ori emarginat. 
Epiderma superioară a frunzelor e verde-închisă, cea inferioară -  verde-des- 
chisă cu smocuri de peri ruginii în axila nervurilor. Frunzele tinere sunt lipi
cioase. Amenţii masculi sunt pendenţi în axila bracteelor sub aspect de scut; 
cei femeii sunt scurţi, solitari ori reuniţi în raceme în axila unor solzi groşi, 
pedicelaţi. Ovulul este bilocular.

P rodusu l m cdicinal: A Ini fr u c tu s  (conuri fe m e le  lign ificu te)  — conţine taninuri 
(2-5% ), săruri minerale. Are acţiune antidiarcică. Se foloseşte în calitate de 
astringent, în colite şi enterite.

A. incana -  A rinul alb sau cenuşiu -  arbore cu înălţimea dc 20 m. Frun
zele sunt simple, ovat-eliptice cu apexul acut şi baza rotundă, iar marginea 
neuniform serată, cele tinere sunt pubesccnte, pe când cele mature cu peri
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albăstrui doar pe nervuri. Florile mascule sunt grupate în amenţi, iar cele fe
mele tară periant, unite câte două în axila frunzelor.

P rodusul m edicinal: A !ni fr u c tu s  (con u ri fe m e le  lignificate) — conţine taninuri 
(2-5% ), săruri minerale. Are acţiune antidiareică. Sc foloseşte în calitate de 
astringent, în colite şi enterite.

Genul Betula . includc cca 60 de specii răspândite, preponderent, în Emi
sfera de nord -  dc la tropicc la tundră. Majoritatea speciilor sunt foarte re
zistente la ger. Crcsc pc soluri sărace -  nisipoase şi argiloase, umede sau cu 
insuficienţă în apă.

Forme vitale sunt arbori înalţi de 30-40 m, arbuşti, care uneori cresc plă
gi otrop. In flora Moldovei genul este reprezentat printr-o specie spontană şi 
una cultivată în calitate ornamentală.

B. pendula -  M esteacăn alb (pl. V, fig.6) -  arbore înalt de 25 30 m, rami
ficat puternic, cu scoarţa netedă, alb-argintic, care se exfoliază în fâşii subţiri 
transversale. Ramurile tinere sunt pendente, vcrucoase. Frunzele sunt lung 
peţiolate, dispuse altem, cu limb triunghiular-romboidal, cu vârful acuminat, 
margine dublu-serată, cele tinere sunt lipicioasc, datorită unor glande ce se- 
crctă răşini. Florile sunt unisexuate, grupate în amenţi; cclc mascule -  câte 
2-3, se formează încă din vara precedentă, iernează sub formă de amenţi, iar 
primăvara sc maturizează. Floarea masculă are un periant cu 2 piese mici şi 
2 stamine, fiecarc cu câtc 2 saci polinici; cea femelă dc forma unui con alun- 
git-ament -  se maturizează în faza de înflorire a arborelui, Pc inflorescenţele 
femele, bracteele sunt grupate câte 3 la axila cărora se află câte 3 flori femele. 
Fructul este o samară aripată.

P rodusul m edicinal: B etu lae fo l ia  -  conţine taninuri, flavonozide, mucilagii, 
zaharoză. Are acţiunc diuretică, antireumatică. Este indicat în maladii ear- 
dio-renale, diabet zaharat, hipertensiune arterială. Se mai folosesc muguri dc 
mesteacăn -  B etu lae g em m a e  şi sucul B etu lae  su ccu s  -  recoltat primăvara la por
nirea in vegetaţie a arborilor şi se utilizează în infecţii urinare, calculoză re
nală şi biliară. Mesteacănul era apreciat în antichitate contra diferitor maladii 
şi denumit „arborele vieţii”.

Genul Corylus. Include cca 20 de specii răspândite, preponderent, în 
Asia de Est. în flora spontană a Moldovei vegetează o spccic -  C. avellana. 
Este unicul gen din familia B e t u l a c e a e  zoohor.

С  avellana -  AIuii (pl. VI, fig. 1) -  arbust, înalt de 4-5 w, cu lugcrii glandu- 
loşi, păroşi şi scoarţa netedă. Tulpină ramificată de la bază, cu ramuri drepte şi 
flexibile. Frunze mari, peţiolate, cu limb ovat, margine dublu-dinţată sau slab
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ondulată, rotund-cordiform la bază şi vârf acuminat, păroase pe ambele feţe. 
Florile sunt unisexuate, plante monoice; cele mascule -  grupate în amenţi cilin
drici, cele femele sunt grupate câte 2 la baza unei bractei. Ovarul este bicarpelar, 
cu 2 stiluri lungi. Fructul este o nucă însoţită de involucru verde, care la maturi
tate devine galben-ruginiu. Seminţele sunt comestibile, bogate în ulei gras.

P rodusu l m edicinal: C oryli fo l ia  -  conţine taninuri, flavonozide, acizi orga
nici, ulei volatil. Are proprietăţi vasoconstrictoare, antihemoragice, cicatri- 
zante. Este indicat în afecţiuni ale cavităţii bucale, ulceraţii, hemoroizi. Sc 
folosesc şi C oryli fru c tu s , -  alunele, care conţin ulei gras (60-65% ), proteine 
(15 16%), vitamine A, B; au proprietăţi energizante, nutritive, tonifiante ale 
sistemului nervos. Sunt considerate nucile longivităţii, în calitatc dc antianc- 
mice, în stări stresante, litiază renală.

3.6.1.12. Ordinul Juglandales

Familia Juglandaceae
Caractcre generale. Include 7 genuri şi cca 60 de specii răspândite, pre

ponderent, în zonele temperate şi subtropicale din Emisfera de nord. Unele 
specii cresc şi în zona tropicală, însă numai în munţi. In Moldova familia 
include 3 genuri cu 6 specii, dar toate introduse în flora locală.

Formele vitale sunt arbori, mai rar arbuşti cu frunze caducc. Rădăcină 
pivotantă, puternică, coroană foarte bogată, ramificată. Lemnul este dens, cu 
inele anuale bine evidenţiate. Frunzele sunt imparipenat-compuse, astipelate, 
aromate, dispuse spiralat. Florile sunt mici unisexuate; cele mascule zigo
morfe, cu numeroase stamine libere şi filamente scurte; cele femele actino
morfe, cu stigmat marc, bilobat. Formula florală: <? P4 A30_40; ¥  P4 Gr . Fructul 
este o capsulă dchisccntă.

Genul Juglans. Include cca 20 de specii.
J. regia -  Nuc com un (pi. VI, fig.2) -  arbore falnic monoic, înalt dc până 

la 30 w, cu ritidom cenuşiu. Frunzele sunt imparipcnat-compusc, cu 5-11 
foliole, ovate sau eliptice, margine întreagă sau serată. Florile masculc sunt 
grupate în amenţi solitari sau suprapuşi câte doi, cilindrici, în faza dc înflorire 

pendenţi, cu 10-20 de stamine; cele femele -  cu caliciu rudimentar, cu 3-4 
dinţi sau lobi alipiţi de ovar, cu poziţie terminală. Polenizarea este anemofilă. 
Fructul reprezintă o capsulă cărnoasă dchisccntă, globuloasă. Endocarpul este 
lignificat; conţine o sămânţă cu 2 cotilcdoanc mari, bogate în ulei gras.

Actualmente, nucul se cultivă practic în toate ţările lumii, inclusiv în Mol
dova -  din timpuri imemorabile.

CAPITOLUL HI. Plante superioare Cormobionta
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Alte specii: J. nigra -  nuc negru, J. cinerea -  nuc cenuşiu, J. mandshu- 
rica -  nuc de Manciuria.

P rodusul m edicinal: Ju g lan d is fo l ia  şi J u g lan d is  p e r ica rp ia  — conţin taninuri, 
juglonă, ulei volatil, săruri minerale. Au proprietăţi cicatrizante, stimulatoa
re tonic-amarc, hipoglicemiante, tinctoriale. Se recomandă în afecţiuni ale 
tractului digestiv, stimulează funcţiile hepatice, purifică sângele. Seminţele 
conţin ulei gras, proteine, vitamine. Asigură o mare valoare energizantă şi 
nutritivă pentru copii, bătrâni şi persoane nevrotice.

3.6.1.13. Ordinul Caryophyllales
Familia Phytofaccaceae

Caractere generale. Includc 16 genuri şi cca 110 de specii răspândite în 
regiunile tropicale şi subtropicale, preponderent, în America. Formele vitale 
sunt plante ierbaccc, anuale şi perene, arbuşti, liane şi arbori nu prea înalţi. 
Frunzele sunt dispuse altern, întregi, cu marginea întreagă, de obicei glabre. 
Florile sunt terminale sau la axila ramificaţiilor tulpinale, mici, bisexuate, 
mai rar unisexuate, de obicei actinomorfe. Periantul e simplu, format din 4-5  
scpalc libere, mai rar sesile, verzi ori albe. Stamine sunt 4 -5 , mai rar 8, dis
puse într-un ciclu. Ovarul, de regulă, este superior. Fructul reprezintă o bacă, 
nuculă ori capsulă. Seminţele sunt mici, cu embrion voluminos. Majoritatea 
spcciilor sunt entomofile.

G en u l Phytolacca. Includc 35 dc specii răspândite în zona tropicală a 
Americii şi Africii, precum şi în Asia de Sud şi de Fst. în Moldova se cultivă 
prin grădinile gospodinelor în calitate de plantă ornamentală şi tinctorială. 
Florile sunt actinomorfc, de regulă, bisexuate, grupate în raceme terminale.

P. americana -  Cârmâz (pl.Vl,fig.3) -  plante perene, ierbacee gigante, 
înalte dc 2-3 m. Rizomul este ramificat, tulpina groasă, mustoasă, roşiatică. 
Au frunze mari, eliptice, scurt peţiolate, dispuse altem, cu marginea întreagă. 
Florile sunt bisexuate, terminale, mici, grupate în raccm cilindric. Periantul 
este petaloid cu 5 piese, gineceu din 10 cârpele. Fructul reprezintă o bacă 
multiplă, lucitoare, roşie-închisă, la maturitate devine aproape neagră; fructe- 
lc sunt grupate des în racem, conţin un suc de culoarc roşic-bordeaux.

în Asia creşte specia P. acinosa, în America de S u d -P. d'ioica -  un arbore 
viguros, înalt de 20 m.

Produsul m cdicinal -  P hyto laccac rad ices  — conţine alcaloidui fitolacina, sapo- 
ninc (17%), ulei volatil, substanţa toxică este fitolacotixina; are acţiune hepa- 
toprotectoare, antiinflamatoarc, antivirotică; sc indică în reumatism, afecţiuni
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ale căilor respiratorii; sucul este utilizat în calitate de colorant în industria 
farmaceutică.

Fructele şi rădăcinile plantei sunt incluse în Farmacopeea SUA în calitate de 
remedii purgative şi emetice; se indică în bolile dermice, Este o plantă toxică.

Familia Cactaceae
Caractcre generale. Include de la 800 până la 2000 de specii răspândite 

în America Centrală şi Mexic. Sunt plante suculente, xerofile. în conştiinţa 
noastră, eactaeeeJe se asociază cu ceva ţepos, voluminos şi neobişnuit. In ca
litate de plante exotice au fost aduse în Europa, fiind crescute în colecţii par
ticulare şi grădini dc plante medicinale. Primele specii de cactacee cunoscute 
europenilor au fost din g. Melocactus, Cercus şi Opuntia.

Speciile din familia Cactacee sunt adaptate la condiţiile mediului cu deficit 
de umiditate şi temperaturi sporite. Fiind plante ale zonelor aride, cactaceele 
au dezvoltat adaptări, care le asigură cheltuieli minime de apă şi depozitarea 
ci maximă. Aceste adaptări au lăsat amprente şi asupra aspectului morfologic, 
structurii interne şi mecanismului de fotosinteză.

Forma şi dimensiunile cactaceelor sunt extrem de variate (pl.VI, fig. 4), 
de la forme de colonade gigante, care ating 10 12 m înălţime (Carnegiea 
gigantea) la forme sferice de 2 -5  cm (.Blossfeldia liliputana şi Mammilaria 
theresae)\ dc la forme puternic ramificate la forme cu tulpini solitare, nerami
ficate (Cephalocereus columna-trajani). Forma ideală a tulpinii de cactacee 
pentru a supravieţui în deşerturi este cea sferică.

Rădăcina principală a cactaceelor serveşte, în temei, pentru a fixa planta 
în sol. Chiar plantulele tinere au un sistem radicular lateral bine dezvoltat, 
carc absoarbe apa din sol cu sărurile dizolvate în ea. Pătrunzând în sol la 
adâncimea de 6 -7  /и, rădăcinile „găsesc” chiar cantităţile microscopice de 
apă. Rădăcina principală a multor specii este foarte îngroşată şi transformată 
într-un „depozit” de substanţe nutritive.

Tulpina cactaceelor este perenă, cilindrică, muchiată sau turtită, suculentă, 
verde, afoliară, cu ţepi ori peri dc diferită mărime, cc reprezintă metamorfoze 
ale frunzei. Absenţa frunzelor este una din adaptările plantelor la condiţiile 
aride, datorită cărora, cactaceele evaporă puţină apă. Funcţia de fotosinteză o 
îndeplineşte tulpina verde; de această adaptare este strâns legată o altă carac
teristică -  dezvoltarea insuficientă a fasciculelor conducătoare. Unele specii 
de cactacee puternic dezvoltate acumulează în tulpini până la 2000 / de apă, 
care sc consumă foarte lent, deoarece sucul celular, dc rând cu acizi organici 
şi zaharuri, mai conţine mucilagii, care au proprietatea de a reţine apa.

CAPITOLUL IU. Plante superioare Cormobionta
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Tulpina cactaceelor dezvoltă structuri specifice numai pentru familia Cac- 
taceae -  areole (lat. areola -  platformă). Areolele sunt zone mici, unde se 
dezvoltă ţepii, perii, florile, fructele, lăstarii laterali -  viitoarele plante. După 
formă, ţepii sunt extrem de variaţi: rotunzi, crccţi ori sub aspect de cârlige şi 
acc. Lungimea lor variază de la 1-2 mm la 25 cm. Una dintre funcţiile de bază 
a ţepilor este de a condensa vaporii de apă din atmosferă; de rând cu accasta -  
protejează planta de animale şi chiar şi dc razele arzătoare ale soarelui.

Florile cactaccclor sunt solitare, de regulă, sesile, bisexuate, actinomorfe 
sau zigomorfe, cu numeroase stamine (până la 3,5 mii). Gineceul este format 
din 3 ori mai multe cârpele; ovarul este inferior, mai rar semiinferior ori su
perior. Florile, la majoritatea cactaceelor, se dezvoltă în vârful tulpinii, mai 
rar în partea centrală ori bazală. După dimensiuni, florile sunt foarte varia
te; cele mai mari flori, cu lungimea de 24 cm, dezvoltă specia Selenicereus 
grandiflora, iar cclc mai mici -  Epithelantha. Durata înfloririi unei flori este 
dc la câteva ore până la 300 ore. Polenizarea se efectuează prin intermediul 
albinelor, bondarilor, furnicilor.

O grupă aparte dc specii de cactacee înfloresc noaptea. In acest sens sunt 
vestite plantele speciei regina nopţii -  Selenicereus grandiflora. Florile albe 
ale acestor plante se desfac odată cu amurgul, iar dimineaţa, cu apariţia pri
melor raze solare, se ofilesc.

Fructele cactaceelor sunt de tipul bacă, lungi de la 1 la 10 cm, suculente, 
semisuculente şi uscate, ale multor specii sunt comestibile. Aspectul exterior 
al fructului, dc regulă, corespunde formei ovarului. Seminţele cactaceelor, cu 
cxccpţia speciilor g. Opuntia, sunt acoperite cu o membrană subţire şi fragilă, 
într-un fruct se pot dezvolta de la 1-3 seminţe până la 1500.

O altă particularitate biologică a cactaceelor este creşterea lor foarte lentă, 
în patria sa, specia Carncgiea gigant ea, în vârstă dc 20-30 dc ani, arc o înăl
ţime de 1 m, ceea cc înseamnă adaos anual de 2-3 cm.

Pc continentul american, cactaceele sunt răspândite foarte neuniform. în 
zona pădurilor umede din America Centrală şi din bazinul râului Amazon, 
cactaceele practic lipsesc; în Mcxic, în pustiurile muntoase din Peru, Cili, 
Argentina şi Bolivia -  cactaceele sunt prezente prin cele mai diverse forme 
morfologice. Cactaceele mai cresc din abundenţă şi în savanele sccctoasc.

Din timpuri imemorabile, cactaceele sunt folosite în calitate de remedii 
terapeutice naturiste.

Opuntia vulgaris -  L im ba soacrei -  plantă cu ramuri articulatc, aplatisa- 
te, obovat-rotunde, prevăzute cu spini putem ici. Florile sunt galbene, iar fruc
tele -  bace, carc au proprietăţi diuretice. Din sucul plantei se obţin siropuri, 
gelatină, coloranţi.
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Anhalonium lewinii -  răspândită în M exic şi Texas, dezvoltă tulpină su
culentă, scurtă şi îngroşată, în formă de emisferă, în vârf cu un smoc dc peri 
mătăsoşi; florile sunt sesile, mici, de culoare roz, tubulate. Conţine alcaloizi. 
Tulpinile se folosesc în calitate de remedii tonizante în muncile fizice, iar 
alcaloidul salsolina obţinut din ele -  în hipertonie; acţionează sedativ asupra 
sistemului nervos central.

Sucul obţinut din plantele g. Selenicereus se utilizează drept antircumatic. 
Extractul hidroalcoolic din tulpinile şi petalele „reginei nopţii” şi actualmente 
se foloseşte în hipotonie şi în alte boli eardio-vasculare.

Istoria Mexicului strâns corelează cu caciaccclc; Opuntia este inclusă în 
stema naţională a ţării.

In Moldova cactaceele se cresc în apartamente şi sere în scopuri ornamen
tale şi de cercetare. Ü colccţie bogată dc cactacee (700 specii) este în Grădina 
botanică a AŞM.

Familia Caryophyllaceae
Caractcrc generale. Include cca 80 de genuri şi 2000 de specii. Cariofila- 

ceele se întâlnesc pe toate continentele în cele mai diverse condiţii ecologice, 
îndeosebi multe specii cresc în zona Mediteraneană şi Asia Mijlocie. în Mol
dova familia Cary'ophyîlaccae cuprinde 32 de genuri cu 89 de specii.

Formele vitale sunt, preponderent, plante ierbacce anuale, bienale şi perene. 
Dezvoltă tulpini articulate, îngroşate la noduri şi carc se rup uşor la accst nivel. 
Frunzele sunt dispuse opus, mai rar altern, simple, cu limbul întreg, florile cu 
scpale libere ori sudate în formă de coloană; corola с dialipetală; stamine -  
10, dispuse pe 2 verticile. Gineceul arc stiluri libere, ovar superior, numeroase 
ovule dispuse pe o coloană axială. Florile sunt bisexuate, mai rar unisexuate, 
grupate în inflorescenţe foarte caracteristice pentru această familie cime di- 
caziale, carc pot fi foarte ramificatc şi laxe (Gypsophyîa), adesea compacte, 
umbeliforme ori corimbiforme (Dianthus harhatus). Polenizarea e entomofilă. 
Fructul poate fi o capsulă, nuculă, mai rar bacă. Seminţele coapte nu se împrăş
tie imediat din fruct, dar eşalonat. Embrionul e curbat, cu cotiledoane înguste.

G en u l Dianthus. Cel mai numeros gen şi include cca 300 dc spccii răs
pândite în Europa, Asia tropicală şi Africa de Sud. Unele specii sunt plante 
ornamentale apreciate şi se cultivă pretutindeni. în Moldova g. Dianthus in
clude 13 specii răspândite în zonele de stepă, în poieniţe din păduri. în calitate 
de plante ornamentale se cultiva: D. barbatus, D. chinensis, D. caryophyUus. 
Aroma multor specii se aseamănă cu cea a cuişoarelor, care prezintă boboci



$ uscaţi ai arborelui de cuişoare şi creşte în zona tropicală -  Eugenia caryophy- 
î  llata din familia Myrtaceae.
X -

D. chinensis -  G aroafa anuală, care a fost adusă în Europa la sfârşitul sec. 
'i XVIII. Această specie a servit drept bază în încrucişarea cu alte specii de Dian- 
% thus, obţinându-se numeroase soiuri cu un spectru larg cromatic al florilor, 
л D. caryophylîus -  G aroafa de cu ltu ră  -  plantă ornamentală. Dezvoltă
$ flori solitare cu petale roz-roşii; caliciul este acoperit la bază cu 4 solzi dispuşi 

pe 2 verticile. în medicina populară se foloseşte infuzia florilor drept remc-
I diu tonic. Oţetul obţinut din petale se foloseşte pentru masarea tâmplelor în 
£ durerile de cap.

; G en u l Saponaria include 30 de specii; în flora spontană a Moldovei ve-
£ getează specia Saponaria officinalis -  S ăpu n ariţă  m edicinală (pl VI, fig. 5)
I -  plantă ierbacee perenă. în sol dezvoltă rizomi cilindrici cu numeroşi stoloni. 
$ Tulpina e înaltă de 40-70 cm, cu frunze dispuse opus, mari, cu marginea în- 

treagă, eliptice ori lanceolatc, cu 3-5 nervuri arcuate. Florile sunt cu caliciul 
:: gamosepal, tubulos, corola dialipetală, alb-roz; androceu cu 10 stamine pe 
{. 2 verticile, ovar alungit cu 2 stiluri, sunt grupate în inflorescenţe terminale 
j: dichäzialc. Fructul reprezintă o capsulă inclusă în caliciul persistent, se des- 
5; chidc prin 4-5 dinţi inegali.

Produsul m edicinal: S apon ariae  rad ices — conţine saporubină (6—15%), sapo- 
narină, glucide, lipide, ulei volatil, săruri minerale. Are proprietăţi expecto- 

J rante, diuretice, antireumatice. Măreşte permeabilitatea celulară; se foloseşte
5 în industria alimentară şi textilă pentru proprietăţile spumefiante şi detergen- 
\ te. E o plantă toxică.

G en u l H erniaria. în flora spontană genul includc 3 spccii.
H. glabra -  Feciorică -  plante dc talie mică, înalte de 20-30 cm, anuale sau 

; bienale cu tulpini târâtoare, ramificatc, cu aspect compact. Frunzele sunt mici, 
: de până la 1 cm, dispuse pc tulpină opus, eliptice sau lanceolate. Are flori mici, 
\  galbene-verzui, dispuse în glomerule axiliare, cu petale rudimentare, mai scurte 
л decât pedunculul. Fructul reprezintă o capsulă, cu seminţe mici, lentiforme.

P rodusul m edicinal: H ern iariae  herba -  conţine Saponine, flavonozide, cuma- 
f. rina hemiarina, ulei volatil; are proprietăţi dezinfectante, diuretice, antiinfla-
• matoare, antilitiazicc. Este indicat în afecţiunile aparatului urinar.

: G en u l Agrostem m a
й A. githago -  N eghina -  plante anuale, cu tulpina înaltă de 30-70 cm,
ч frecvcnt cresc în Moldova prin culturile de graminee. Frunzele sunt liniare ori 
$ liniar-lanceolate, acuminate, dispuse pe tulpină opus. Florile au culoare roşie,
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solitare, terminale, cu dinţii caliciului mai lungi decât petalele. Fructul este
o capsulă uniloculară, dehiscentă prin 5 dinţi, iar seminţele sunt numeroase, 
negre, reniforme.

Seminţele conţin 65% de gitagină -  o glicozidă toxică, carc acţionează 
asupra inimii, sistemului nervos şi distruge corpii roşii ai sângelui. Amestecul 
de seminţe de neghină în proporţie de 0,5 % în faina de grâu îi dă un gust amar 
şi este periculos pentru viaţa omului.

Familia Chenopodiaceae
Caractere generale. Chenopodiaceele se asociază în practica agriculturii 

cu ccle mai răspândite şi nedorite buruieni din grădini, livezi şi semănături, 
aceasta fiind o realitate. Cunoscute drept plante ruderale greu de înfruntat, 
cum ar fi speciile de lobodă (g. A triplex), tămâiţă (g. Chenopodmm) ctc. In 
pofida acestui fapt, familia include şi g. Beta cu plante de o deosebită impor
tanţă economică, reprezentând atât surse considerabile de zahăr, cunoscute 
drept cele mai valoroase plante edulcorante din zonele temperate, cât şi sur
să impunătoare de furaj. Sfecla de zahăr produce a treia parte din cantitatea 
mondială de zahăr.

Familia Chenopodiaceae cuprinde cca 100 de genuri şi 1500 de specii 
răspândite pretutindeni -  de la zona polară la cea tropicală. în flora Moldovei 
familia include 15 genuri şi 45 specii, dintre care 5 -  în cultură.

Formele vitale sunt reprezentate prin plante ierbacec nearătoase, anua
le, bienale şi perene, arbuşti, mai rar arbori (g. Haloxylon). Preferă terenuri 
aride adaptate la secetă prin apariţia formaţiunilor suplimentare. Rădăcina, 
de regulă, с pivonantă, ramificată, însă la unele specii este metamorfizată şi 
serveşte drept organ de depozitare a substanţelor de rezervă (g. Beta). Frun
zele sunt astipelate, simple, foarte variate după formă -  de la aspre, ascuţitc 
şi liniar-cilindrice, la late, ovale, pot fi aspre, subţiri ori cărnoase, cu margine 
întreagă ori dinţată, dispuse pe tulpină altem şi opus. Uneori sunt înzestrate 
cu peri veziculoşi -  rezervoare de apă sau peri tectori morţi, care protejează 
frunzele. Dezvoltă flori mici, verzui ori galbene, solitare sau grupate în in
florescenţe spiciforme, racemoase sau paniculate. învelişul floral este repre
zentat de perigon sepaloid, care persistă după înflorire. Florile sunt bisexuate 
sau unisexuate, cele femele -  solitare, axilare. Anterele sunt eolorate viu şi 
destul de mari. Gineceul constă din 2, mai rar din 3 -4  cârpele cu stiluri libere 
sau concrescute. Ovarul e inferior, mai rar semiinferior (g. Beta), cu un ovul 
bazai. Polenizarea e anemofilă. Fructul reprezintă o achenă, însoţită de caliciu 
persistent sau capsulă spinoasă.

309



Tatiana C ALALB, W Thai BO D R U G

Genul Beta. Includc 13 specii răspândite în zona Mediteraneană, Asia 
Mijlocic şi litoralul atlantic al Europei; în flora spontană a Moldovei vegetea
ză 8. frigyna, iar în cultură -  diferite soiuri şi varietăţi de B. vulgaris.

В. vulgaris -  Sfecla -  plantă alimentară şi furăjeră bienală cultivată; în 
primul an dc vegetaţie dezvoltă o rozetă de frunze şi rădăcină tuberizată, din 
care în al doilea sc dezvoltă tulpina floriferă. Frunzele bazale scurt peţiolate, 
ovate, cu baza uşor cordată şi marginea întreagă ori ondulată. Florile sunt dis
puse în inflorcsccnţc lungi spiciformc. Specia include multe soiuri şi varietăţi 
cu diferite principii active.

B. vulgaris var. altisima -  Sfecla de zahăr -  în rădăcinile metamorfozate 
se acumulează 23 -28% de zahăr. Sunt obţinute soiuri triploide şi tctraploide 
cu o productivitate superioară de rădăcini şi zahăr în ele.

B. vulgaris var. ciclu ~ Sfecla pentru frunze, M angoldul (pl. VI, fig .6). 
Cultivarea acestei varietăţi de sfeclă este mai veche decât cca a sfcclci dc 
masă şi era practicată cu 1500 2000 de ani î. Ch. de cătrc asiro-babilonicni. 
Grecii au implementat mangoldul în ţara lor şi în Spania cu 800 dc ani î. Ch., 
dc unde s-a răspândit în toată Europa. în alimentaţie se utilizează frunzele şi 
pcţiolul; rădăcina, slab dezvoltată, este necomestibilă.

B. vulgaris var. rubra -  Sfecla roşie de masă. Rădăcina metamorfozată 
poate fi sferiformă, turtită sau alungită, pigmentată la suprafaţă şi în interior
-  ccrcurile roşii alterând cu celc albe. Rădăcinile conţin un spectru larg de 
vitamine, zaharuri, acizi organici, săruri minerale etc. Este al doilea produs 
apreciat pentru conţinutul lui în potasiu, după drojdia de bere. Sfecla roşie 
este o legumă laxativă, diurctică şi răcoritoare. Decoctul din rizocarpi are 
efecte pozitive în inflamaţiile căilor urinare, constipaţie, hemoroizi, derma
toze. Se recomandă în: anemii, nevroze, tuberculoză, cazul demineralizării 
organismului. Are efecte benefice în timpul epidemiilor dc gripă.

Genul Chenopodium. Include cca 250 de specii; în flora Moldovei ve
getează 13 specii, inclusiv 2 în cultură.

C. ambrosioides -  Tămâiţa ambrosioidă (pl VII, fig. 1) -  plante anuale, 
înalte dc 70-100 cm, cu frunze lanceolate, crenat-dinţate; cele dc pe ramuri
-  mici, cu marginea întreagă. Florile sunt bisexuate, galbene, grupate în inflo
rcsccnţc spiciformc sau paniculate, aglomerate la axila frunzelor; au seminţe 
mici, rotunde.

P rodusul m edicinal: Chenopodii herba — conţine ulei volatil (1 2%) cu com
ponentul principal ascaridolul (60-70% ), cu miros neplăcut. Ceaiul din plante 
şi uleiul volatil, datorită ascaridoluîui, au efecte paralizante şi mortale asupra
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ascaridelor. în medicina populară se folosesc în calitate de stomahic şi în 
tratamentul unor boli ale sistemului nervos. Uleiul volatil se foloseşte în par- 
fumcric.

C. botrys -  Tămâiţă racemoasă -  se utilizează în tratamentul catarului 
pulmonar şi în combaterea viermilor intestinali.

Genul Atriplex. Include 222 de specii răspândite în zona temperată. In 
flora spontană a Moldovei vegetează 9 specii.

A. hortensis -  Lobodă de grădină -  plante anuale cu frunze mari, has
tate, acut-triunghiularc. Se cultivă în calitate de plantă legumicolă. Frunzele 
se utilizează în salate, supe, ciorbe. în medicină sunt cunoscute drept remedii 
antiinflamatoare şi cicatrizante. în Moldova creşte în grădinile gospodinelor.

Genul Spinacia
S. olearacea -  Spanacul de grădină -  frunze bazalc lung peţiolate, sagi- 

tatc, cele tulpinale -  cu limbul ovat-alungit, vârful acuminat, iar baza atenua
tă. Inflorescenţele sunt paniculate. Dezvoltă frunze bogate în vitamine, acizi 
organici, elemente minerale, îndeosebi fier. în alimentaţie se folosesc frunzele 
în calitate de produs vitaminizant şi bogat în fier sau clement de omare a bu
catelor. în Moldova creşte în grădinile gospodinelor.

3.6.1.14. Ordinul Polygonales
Familia Polygonaceae

Caractere generale, include 30 de genuri şi cca 800 de specii răspândite 
pc toate continentele, preponderent, în regiunile nordice ale zonei temperate, 
în flora Moldovei familia include 4 genuri şi 38 dc specii. Cresc în cele mai 
diverse condiţii ecologice.

Formele vitale: plante ierbacee anuale, bienale şi perene, mai rar arbori, 
arbuşti şi liane. Tulpinile sunt erecte, uneori plagiotrope cu noduri umflate, 
proeminente. Frunzele sunt simple, frecvent cu limbul întreg, dispuse altern.
O particularitate comună a poligonaceelor este prezenţa stipelelor eoncrcscute, 
care formează o teacă -  ochree membranoasă în formă de pâlnie ori tubuloasă, 
dispusă în jurul nodului tulpinii. Florile sunt mici, actinomorfe sau zigomorfe, 
nearătoase, dc regulă, bisexuate, mai rar unisexuate, grupate în inflorescen
ţe terminale raccmoase. Periantul este simplu, deseori reprezentat prin 3- 6 
elemente ale caliciului de culoare albă ori roz, care însoţeşte fructul matur. 
Androceul este alcătuit din 6-9  stamine, dispuse pe 2 cicluri. Gineceul constă 
din 2 -4  cârpele cu stiluri libere ori partial sudate; ovarul e superior. Formula 
florală: © P ^ A , . ,  , . , G „  ... Polenizarea e entomofilă şi anemofilă.

6-1 3+3; 4+4; 6 13 (2 -4 ) T

•..........■ • •• • "  * V
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Fructul reprezintă o nuculă, cu un număr de muchii, care corespunde nu- 
mărului de cârpele sau o achenă. Seminţele sunt înzestrate cu embrion curbat 
ori drept, înconjurat dc un endosperm bogat.

Pentru toate poligonaceelc sunt caracteristice înflorirea şi fructificarea 
abundente.

Genul Polygonum. Include cca 300 dc specii răspândite în toate zonele 
globului, cu excepţia celei tropicale. în flora Moldovei genul este reprezentat 
prin 17 specii.

P. aviculare -  Troscot (pl.VIf, fig.2) -  este o specie polimorfa, care ve
getează pc terenuri nccultivate, la marginea drumurilor, în grădini şi livezi. 
Plantele sunt anuale, ierbacee; dezvoltă rădăcini pivotante. Tulpinile sunt tâ
râtoare, mai rar erecte, înalte dc 1 0 - 2 0  cm, destul de ramificate, cu ramuri 
subţiri şi glabre, foliate, albicioase cu ochree. Frunzele sunt dispuse altem, cu 
limbul eliptic sau lanceolat, mici, cu marginea întreagă, sesile sau scurt peţi
olate. Are flori nearătoase, bisexuate, pentamere, scurt pedunculate, roşietice, 
verzui sau albe, grupate câte 3-5  la axila frunzelor. Polenizarea e entomofilă. 
Fructul reprezintă o nuculă mică, negricioasă.

P rodusul m edicinal: P olygon i av icu laris herba  — conţine taninuri (3—4%), acizi 
organici, săruri minerale, vitamina C, avicularozida, avicularina, mucilagii. 
Este indicat în calitate de diuretic, an ti inflamator, la eliminarea calculilor din 
rinichi şi vezica urinară, afecţiuni digestive şi ale aparatului cardiovascular.

P. bistorta -  Răculeţ -  plante ierbacee, perene, înalte de 130-150 cm, răs
pândite în America de Nord, Asia şi Europa. Subteran dezvoltă un rizom lung 
şi gros, contorsionat în forma literei „S” cu numeroase rădăcini adventive; la 
exterior de culoarc brună-închisă, iar la interior -  roşie, cu resturi de frunze 
din anii precedenţi. Tulpina с erectă, neramificată, cu noduri pronunţate, fo- 
liată. Frunzele sunt dispuse altern; cele bazale oblong-lanceolate, cordate la 
bază, lung-peţiolate cu margine ondulată; cele tulpinale -  cu limbul mic, lan
ceolat, scurt peţiolate sau sesile. Dezvoltă flori mici, de culoare roz, dispuse 
în inflorescenţe dense, spiciforme ovale sau cilindrice, terminale. Polenizarea 
с entomofilă. Fructul reprezintă o nuculă lungă, trimuehiată.

Produsu l m edicinal: B isto rtae  rh izom ata  -  conţine taninuri (25%), acid galic şi 
elagic, amidon, vitaminele С şi A cu acţiune antidiareică şi astringentă pro
nunţată. Este indicat în inflamaţii acute şi cronice ale cavităţii bucale, în dere
glări gastro-intestinale, hemoragii interne, diaree cronică.

P. hydropiper -  Piper dc baltă (pi VII, fig.3) -  plante anuale, ierbacee, 
înalte de 50 70 cw, cu rizom subţire, ramificat. în flora spontană a M oldo
vei se întâlneşte în lunci, locuri mlăştinoase. Tulpina este erectă, ramificată,
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cu noduri evidenţiate, foliată, ochree glabră. Frunzele sunt dispuse altern, 
lanceolate, acuminate, cu marginea întreagă, glabre; pe faţa superioară a 
limbului se află o pată brună în formă de litera „V”. Florile nearătoase, de 
culoare roz-verzui, ovarul superior cu 2-3  stiluri, grupate în inflorescenţe 
spiciforme. Polenizarea e entomofilă. Toate organele supraterestre ale plan
tei au gust iute, care dispare la uscarea lor.

Produsul m edicinal: P olygon i hydropiperis herba ~ conţine flavonozide, pectine, 
mucilagii, acizi organici, poligopipcricine, ce stimulează contractarea uterului, 
glicozide flavonice, care întăresc pereţii vaselor capilare şi măresc elastificarea 
lor. Este indicat în hemoragii uterine, gastrice, veziculare, hemoroidale.

R persicaria -  Iarbă roşie -  plante anuale, ierbacee, înalte de 60 -70 cm. 
în Moldova vegetează în lunci umede, pe malul lacurilor şi râurilor. Dezvoltă 
tulpină erectă, ramificată, foliată, cu noduri proeminente, ochree lubuloasă 
şi păroasă, lipită de tulpină. Frunzele sunt dispuse altern, cu limbul lanccolat 
sau oblong-lanceolat, acuminat, scurt peţiolate sau sesile, cu marginea întrea
gă, glabre, cu pete brune-roşictice pe partea superioară şi cu peri pe partea 
inferioară. Florile au culoarea roz sau albă, axilare, grupate în inflorescenţe 
spiciforme terminale. Polenizarea entomofilă. Fructul este o nuculă.

Produsu l m edicinal: P o lyg o n ip ers icu ria e  herba  — conţine flavonozide, taninuri, 
glicozida persicaria, pectine, acizi organici. Este indicat în hemoragii interne 
şi hemoroidale în calitate de hemostatic, iar în constipaţii e purgativ.

Genul Rheum
R. palmatum var. tanguticum -  Revent (pl. VIL, jig.4) -  specie originară 

din Siberia Orientală. în Europa a pătruns la mijlocul scc. XVIII. în Moldova 
creşte în colecţiile instituţiilor de cercetare. Plante perene, ierbacee, înalte de
1 2 m, subteran dezvoltă un rizom napiform, multicapitat cu numeroase rădă
cini cărnoase, lungi, în interior galbene-portocalii. în primul an de vegetaţie 
dezvoltă o rozetă de frunze bazale, iar în următorii -  tulpini florale, riguroase, 
cilindrice, articulate, cu ochree, goale în interior. Frunzele bazale sunt lung 
peţiolate, cu peţiolul semicilindric, iar lamina mare, cordiformă, palmat-loba- 
tă, aspră pe faţa superioară, cu nervuri proeminente. Frunzele tulpinale sunt 
mai mici cu peţiolul mai scurt sau aproape sesile. Dezvoltă flori mici, purpurii 
închise, bisexuate, formează panicule mari terminale. Androceul e format din
9 stamine. Ovarul e superior. Polenizarea e entomofilă. Fructul reprezintă o 
nuculă trimuchiată, aripată.

P rodusu l m edicinal: R h ei rh izom ata  cum  rad ic ibu s  — conţine taninuri (15%), 
compuşi antrachinonici, glicozide, acizi organici, oxalat de calciu. In doze 
mici arc acţiune aperitivă, iar în doze mari -  laxativă şi purgativă. Reventul
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este o plantă medicinală renumită în Tibet. A lost descrisă dc Dioscoridcs, 
Plinius şi Avicenna. în China sc cultivă dc 3000 dc ani.

G en u l Rum ex
R. conferim -  Ştevie ori M ăcrişul calului (pl. VII, fig. 5) -  plante perene, 

ierbacee, înalte de 130-150 cm. în flora Moldovei se întâlneşte în luncile 
umede ale râurilor. Subteran dezvoltă un rizom gros, care trece într-o rădăcină 
cărnoasă la exterior albă, în interior -  oranj-galbenă. Dezvoltă tulpină vigu
roasă, ramificată, foliată. Frunzele sunt dispuse altern; cele bazale au limbul 
ovat-triunghiular. cu baza cordat-hastată şi marginea ondulată, cele tulpinale 
sunt mici, cu limbul ovat-lanceolat. Are flori mici, verzui, grupate în inflores
cenţe paniculate. Fructul reprezintă o nuculă trimuehiată.

Produsul m edicinal: R u m icis rad ices  - conţine taninuri, antracenozide, flavo
nozide, vitamina K. Este indicat în dereglări intestinale, dizenterii.

G en u l Fagopyrum . Include 250 de specii răspândite în Asia şi Europa, 
în Moldova genul include 2 specii: E tataricum este frecventă în locuri rude
rale şi F. esciilcntum -  în cultură.

F. esculentum (FI sagittatum) -  H rişcă com estibilă -  plantă alimentară, 
originară din munţii Himalaya, Siberia de Sud, China de Nord, unde se culti
vă acum 4000 ani. în Europa a fost adusă de turci şi tătari. Sunt plante anuale 
cultivate, ierbacee cu rădăcini pivotante ramificate. Tulpină e erectă, înaltă de 
50- 60 спи ramificată, glabră, cu ochree tubuloasă la maturitate -  roşietieă. 
Frunzele sunt peţiolate, glabre, dispuse altern, cu limbul cordat-sagitat, vârful 
acuminat, cele tulpinale sesile. Florile au corolă albă ori roşietieă, androceul 
constă din 8 stamine dispuse pe 2 cicluri. Florile sunt grupate în raceme spici* 
forme la axila frunzelor. Polenizarea e entomofilă. Fructul reprezintă o nuculă 
brună, trimuehiată cu muchii ascuţite.

Produsul m edicinal: F ugopyri herba  -  conţine rutozidă, fagopirină, proteine, 
hidraţi de carbon, grăsimi. în trecut se obţinea rutina folosită în ateroscleroză 
şi hipertonie.

Hrişcă se cultivă pentru fructele comestibile, cu multe calorii, folositoare 
îndeosebi diabeticilor.

3 .6 .1 .15 . Ordinul Paeoniales
Familia Paeoniaceae

C aractere generale. Include un singur gen: Paeonia -  Bujor, cu aproxima
tiv 40 de specii. în flora spontană a Moldovei, foarte rar, în Codri, se întâlneşte 
Paeonia peregrina; este ocrotită dc lege; în calitate dc plante decorative în gră
dini creşte P. officinalis (pl. Vil, fig. 6). în parcuri, rar creşte P. suffruticosa.
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Formele vitale sunt reprezentate prin plante ierbacee, perene, care ocu
pă un areal extins: zona Mediteraneană, zonele temperate şi subtropicale ale 
Asiei; mai rar arbuşti cu frunze caduce, răspândiţi, preponderent, în Asia Ori
entală (China, Japonia, Himalaya), în pădurile de foioase până la altitudinea 
de 4000 m, înalte de până la 2 m, cu tulpină lemnoasă, slab ramificată. Rădă
cinile sunt tuberizate. Frunzele sunt mari, dispuse altern, trilobate sau sectate, 
astipelale. Dezvoltă flori terminale, solitare cu 5 scpalc şi 5 petale, mai rar 
10, mari, dc culoare albă lăptoasă şi galbenă până la purpurie. Androceul 
constă din numeroase stamine -  până la 200. In butonii florali se evidenţiază
5 stamine. Centrul florii este ocupat de gincceu apocarpic, compus din 2-5 
cârpele. Polenizarea e cntomofilă, uneori are loc şi autopolenizarea. For
mula florală: Ф Са5Со5_шАя G s v Fructul reprezintă o polifoliculă. Seminţele 
sunt albastre, negre ori gri-cafenii. Germinează după 2-3 ani de la recoltare 

fenomen dependent dc dezvoltarea lentă a embrionului. Faza de înflorire sc 
notează în al 5-7-lea an de vegetaţie.

P. anomala -  Bujor. Plante perene viguroase cu rizomi policapitaţi şi ră
dăcini numeroase. Tulpina e erectă înaltă până la 1 m, costată.

Dezvoltă numai frunze tulpinale 2-3-bisecate în lacinii lanceolate. Florile 
sunt mari, solitare, bisexuate, actinomorfe, cu caliciul din 5 sepale libere; 
petale 8 şi mai multe, roşii, libere; gineceul - cu 8 cârpele libere. Fructul 
multiplu constă din 3 - 5  folicule.

P rodusu l m edicinal: P aeoniue rh izom ata  e t rad ices — conţine ulei volatil, acizi 
organici, taninuri, mucilagii, saponine, amidon (78%). Are acţiune antiinfla- 
matoarc, sedativă şi antibacteriană. Este indicat în calitate de sedativ al siste
mului nervos central, în insomnii.

Bujorii sunt plante ornamentale apreciate şi se cresc în grădini şi scuare. 
Cultura bujorilor este cunoscută din antichitate în China. Astăzi sunt cunos
cute peste 1000 de soiuri, majoritatea derivate din specia Paeonia lactiflora. 
Pe acelaşi loc vegetează până la 100 de ani.

3.6.1.16. Ordinul Theales
Familia Theaceae

Caractere generale. Include 16 genuri şi cca 500 de specii răspândite, 
preponderent, în zonele tropicalc şi subtropicale.

Formele vitale sunt arbuşti şi arbori înalţi de până la 30 m, sempcrvirescenţi. 
Frunzele sunt dispuse altern, ovate, pieloase, cu marginea dinţată ori serată. 
Florile, de regulă, solitare, dispuse în axila frunzelor, sunt actinomorfe, mari, 
albe, roz, uneori roşii-închise. Caliciul constă din 4-7  scpalc, corola din 5 ori
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o infinitate de petale. Stammele sunt numeroase, mai rar 5-10, libere ori sudate. 
Ovarul e 2-3-5-locular ori pluriloeular. Arc 3 ovule -  şi mai multe. Seminţele 
sunt fără endospenn, cu o cantitate mică de proteine. Polenizarea с entomofilă. 
Fructul reprezintă o capsulă sau bacă.

G en u l Thea
T. sinensis -  Arborele de ceai chinezesc -  cea mai populară specie a fami

liei. Patria ei sunt zonele silvice subtropicale ale Asiei Orientale -  de la munţii 
Himalaya până în Japonia. Plantele spontane sunt arbori adevăraţi, ramificaţi, 
înalţi până la 10 w, iar în plantaţii plantele nu depăşesc 2-3 m. Soiurile de ceai 
cultivate diferă de plantele spontane după aspectul exterior. Frunzele ceaiului 
spontan sunt moi, măşcatc, cu lungimea de 15 cm, cele ale soiurilor cultivate 
sunt picloasc, mici -  dc 5 cm. In ambele cazuri frunzele sunt dispuse altern cu 
limbul ovat-cliptic cu vârful acuminat. Dezvoltă fiori albe, cu aromă plăcută, 
dispuse în axila frunzelor câtc 1-4. Androceul e cu numeroase stamine, ovarul 
-tricarpelar. în zona tropicală ccaiul înfloreşte în orice anotimp al anului; înflo
rirea durează câteva luni. In plantaţii, unde sunt recoltate, înfloresc neregulat. 
Fructul reprezintă o capsulă cu 3 seminţe. în China ccaiul se cultivă de 2700 de 
ani î. Ch., în Europa consumul ceaiului a început în scc. XVII.

Actualmente, cele mai mari suprafeţe ocupate cu ceai cultivat sunt în India, 
China, Pachistan, Şri Lanca, Japonia, Indonezia, Vietnam. In Europa şi SUA sc 
bucură de popularitate ceaiul negru, iar în Asia Mijlocie -  ceaiul verde.

Produsul m cdicinal: Thea fo l ia  -  frunzele tinere, care conţin alcaloizii cofeina
-  1,5-3,5%, teobromina, teofilină, taninuri 20 -24%, glicozide, ulei volatil, 
flavone, vitaminele C, B^ В, etc. Are proprietăţi tonifiante, diuretice, vasodi- 
latatoare. Este un stimulent intelectual, muscular şi cardiorespirator.

Familia Hypericaceae
Caractere generale. Include 40 de genuri şi cca 1000 dc spccii răspândi

te, preponderent, în zona tropicală, unele specii ale g. Hypericum sc întâlnesc 
în zona temperată. In flora spontană a Moldovei se întâlncsc 5 specii.

Formele vitale sunt arbori, arbuşti şi ierbacee perene. O particularitate co
mună pentru familie este prezenţa pungilor schizogene sub formă dc puncte, 
care conţin un suc pigmentat sau incolor. Majoritatea speciilor dezvoltă frun
ze simple, astipelate, dispuse opus, frecvent sempervirescente. Florile sunt 
actinomorfe, bisexuate ori unisexuate, solitare ori grupate în inflorescenţe ter
minale simple ori compuse; plante monoice şi dioice. Androceul constă din 
numeroase stamine libere ori sudate la bază. Gineceul este omogen şi compus
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din 2 -9  cârpele concrescute. Ovarul este 3-5-locular, mai rar unilocular cu un 
număr variabil de ovule. Polenizarea e entomofilă. Fructul reprezintă o cap
sulă dehiscentă, bacă ori drupă. Seminţele sunt fără endosperm, foarte mici şi 
uşoare; diseminarea e anemohoră.

G en ul Hypericum . Spcciilc genului sunt comunc pc toate continentele 
şi cresc atât în luncilc umede, cât şi în condiţii aride. Unele specii dezvoltă 
flori mari, eolorate viu, în diametru de 7-8 cm.

H. perforatum -  Sunătoare (Pojarniţă) (pl. VIII, fig .I), în flora Moldovei 
vegetează în cele mai diverse condiţii: lunci, poieniţe, dc-a lungul drumurilor. 
Sunt plante ierbacee, perene înalte de 0,5-0,7 /??, cu rădăcini şi rizomi bine dez
voltaţi. Formează o tulpină cilindrică cu muchii laterale, lignificată în partea in
ferioară, glabră, cu ramificaţii în partea superioară. Frunzele sunt dispuse opus, 
sesile, ovat-eliptice, glabre, cu margine întreagă, cu pungi secretoare. Fiind pri
vite prin transparenţă, frunzele par perforate, dc unde provine şi denumirea spe
ciei. Florile au 5 scpale libere, 5 petale întregi, lanceolate, galbenc-aurii, libere, 
stamine numeroase, grupate în mănunchiuri androceu poliadclf; gineceu - tri- 
carpclar; ovar pluriloeular. Florile sunt grupate în cime corimbiforme. Fructul 
reprezintă o capsulă ovală, dehiscentă prin trei valve; la atingere fac zgomot 

de aici provine şi denumirea de sunătoare. Seminţele sunt mici, brune-negri- 
cioase. Pc parcursul unei perioade dc vegetaţie dezvoltă 23000 de seminţe.

P rodusu l m cdicinal: H y p e r id  h erba  -  conţine ulei volatil, flavone, taninuri, 
hipericină, saponine. Are acţiune cicatrizantă, vasodilatatoare, hipotensivă, 
expectorantă. Se recomandă în ulccr gastro-intestinal în calitate de antihemo- 
ragic, în hipertensiune -  hipotensiv, în afecţiuni nervoase -  uşor sedativ; în 
cazul rănilor dermaticc -  cicatrizant.

3.6 .1 .17 . Ordinul Violates
Familia Violaceae

Caractere generale. Include 18 genuri şi 850-900 de specii răspândite pe 
tot globul, preponderent, în zonele tropicale şi subtropicale. în flora spontană 
a Moldovei se întâlneşte un singur gen -  Viola, carc cuprinde 20 de specii, ce 
vegetează în zona silvică pe poieniţe, în livezi, semănături.

Formele vitale sunt plante ierbacee dc talie mică, stolonifere, arbori vi- 
guroşi, înalţi de 30 m, cu frunze caduce ori persistente, dispuse altern, mai 
rar opus, de obicei, simple, întregi sau divizate, glabre sau pubescente, în 
cele mai dese cazuri cu stipele fidate. Florile sunt bisexuate, mai rar unise
xuate, actinomorfe, cu excepţia speciilor genului Viola, care dezvoltă flori 
zigomorfe, solitare, în axila frunzelor, uneori grupate în inflorescenţe mici,
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paniculate. Caliciul constă din 5 sepale persistente, corola este dialipetală, 
inegală; petala inferioară, de obicei, mai mare, prelungită într-un pinten drept 
nectarifer, adesea ridicat în sus. Androceul constă din 5 stamine, care formea
ză în jurul ovaiului un cilindru închis. Gineceul este unilocular, format din 3. 
mai rar -  2,4 ori 5 cârpele unite, cu numeroase ovale. Ovarul este superior. 
Formula florală: & ţ  Ca5 Co5 A 5 G 5 Polenizarea e entomofilă. Adaptările 
florii la acest tip de polenizare: coloraţia pronunţată a corolei, aroma florilor, 
staminclc libere, abundenţa de nectar. Fructul reprezintă o capsulă, dehiscentă 
prin 3 valve, mai rar bacă ori capsulă, cu seminţe numeroase, care au embrion 
drept, cu cotiledoane plate şi endosperm voluminos, cărnos. Multe specii sunt 
cunoscute în calitate de plante medicinale şi aromaticc.

G enul Viola . Cel mai caracteristic gen al familiei, care cuprinde 500 dc 
spccii răspândite, preponderent, în zona temperată a Emisferei nordice. M ajo
ritatea spcciilor sunt plante ierbacee perene, mai rar anuale, cu tulpină fol iară 
ori cu o rozetă dc frunze, adesea cu stoloni. Florile sunt zigomorfe.

V tricolor -  Trei fraţi pătaţi (pl. VIII, fig .2) -  specie ierbacee anuală sau 
bienală cu rădăcini subţiri, tulpini glabre ori cu peri subţiri, înalte de 10-30 cm. 
Frunzele inferioare sunt ovate şi lung peţiolate, iar spre vârful tulpinii -  se 
alungesc şi peţiolul se reduce, marginea este crenată, cu stipe Ic pcnat-fidatc. 
Dezvoltă flori zigomorfe, plăcut mirositoare, pedunculate, petale colorat di
ferit, dc unde şi provine numele speciei. Două petale superioare sunt violete, 
cca inferioară -  de formă triunghiulară este galbenă cu dungi mai închise, iar 
cclc două laterale -  de formă ovală, albe, galbene sau violete.

Prud и sul medicinal: Vlofae tricot oris herba — conţine saponine, antoc i anozi- 
dc, flavonozide, ulei volatil, mucilagii, alcaloizii violanina, violina, taninuri, 
acizi organici, vitaminele A, C. Are acţiune diuretică, cxpcctorantă, antiinfla- 
maloare, antireumatică, laxativă. Este indicat în astmul bronşic, colccistită, 
dischinezic biliară, reumatismul articular.

V adorata -  Toporaşi (pl. VIII, fig.3) -  plante perene, la bază cu stoloni 
lungi, toate frunzele sunt bazale, cordate, lung peţiolate, cu marginea crenată. 
Florile sunt bisexuate cu un pinten drept sau curbat în sus, violete ori albastre, 
aromate. Fructul reprezintă o capsulă dehiscentă prin 3 valve.

Produsul medicinal: Holaeflores -  conţine ulei volatil, utilizat în industria de 
parfumuri. Organele aeriene, recoltate în faza dc înflorire cunoscute în calita
te de remediu sudorific. Rădăcinile posedă acţiune emetică.

V. arvensis -  Toporaşi de ogoare -  plante anuale, înalte de 20-30 cm, cu 
tulpină ramificată, frunze ovate cu peţiol scurt, stipelate, penat-partite. Corola 
este scurtă ori de lungimea caliciului, de culoare galbenă-deschisă.
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3.6.1.18. Ordinul Passiflorales
Familia Passifloraceae

Caractere generale. Include peste 20 dc genuri şi cca 700 de spccii răspân
dite în zonele tropicală şi subtropicală, preponderent, în America şi Africa, mai 
puţine specii -  în Madagascar, Sumatra, Guineea, Australia şi Noua Zeelandă.

Formele vitale sunt arbuşti şi plante ierbacee, mai rar arbori; sunt şi lia
ne, care sc agaţă pe arborii tropicali cu ajutorul cârceilor, ce reprezintă me
tamorfoze tulpinale. Cresc în cele mai diverse condiţii ecologice: în păduri 
tropicale, savane, deşerturi aride. Dezvoltă frunze simple palmat-lobate sau 
palmat-sectate, stipelate, dispuse altern.

Pasifloraceele sunt plante dintre cele mai originale din lumea vegetală, 
datorită florilor lor mari cu structură specifică, ce le deosebeşte de florile altor 
plante. Sunt actinomorfe, adunate în inflorescenţe terminale ori laterale, mai 
rar solitare. între periant şi androceu se află o coronulă, compusă din unul sau 
mai multe cercuri de apendici filiformi, viu colorat, care şi determină aspectul 
decorativ al florii. Graţie prezenţei dungaţiei colorate, coronula prezintă cca 
mai atrăgătoare parte a florii, prin care ademeneşte polenizatorii. Androceul e 
monodelf. Gineceul constă din 3, mai rar din 4-5  cârpele sudate între ele nu
mai pe margini. Ovarul e superior, cu numeroase ovule. Polenizarea с încru
cişată. Sunt specii chiropterofile tipice, florile cărora sunt adaptate Ia poleni
zarea cu ajutorul liliecilor şi se deschid numai noaptea. Durata înfloririi unei 
flori este scurtă, desfăcându-se la miezul nopţii, între orele I şi 2, se ofileşte 
către orele dimineţii a aceleiaşi zile. Fructul este bacă ori capsulă. Seminţele 
posedă embrion mare, drept, endosperm cărnos.

G en ul Passißora, Include cca 400 de specii răspândite în pădurile tro
picale; datorită tulpinilor sale volubile şi agăţătoare, sc împletesc pe arbori, 
formând jungla cu greu dc străbătut. Frunzele sunt simple, cu limbul palmat- 
lobat şi palmat-fidat.

P. incarnata -  Floarea patimilor -  originară din Virginia, Texas, Florida. 
Dezvoltă rizomi orizontali, lungi de 2-3  m\ tulpini ierbacee, agăţătoare cu 
lungimea de 8-9 m, cenuşii-purpurii, striate longitudinal. Frunze stipelate, 
lung peţiolate, dispuse altern, bi-, trilobate sau fidate, glabre ori slab pubes
cente, cu marginea fin-serată. Florile mari (diametru 7 -9  cm) sunt dispuse în 
axila frunzelor, solitare, actinomorfe. Caliciul constă din 5 sepale lanceolate, 
pieloase, violete. Corola din 5 petale libere, albe. Coronula e violct-roşietică, 
din numeroşi apendici filiformi, mai lungi decât petalele, dispuşi în 2-3 verti
cile. Androceul с format din 5 stamine, cu antere mari, portocalii, iar gineceul
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e tricarpelar cu poziţie centrală. Fructul reprezintă o bacă mică, ovoidală, 
verde-maronie, cu т е г о с а ф  cărnos, galben, cu numeroase seminţe.

P rodusul m edicinal: P assiflorae herba  -  conţine alcaloizii harman, harmina, 
harmol, flavonozide, cumarine, vitamine, saponozide. Are acţiune sedativă şi 
antispastică. Este indicat în calitate de sedativ în insomnii, nevralgii, hiper- 
cxcitabilitate, colite, gastrite. Preparatele medicinale au o acţiune sedativă 
asupra sistemului nervos central mai evidenţiată decât cunoscutul brom, fiind 
lipsite de acţiuni adverse.

Р. edulus -  sc cultivă în Brazilia; dezvoltă fructc aromate, acre-dulcii, lun
gi de 8 -  9 cm; sc utilizează în pregătirea băuturilor răcoritoare şi îngheţatei.

R coerulea -  Ia rb a  pasiunii -  originară din Brazilia, are frunze de la 
palmat-fidate, până la palmat-sectate, coronula dungată, albastră ori sinilie, 
gineceul cu stiluri purpurii. Este crescută în sere şi solicitată în apartamente 
în calitate de plantă ornamentală atractivă;

Unele spccii dc pasifloraccc sunt toxice, datorită conţinutului de acizi hi- 
drocianici.

Familia Cucurbitaceae
Caractere generale. Include 130 de genuri şi cca 900 de specii răspândite, 

preponderent, în zonele tropicală şi subtropicală -  de la pădurile umede până în 
deşerturi. Multe specii de cueurbitacee se întâlnesc în Africa, Asia şi America. în 
flora Moldovei sunt cunoscute 12 genuri cu 16 specii, dintre care 13 în cultură.

Formele vitale sunt plante ierbacee anuale, perene, liane sau târâtoare, mai rar 
arbuşti, monoicc. Majoritatea reprezentanţilor familiei sunt înzestraţi cu cârcei -  
metamorfoze ale lăstarilor. Frunzele sunt dispuse altern, astipelate sau cu stipele 
reduse; limb palmat-lobat ori palmat-fidat. Dezvoltă flori, de obicei, unisexuate, 
actinomorfe, solitare sau grupate în inflorescenţe axilare -  recem, panicul ori 
umbelă. Periantul împreună cu baza filamentelor staminelor formează un tub 
floral concrescut cu ovarul. CaliciuL e 5-lobat, corola -  gamopetală, 5-lobată, 
galbenă ori albă. Androceul constă din 2-5 stamine, gineceul din 3, mai rar din 5 
ori 4 cârpele. Ovarul e inferior, mai rar triloeular, cu numeroase ovule în fiecare 
locus. Sunt flori unisexuate şi bisexuate. Formula florală: © c?Ca 51Co 5)A5; ® 
(l)CajS)Co{?)G(,_5). Polenizarea e, în temei, entomofilă. Florile dezvoltă glande 
nectarifere. Structura florii permite acccs tuturor polenizatorilor, din ce cauză ele 
sunt vizitate de mai bine de 150 de specii de insecte, în fond -  albini.

Majoritatea cucurbitaceelor dezvoltă fruct bacifonn, de dimensiuni mari, 
de tip peponidă. Exemple clasice de astfel de fructe are dovleacul, harbu
zul, zămosul, castraveţii. Seminţele sunt lipsite de endosperm, cu cotiledoane 
mari, bogate în uleiuri grase.
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G en u l Bryonia . Include 12 specii răspândite pe insulele Canare, în zona :
Mediteraneană, Europa, Asia Mijlocie şi Asia Mică. >

Include plante ierbacee, perene, agăţătoare, monoice. Pe tulpini se dezvoltă :: 
cârcei, care au o sensibilitate deosebită la atingerea lor de obiecte tari, ce pro- ■' 
voacă creşterea lor rapidă, îndreptându-se în direcţia iritantului. într-un timp : 
scurt, cârceii încolătăcesc obiectul, menţinând cu succes greutatea întregii plan- / 
te. Frunzele sunt cu limb palmat-lobat; florile unisexuate, mici, nearătoase, gru- j 
pate în inflorescenţe rare, care practic nu se disting pe fundalul frunzelor. :■

B, alba -  Mutătoare -  plante spontane pc garduri, mărăeinişuri cu tulpini 
agăţătoare de 2 -  4 m lungime. Dezvoltă frunze simple, palmat-lobate, la care - 
lobul central este mai lung decât cele laterale. Florile sunt unisexuate, gru- x 
pate în inflorescenţe racemoase pe acelaşi individ. Fructele sunt de tip bacă 
suculentă neagră, cu numeroase seminţe. în cazul când fructul este consumat ■: 
de păsări, embrionul lor rămâne nevătămat şi, fiind eliminat din organismul : 
păsării, în condiţii adecvate, poate germina.

P rodusu l m edicinal: B ryon iae  rad ices  -  conţine alcaloizii toxici brionina şi I 

brionidina, cucurbetacină, glicozide, acizi aminici. Are acţiune purgativă >' 
drastică şi voniică, extern -  acţiune antiinflamatoare şi antireumatică. Este ? 
cunoscută din timpuri străvechi în calitate de plantă toxică.

G en u l Citrullus, Include 3 specii: С. lanatus, C. colocynthis şi C. ecir- 
rhosus.

C. lanatus -  Harbuz sau pepene verde (pi VIII, jig.4) -  plante anuale •
răspândite în zonele tropicale şi subtropicale. în Moldova se cultivă mai mul- : 
te soiuri. Arealul natural al speciei este Sud-Vestul Africii. Imensul deşert •: 
sud-african -  Calahari, îndeosebi în anii ploioşi este aproape în întregime ; 
ocupat de acestc plante. Dezvoltă tulpini târâtoare, păroase şi frunze simple, { 
dublu-secate. Florile sunt mari, solitare, unisexuate şi bisexuate, cu scpalc şi ?. 
petale sudate spre bază. Corola e galbenă, stamine -  5, stigmat trilobat, ovar î
-  trilocular. Fructul reprezintă o peponidă cu exocarpul dens, iar mezo- şi / 
endocarpul suculent, cu numeroase seminţe plate. în faza de maturitate a frue- i 
telor pedicelul se usucă şi în deserturi fructele mici şi rotunde sunt duse de î; 
şuvoaiele de apă la distanţe mari de planta-mamă. în deşertul Calahari -  greu v 
de pătruns -  fructele de harbuz sunt unicul izvor de apă pentru călători. £

Harbuzul se cultivă din timpuri imemorabile, iniţial în Africa, apoi în Asia ’• 
Mică, Caucaz şi Asia Mijlocie, în rezultatul selecţiei, s-au obţinut numeroase ; 
soiuri dc harbuz cu masa fructului până la 20 kg. în fructul cu masa de 3-4  kg 
se conţine 120-150 g de fructoză pură. Este diuretic şi colagog. Se utilizează ;; 
în afecţiunile ficatului, ateroscleroză, hipertensiune. <
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G en u l Cucumis. Include cca 25 de specii răspândite, preponderent, în
Africa.

C. sativus -  Castraveţi (plVIII, fig.5) -  plante anuale cu tulpini târâtoare 
sau agăţătoare, lungi de 1-3 m. Au frunze aspre, palmat-lobate, acuminate cu 
marginea sinuat-dinţată. Florile sunt în formă de pâlnie, galbene-întens; cele 
femele -  solitare, cele mascule -  grupate în mănunchiuri în axila frunzelor. 
Fructele sunt peponide alungite, înzestrate cu ghimpi -  nişte micropompe, care 
pompează surplusul dc apă din plantă. Dimineaţa, când atmosfera e bogată în 
umiditate, la vârful fiecărci ghimpe se află câte o picătură de rouă „pompată” 
din ţesuturile fructului. Sc cultivă în calitate de plante legumicole, solicitate 
pentru fructc, din timpuri străvehi iniţial în India, apoi în toate ţările lumii.

C. melo -  Zămos sau pepene galben (pl VIII, ftg.6) -  se cultivă în ţările 
din Asia dc mai bine de 4000 ani î. Ch. Sunt cunoscute peste 1000 de soiuri, 
bogate în substanţe edulcorante.

G en u l Cucurbita. Include cca 20 dc spccii, care spontan se întâlnesc, 
în exclusivitate în America. în M oldova genul Cucurbita include 3 specii:
C. maxima, C. pepo, C. moschata, reprezentate prin numeroase soiuri.

C. pepo -  Dovleac (bostan) -  specia cea mai răspândită în cultură: este 
reprezentată prin numeroase soiuri. Fructele coapte conţin amidon, zaharoză, 
glucoza, o cantitatc impunătoare de carotină (16 mg%) -  provitamina A. Sunt 
obţinute soiuri cu un conţinut de carotină de 2 3 ori mai mare decât în rizo- 
carpii dc morcov.

P rodusul m edicinal: C u cu rb itae  sem in a  — conţine ulei gras (35%), vitaminele
C, B, B„ acid nicotinic. Are acţiune antiinflamatoare în hipertrofie de prosta
tă, antihelmintică şi vetmifugă.

G en u l Ecballium
E. elaterium -  P lesnitoare -  răspândită în zona Mediteraneană, Asia 

Mică, Crimeea. în Moldova vegetează pe soluri nisipoase ori ca buruiană 
în preajma locuinţelor. Sunt plante ierbacee, perene, cu rădăcină îngroşată 
şi cărnoasă. Tulpinile sunt aspre, scurte, fară cârcei; cu frunze mari, aspru 
păroase cu limbul lobat. Flori galbene, solitare. Fructe alungite, elipsoidale, 
lungi de 4-5  cm. Plantele mai poartă numele de „castravete nebun” , deoarece 
la coacere în fruct se formează o presiune hidraulică mare (6 atmosfere). La 
cea mai fină atingere a fructului matur se urmăreşte un efect fantastic. Fructul 
împuşcă ca un pistol. într-o clipă se desprinde de pedicel şi din orificiul for
mat se aruncă un şuvoi de lichid mucilaginos, cleios, în care se află seminţele, 
care „zboară” dc la planta-mamă la o distanţă de până la 12 m. Nimerind pe
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blana animalelor, peste un timp lichidul se usucă, iar seminţele cad. Sucul 
fructelor verzi este folosit în medicina populară şi în homeopatic. Supradoza- 
rea provoacă intoxicaţii grave.

G en u l Lagenaria
L. siceraria -  Tigvă -  plante anuale, târâtoare, cu tulpini costate, păroase, 

lungi de 15 m; frunze gofrate, palmat-lobate, în axila cărora se dezvoltă flori 
mici, albe, tubulate, solitare cu o corolă circulară. Fructe mari de forme vari
ate. Mczocarpul fructelor mature se usucă, iar exocarpul, format din elemente 
lignificate, care conţin celule pctrificatc, devine foarte rezistent şi imperme
abil. Lagenaria este una dintre cele mai vechi plante cultivate de om; în stare 
spontană nu se cunoaşte. Pentru locuitorii Indiei, Chinei, Americii de Sud şi 
Africii, lagenaria nu şi-a pierdut valoarea gospodărească nici în prezent, şi 
pretutindeni fructele se folosesc în calitate de vase pentru păstrarea lichide
lor, confecţionarea instrumentelor muzicale, jucăriilor etc. Se cultivă pe toate 
continentele.

G en u l Luffa. Include speciile L. cylindrica (pi.IX, fig. 1) şi L. acutalun- 
gula -  B urete vegetal -  plante anuale cu tulpini volubile, lungi de 4-5  m. 
Frunzele sunt palmat-lobate; florile mari, tubulate sau campanulate, galbene. 
Fructul reprezintă o peponidă, lungă de 20 4 0  cm şi în diametru de 7-20 cm, 
în care se află o reţea de fascicule libero-lemnoase şi seminţe plate. Fructele 
sunt verzi, conţin amidon şi sunt comestibile; cele mature se prelucrează, în- 
lămrându-sc seminţele; din ele se confecţionează diferite obiecte de gospodă
rie -  coşuri, încălţăminte, burete de baie etc.; se cultivă şi în calitate de plantă 
ornamentală. Planta este cunoscută şi apreciată din vechime în India, China, 
în unele ţări africane. In gospodării particulare creşte şi în Moldova.

G en u l Momordica
M. charantia -  M om ordica (pi.IX, fig.2) -  liane, anuale, originare din 

Nepal. Dezvoltă tulpini subţiri, frunze lung peţiolate. Plantele au adaptări 
pentru a-şi apăra seminţele încă nccoapte de factorii agresivi din exterior. 
Până la coacerea definitivă a seminţelor toate organele verzi ale plantei sunt 
inserate cu „peri explozivi” microscopici, la vârful cărora se află o glandă 
sferică, plină cu o substanţă bazică. Atingerea, chiar foarte uşoară de plantă, 
conduce la deranjarea glandelor „perilor explozivi”, care se desprind de peri 
şi lichidul vâscos, se împrăştie în jur, provocând mâncărimea pielii, îndeosebi 
la gură, ochi şi nas. Fructele roşii-închise, se desfac la vârf prin 3 valve. Con
ţin seminţe măşcate şi plate, care, fiind eliberate din fruct, sunt pe placul fur
nicilor, contribuind şi la răspândirea lor. Fructele cărnoase sunt apreciate în
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calitatc de legume, fiind marinate, fierte ori prăjite. Subteran planta dezvoltă 
tuberculi comestibili, la fel ca şi lăstarii tineri şi frunzele. Fructele au acţiune 
hipoglicemiantă.

3.6.1.19. Ordinul Capparales

Familia Brassicaceae (Cruci ferae)
Caractere generale. Include 380 de genuri şi cca 3 200 de spccii răs

pândite neuniform pe tot globul; preponderent, sunt concentrate în Emisfera 
nordică. în tropice se întâlnesc câteva genuri, carc cresc în zonele montane, 
în flora Moldovei vegetează 108 de specii incluse în 47 genuri, dintre care 8 
se cultivă în calitatc de plante legumicole şi ornamentale.

Brasicaccele se adaptează uşor în cele mai diverse condiţii ecologice. For
mele vitale -  preponderent, plante ierbacee anuale şi perene; rar bienale şi 
efemere, mai rar cu partea inferioară a tulpinilor lignificată -  semiarbuşti. 
Rădăcinilc sunt pivotante, tulpinile înalte de 1 m şi mai mult. Plantele dez
voltă frunze în rozetă bazală şi frunze tulpinale întregi ori lobate, astipelate. 
Se întâlnesc specii cu tulpini şi frunze absolut glabre, precum şi specii cu peri 
stelaţi -  o particularitate caracteristică familiei. Florile sunt bisexuate, mici, 
nearătoase, actinomorfe, foarte rar zigomorfe. Sepalc în număr de 4, dispuse 
pe 2 cicluri, sudate la bază, unde se adună nectarul. Petale sunt 4, dispuse 
cruciş, de unde provine şi altă denumire -  de crucifcre, întregi, ondulate, în 
partea superioară mai late. în coloraţia petalelor predomină cca galbenă ori 
albă. Androceul tetradinam constă din 6 stamine, dispuse pe 2 cicluri: două cu 
filamente scurte pe ciclul extern, iar patru cu filamente lungi -  ciclul intern, 
în cazuri rare, toate staminele sunt egale. Ovarul constă din 2 cârpele; în zona 
de sudare a lor sc formează un perete fals septum, care desparte ovarul în 2 
părţi. Formula florală: ® ŞfCa,,2Co242A,.,4Gt, .  Florile brasicaceelor rar sunt 
solitare, dar frecvent sunt grupate în inflorescenţe terminale de lipul racem 
simplu ori compus, adaptate atât la polenizarea încrucişată cu ajutorul insec
telor, cât şi la autopolenizare. Fructele brasicaceelor sunt silicvă sau siliculă, 
care variază esenţial atât după mărime şi formă, cât şi prin prezenţa diferitor 
rostruri şi cârcei, cu care se prind de blana animalelor. Seminţele sunt mici, 
ovale ori sferice, care în loc de endosperm au un strat de aleuronă, cu embri
onul scurt şi curbat.

Brasicaceele au o valoare esenţială în viaţa omului -  plante Iegumicolc, 
medicinale, furajere, oleaginoase şi melilere.
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CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta

G en u l Armoracia
A. rusticana -  H rean  (pi.XI, fig.3) -  plante ierbacee perene. în Moldo- •

va vegetează pe terenuri cu apele freatice aproape de suprafaţă. Are rădăcini 
lungi, cilindrice, cărnoase, pivotante. Tulpina este erectă, ramificată în partea ; 
superioară, înaltă de 50-100 cm. Planta are 3 tipuri de frunze: bazale -  peţi- : 
olate, mari, ovat alungite, marginea crenată; tulpinale inferioare -  penat-se- ;- 
cate; mijlocii şi superioare tulpinale -  sesile, lanceolate, dinţate sau crenate. ; 
Florile sunt mici, albe, grupate în raceme compuse. Fructul reprezintă o sili- : 
culă globuloasă cu 4 -6  seminţe. ;

P rodusu l m edicinal: A rn toraciae  rad ices e t fo l ia  — conţinc poliholozide, fîtO- 
steroli, glicozida sinirgina, aminoacizi, vitaminele B,, C, săruri minerale. Are > 
acţiune stomahică, anti scorbutica, antiseptică. Este indicat în afecţiuni respi
ratorii (bronşite), ale cavităţii bucale, pielii. Frunzele şi rădăcinile au valoare ; 
condimentară, utilizate cu succes în marinade şi murături.

G en u l Capsella
C. hursa-pastoris -  Traista ciobanului -  plante anuale ierbacee. In Mol

dova cresc pe locuri necultivate, pajişti. Rădăcinile sunt pivotante, tulpinile ; 
erecte, ramificate, înalte de 20-60 cm. Frunzele bazale sunt dispuse în rozetă, 
peţiolate, oblong-lanceolate, penat-secate, cele tulpinale -  sesile, amplexica- 
le, sagitale; pc ambele părţi cu peri stelaţi. Flori mici, cu caliciul din 4 sepale 
lanceolate; corola alcătuită din 4 petale obovate, albe, grupate în raceme lun
gi, terminale. Fructul este o siliculă turtită, triunghiulară.

P rodusu l m edicinal: B u rsa ep a sto r is  herba  — conţine vitaminele C, K, alcaloizi, 
saponozide, fiavonoide, taninuri, acizi organici. Are acţiune antihemoragică, 
vasoconstrictoare, hipotensivă, diuretică. Se indică în hemoragii uterine, gas- : 
trice, hipertensiune arterială, insuficienţă cardiacă.

G en u l Brassica
B. (Sinapis) alba -  Muştar alb -  plante anuale ierbacee, care se cultivă 

în Asia şi Europa. în Moldova se întâlneşte prin semnături. Tulpinile sunt 
înalte de 30-70 cm, cilindrice, ramificate şi păroase. Frunzele lungi, penat- 
lobate până la penat-sectate, cu perişori fini. Dezvoltă flori galbene, grupate 
în raceme dispuse în vârful ramurilor. Fructul este o silicvă dispusă aproape ' 
perpendicular pe ax, cu strangulaţii, păroasă, cu 3 nervuri longitudinale, cc se 
termină într-un rostru; conţin 3 - 6  seminţe mari, albe-gălbui.

P rodusul m edicinal: S in ap is  a lbae sem in a  — conţine glicozidele sinalbină, si- 
napină, sinirgină şi mirozină, mucilagii, ulei gras, proteine, poliholozide. Are 
proprietăţi laxative, stomahicc, antibiotice; este indicat în tulburări digestive, 
afecţiuni hepatobiliare, insuficienţă pancreatică, obezitate.
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B. juncea -  Muştar de masă (Muştar creţ) (pl.XJ, fig.4). Plante anuale 
cu tulpini ramificate în partea apicală, înalte de 40-50 cm, în Moldova se 
cultivă. Frunze dispuse altern; cele inferioare -  liratc sau pcnat-sectate; cele 

; tulpinale medii -  lanceolate, cu adâncituri; cele superioare -  cu marginea în-
; treagă, albicioase. Flori mici, cu corola din 4 petale galbcnc-aurii, grupate în

inflorescenţe de tipul racem. Fructul este o silicvă cilindrică, subţire, rugoasă, 
îndepărtată de tulpină. Seminţele sunt sferice, negricioase, cafcnii sau galbe- 
nc-deschise, tară endosperm şi servesc drept sursă dc ulei vegetal.

Produsul m edicinal: S in ap is  ju n c e a e  sernina — conţine glicozidul sinirgina, li
pide (40%), albumine, mucilagii. Se confecţionează emplastc dc muştar uti
lizate sub formă dc cataplasme în procese inflamatorii şi reumatice în calitatc 
de remediu rubefiant.

л

B. nigra -  Muştar negru. In Moldova se cultivă. Sunt plante anuale din 
zona Mediteraneană, cultivate în Europa şi Asia. Rădăcini pivotante şi tulpini 

; cilindrice, ramifleate, cu peri abundenţi în zona inferioară şi glabre în cca 
; superioară. Frunzele sunt dispuse altern, astipelate; cele bazale -  lung-peţi- 

olate, cu limbul lirat, cele superioare -  sesile, întregi. Florile cu caliciul din 
4 sepale verzi, dispuse în cruce pc două cicluri; corola constă din 4 petale 
galbene, obovate, cruciforme, alternează cu scpalclc. Androceul e alcătuit din
6 stamine; gineceul din 2 cârpele sudate prin marginea lor, separate prin sept. 
Stilul este scurt, conic, cu stigmat slab bilobat. Florile sunt grupate în race
me dense. Fructul este o silicvă tetramuchiată, alipită dc axă; seminţele sunt 
glabre, mici, uşor elipsoidale, cu suprafaţă reticulata, brun-roşcatc până la 
negricioase.

P rodusul m edicinal: S in ap is  n ig rae  sem in a  -  conţine sinirgozidă, poliholozidc, 
proteine, ulei gras, mucilagii (20%). Făina de muştar este un rcvulsiv local 
perfect aplicat sub formă dc cataplasme în răceli, bronşite şi pneumonii.

B. oferacea var. capitata -  Varza (Curechi) (piXI,fig. 5) -  specie de bază 
a genului cu numeroase soiuri, care se cultivă de peste 4000 de ani. în Mol- 
dova se cultivă mai multe soiuri. Spontan creşte pe litoralul francez şi englez 
al oceanului Atlantic. Sunt plante bienale cu frunze mari, nedivizate, adunate 
într-o căpăţină mare. compactă, terminală, care reprezintă mugurele gigant.

B. oleracea var. botrytis -  Conopida, cu tulpină scurtă şi inflorescenţe 
; metamorfizate, cărnoase;

B. oleracea var. gemmifera -  Varza de Bruxel, cu numeroase căpăţini, 
mici, dispuse pe toată lungimea tulpinii;

B. oleracea var. gongyloides -  Gulia -  plante cu tulpina scurtă, globulos 
îngroşată cu rol de depozitare.
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CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta

Frunzele diferitor varietăţi de varză conţin poliholozide, fosfolipide, amino- 
acizi, vitaminele A, C, B p B?, PP, H, K, U, săruri minerale. Au acţiunc cicatri
zantă, antiulceroasă, antiinflamatoare, hipoglicemiantă. Varza posedă proprie
tăţi deosebite de eliminare a toxinelor din organism. Arc valoare nutritivă.

В . rapa -  Rapiţă -  plante anuale sau bienale răspândite în Europa şi Africa 
de Nord. în Moldova se cultivă. Rădăcini îngroşate şi cărnoase -  rizocarpi. Tul
pina surie, ramificată, înaltă de 1 m. Frunzele bazale şi cele tulpinale inferioare 
sunt peţiolate, lirat-penat sectate, cu lobul terminal mare, întregi ori dinţate, pă
roase sau glabre. Frunzele tulpinale mijlocii -  sesile, lirate, dinţate sau întregi; 
cele superioare -  nedivizatc, glabre, adânc cordate şi amplexicaule. Florile sunt 
lung pedunculate, sepale lungi, îngust ovate; petalele oblong ovate, galbene, 
adunate în inflorescenţe racem. Fructul reprezintă o silicvă lungă, comprimată. 
Seminţele sunt sferice cu suprafaţa reticulată, brune-roşcate.

P rodusul m edicinal: R apae o leum  -  uleiul gras din seminţe, utilizat în medi
cina veterinară pentru prepararea unguentelor, iar în industria alimentară -  în 
consum. Planta este de mare perspectivă -  serveşte drept sursă de carburant 
ecologic pentru maşinile agricolc.

Genul Raphanus
R. sativus -  Ridiche cultivată -  plante anuale ori bienale de cultură. în 

Moldova se cultivă pentru rizocarpii comestibili. Fructele sunt indehiscen- 
te, cilindricc -  silicvă lomentoasă. Sunt 2 varietăţi: var. radicula -  Ridiche 
de lună, folosită în alimentaţie în calitate de legumă timpurie şi var. niger
-  Ridiche de iarnă, care conţinc poliholozide, fitosteroli, vitamine, săruri 
minerale. Are acţiunc antimicrobiană şi cicatrizantă, diuretică. Se foloseşte în 
alimentaţie şi în afecţiuni bronşicc, calmarea tusei, arsuri superficiale.

3.6.1.20. Ordinul Salicales

Familia Salicaceae
Caractere generale. Include cca 400 de specii grupate în 3 genuri: Popu- 

lus cu 25-30 de specii, Salix cu 350-370 de specii şi Chosenia -  monotipic. 
în flora Moldovei, în luncile râurilor şi de-a lungul pârâilor crcsc 8 specii de 
Salix şi 4 specii de Popufus. Unii sistematicieni consideră salicaceele drept 
angiosperme primitive, înrudite cu gimnospermcle.

Majoritatea covârşitoare a reprezentanţilor familiei Salicaceae sunt răs
pândite în zona temperată; în cea tropicală cresc numai câteva specii de Sa
lix şi Popuîus. Toţi reprezentanţii familiei sunt plante lemnoase, arbori şi 
arbuşti. Frunzele sunt dispuse altern, simple, întregi. Salicccle sunt plante
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•: dioice cu flori unisexuate, apetale. Florile sunt dispuse în axila unor bractci.
: ' Floarea este alcătuită dintr-o bractee fol iară şi un disc nectarifer la bază:
i mascule dezvoltă 2-30  de stamine; femele -  2 cârpele concrescute. Ovarul 

este superior, unilocular, poliovulat. Florile apar înaintea sau odată cu frun- 
:: zclc şi sunt grupate în inflorescenţe de tipul amenţi, adesea nutanţi. Amenţii 
; masculi cad complet de pe plante după înflorire, iar cei femeii -  după coace

rea seminţelor şi desiminare. Formula florală: Ca0 Co0 A2_w; © Ş  Ca0 Co0
>; . Fructul este o capsulă dehiscentă prin 2 valve. Seminţe mici (1-2 mm),
% prevăzute cu peri mătăsoşi cu rol de diseminare, astfel sunt duse dc curenţii 

de aer la distanţe mari de planta-mamă. Nimerind pe sol umed, încolţcsc 
foarte repede -  de obicei, în câteva zile, iar pe vreme călduroasă şi sol umed -  
chiar în câteva ore. Având o astfel de adaptare -  germinaţie rapidă, seminţele 

•: salicaceelor au şi un neajuns esenţial: capacitatea de germinaţie se păstrează 
doar 3—4 săptămâni.

Genul Populus. în flora Moldovei genul cuprinde 5 spccii, inclusiv 1 în 
:f. cultură. Arbori dioici, înalţi până la 35 m şi cu diametrul tulpinii până la 2 m. 

Florile sunt pedunculate, cu periant redus, fară glande nectarifere. Androccul 
constă din 6--40 stamine, iar gineceul din 2-4 cârpele, care la maturitate for- 

: mează o capsulă uscată, dehiscentă.
R alba -  Plop alb -  arbore frecvent în zona de silvostepă a Emisferei 

nordice, înalt de 30 m. Frunzele sunt palmat-lobate ori ovate, albe-tomentoase 
; pe partea inferioară.

R nigra -  Plop negru. Formează o tulpină dreaptă, negricioasă, cu coroa
nă largă şi ritidom brăzdat longitudinal. Frunzele sunt deltoid-triunghiulare, 
dispuse altern, cu bază deltoidă, iar vârful acuminat şi marginea serată, glabre, 
cu pe ţi ol lung de 5-6  cm. Florile sunt unisexuate, grupate în amenţi pendenţi, 
cci femeii -  lungi de 10-15 cm, cei masculi -  de 4 -6  cm. Florile femele sunt 
formate dintr-o bractee glabră, dinţată, care reprezintă învelişul floral. într-o 
cupă mică sc află ovarul bicarpelar şi unilocular. Florile mascule au la bază o 
bractee asemănătoare cu cea a florilor femele, pe care se află rcccptaculul cu 
14-20 stamine cu antere roşcate. Fructul reprezintă o capsulă dchiscentă prin 
2- 4 valve. Seminţele sunt înzestrate cu numeroşi peri pufoşi, catifelaţi.

P. tremula -  Plop tremurător -  cea mai răspândită specie în Europa, -  
arbori înalţi de 20 m cu ritidom cenuşiu-negricios. Se distinge prin faptul că 
mugurii şi frunzele nu conţin rezine. Limbul foliar este circular, ondulat pc 

. . margini, prins pe peţiolul lung, comprimat lateral. Lemnul este moale, omo
gen, alb şi se foloseşte la confecţionarea chibritelor, obţinerea celulozei şi 
alcoolului metilic.

>• Tatiana CALALB, 1 M ihai BO DRUG]
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Alte specii: P. canescens -  Plop cenuşiu, R deltoides -  P. canadian, P. 
pyramidalis -  P. piramidal.

Produsu l m edicinal: P o p u lig em m a e  -  prezintă muguri alungiţi, conici, lucioşi, 
cu substanţe rezinoase, recoltaţi în lunile februarie-martie de la P. nigra, R 
pyramidalis, R tremula. Conţine hctcrozidcle (populozida, salicozida), tani
nuri, ulei volatil, saponozide; posedă gust amărui, dar aromat. Are acţiune an- 
tiinflamatoare, diuretică, cicatrizantă, antiseptică. Sc indică în bronşite acute, 
afecţiuni renale, leziuni dermice, hemoroizi.

Genul Salix. Include arbori înalţi până Ia 25 w, întâlniţi în toate zonele 
floristice din Emisfera nordică -  dc la tundră până în deşerturi. în flora Mol- ; 
dovei vegetează 8 specii. Florile speciilor Salix sunt sesile, lipsite de periant, 
care este înlocuit de 1-3 glande neetarifere. Androceul -  din 1-12 stamine, 
gineceul -  din 2 cârpele.

Cele mai răspândite specii. Salix alba -  Salcie albă, S. fragi/is -  Răchi
tă, S. purpurea -  Răchită roşie, S. viminalis -  Mlajă, S. capraea -  Salcie 
căprească, S. babylonica -  Salcie plângătoare (pl.lX, fig. 6), frecvent culţi- ; 
vată în calitate de plantă ornamentală.

S. alba -  arbori, înalţi dc 20 m, întâlniţi în luncile râurilor şi locuri cu 
ape freatice aproape de suprafaţă. Dezvoltă coroană largă, neregulată. Tulpina 
este strâmbă, cu ritidom gros, brun-cenuşiu. Lugcrii sunt subţiri, flexibili, gal- 
beni-verzui. Scoarţa arborilor tineri este netedă, cenuşie-verzuie, fiind înlocu
ită ulterior cu un ritidom gros, cenuşiu-brun. Scoarţa şi ritidomul se desprind 
uşor de lemn. Mugurii sunt alungit-ovoizi, alipiţi de ramuri. Frunzele lance- ■
olate, lungi de 2-10 cm, cu marginea mărunt serată, pubescente pe ambele 
feţe, dispuse altern. Florile sunt unisexuate, dispuse la subsuoara unor bractee 
şi adunate în amenţi; cei masculi sunt gălbui, cei femeii -  verzui. Fructul re
prezintă o capsulă mică, dehiscentă prin 2 valve. Seminţele sunt înzestrate cu 
peri lungi, mătăsoşi, argintii.

S. capraea este un arbore mic ori arbust, dioic, înalt dc 8-10 m cu ramurile 
sucitc ca cornul caprei, de unde îi provine şi denumirea. Frunzele sunt sîipe- 
late, lat-eliptice, cu vârful puţin recurbat. Florile mascule şi cele femele sunt 
reunite în amenţi şi apar înaintea frunzelor. Când frunzele sunt dezvoltate, pe 
ramuri se află numai amenţii fructificanţi. O floare masculă este formată din 
stamine cu filamentele lungi, cea femelă -  cu un ovar bicarpclat, unicelular şi :
poliovulat. Florile sunt protejate de o bractee, pubescentă, cu marjinca întrea
gă; are la bază o glandă nectariferă. Fructul reprezintă o capsulă dehiscentă, 
bivalvucidă, cu seminţe pubescente.

CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta .
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Produsul m cdicinal: Salicis cortex -  scoarţă de pe ramurile în vârstă de 3 -  4 
ani colectată primăvara în timpul circulaţici abundente a sevei, când se des
prinde uşor de la arborii spccii lor S. fragilis, S. capraea, S. purpurea. Conţine 
salicozidă, flavone, calchonc, taninuri, rezine. Are acţiune antiinflamatoare, 
tonică, astringentă, analgezică, sc recomandă în artroză, afecţiuni reumatis
male, hipercxcitabilitate, nevroză; este vasodilatator; extern -  cicatrizant şi 
hemostatic. încă din antichitate este cunoscut în calitate de tonic.

3.6.1.21. Ordinul Ericales

Familia Ericaceae
Caractere generale, include peste 100 dc genuri şi mai bine dc 3000 

de specii răspândite la altitudini mari în ambele emisfere. Nu sc întâlnesc în 
stepe şi deşerturi, iar în zona tropicală crcsc, preponderent, în munţi. în flora 
spontană a Moldovei nu se întâlnesc spccii dc cricaccc, doar în unităţile ştiin
ţifice de profil sunt introduse unele spccii de Rhododendron.

Formele vitale sunt preponderent, arbuşti şi subarbuşti cu frunze sempervi- 
rescente sau caducc, uneori -  icrbacce şi arbori. Frunzele ericaceelor sunt simple, 
astipelatc, frecvent coriacee cu glande. Florile de formă urceolată sau campanu
lată variază după dimensiuni şi pot fi axilare sau adunate în inflorescenţe termi
nale dc tip racem, umbelă, mai rar corimb. Florile pe tipul 5 (mai rar de tipul 
4) au caliciul dialisepal, corola gamopetală; androceul constă din 10 stamine, 
uneori concrescute la bază; ovarul e 5-locular, superior, mai rar inferior. Florile 
sunt actinomorfe, mai rar zigomorfe. Formula florală: 0 9  Ca4 5 Co(4 5) A5+5 G ^ .  
Polenizarea e entomofilă. Fructul reprezintă o bacă, drupă sau capsulă.

G en u l Arctostaphylos
A. uva-ursi -  Strugurii ursului -  arbust, relict glaciar -  înalt de 20-100 cm, 

scmpervirescent, răspândit în zonele nordice ale Europei, Asiei şi Americii, 
frecvent în locuri muntoase şi stâncoase. Formează o tufa compactă, dato
rită tulpinilor târâtoare pe care se dezvoltă rădăcini adventive subţiri. Frun
zele sunt scurt peţiolate, dispuse altern, pieloase, lucitoare, obovat-cuneatc, 
cu vârful obtuz, cu marginea întreagă, nervaţiune reticulată. Florile dezvoltă 
corolă albă-roz, gamopetală, urceolată şi sunt grupate în raccmc nutante, la 
vârful ramurilor ascendente. Fructul reprezintă o bacă sferică, roşie, cu se
minţe reniforme.

Produsul m cdicinal: Uvac-ursifolia -  cu gust amar astringent, conţine glicozi- 
da arbutozida (5-12% ), flavone, taninuri, tritcrpcnc. Arc acţiunc antimicrobi- 
ană, dezinfectantă a căilor urinare. Sc recomandă în cistitc, nefrite, urctritc.
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G en u l Vaccinium
V. myrtillus -  Afin -  arbust înalt de 15-45 cm, cu tulpină ramificată, fără >. 

peri, întâlnit în zonele montane din nordul Europei, Asiei şi Americii. Frunzele : 
sunt mici, ovate ori eliptice, cu vârful acut şi marginea fin serată, glabre, cu 
nervaţiune evidentă pe faţa inferioară, scurt peţiolate, dispuse pe ramuri altern. 
Florile sunt mici, solitare, dispuse la axila frunzelor, actinomorfe, scurt pedun- / 
culate, cu caliciul gamosepal persistent, corola gamopetală, globuloasă, de cu- 
loare roz. Ovarul din 5 cârpele pluriovulate. Fructul reprezintă o bacă globuloa- : 
să ori sfcrică, suculentă, neagră-albăstruie, cu numeroase seminţe mici.

P rodusu l m edicin al: MyrtiUi folia  -  cu gust astringent dulceag, conţine tani
nuri, flavone, mirtulină, un complex de vitamine, acizi organici. Are acţiune ; 
astringentă, hipoglicemiantă, antiseptică intestinală, este recomandat în dia
bet zaharat, reglarea microcirculaţiei sangvine, hipertensiune arterială, insufi
cienţă biliară, în ameliorarea acuităţii vizuale nocturne.

V. vitis-idaea -  Merişor ~ arbust înalt de 10-25 cm, cu rizom subţire, tâ
râtor, tulpină cilindrică, ramificată, formează tufe. Frunzele sunt persistente, ; 
scurt peţiolate, ovale ori eliptice, întregi, cu vârful obtuz sau emarginat, mar
ginea răsfrântă spre faţa inferioară pe care sunt numeroase glande secretoare. 
Florile sunt pedunculate cu caliciu dialisepal, corola -  gamopetală, campanu- : 
lată, sunt dispuse câte 5-6 în raceme terminale, pendente. Fructul este o bacă 
sferică, roşie cu luciu la maturitate, care conţine numeroase seminţe mici, cu ; 
tegument reticulat.

P rodusu l m edicinal: Vitis-idueae folia  -  cu gust astringent, conţine arbutozi- ; 
dă (4-8% ), flavone, taninuri, acizi organici, vitamine. Are acţiune diuretică, 
dezinfectantă, antiinflamatoare. Se recomandă în reumatism, litiază, pietre la 
rinichi.

3.6.1.22. Ordinul Primulales
Familia Prim ulaceae

Caractere generale. Include 30 dc genuri şi aproximativ 1000 de specii 
ierbacee, subarbuşti, răspândite pe tot globul, preponderent, în zonele reci 
temperate din Emisfera nordică. în flora spontană a Moldovei vegetează 5 ge
nuri, care includ 9 specii, printre care g. Primula cu specia medicinală -  P. veris. 
Primulaceele dezvoltă tulpini, de regulă, erecte, uneori târâtoare. Frunzele 
sunt simple, întregi, variate după forma limbului, astipelate, sunt dispuse al
tern, opus, sau în rozetă bazilară. Florile sunt actinomorfe, rareori zigomorfe, 
variate după formă şi mărime, cu o cromaţie vie, bisexuate, frecvent sunt 
grupate în umbele axilare ori terminale. Caliciul este tubulos, campanulat ori
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I sub formă dc pâlnie; corola -  gamopetală, cu un tub alungit, uneori scurt;
' staminele epipetale; gineecu din 5 cârpele cu ovar superior, unilocular, plu-
■ riovulat. Deseori este prezentă heterostilia. Formula florală: ® ^  Ca,5,Col5) 

A5 Polenizarea e entomofilă. Fructul reprezintă o capsulă, iar seminţele
■ dezvoltă embrion mic şi endosperm voluminos.

Cel mai numeros gen al familiei este Primula - peste 500 specii.

G en u l Primula
A

R veris (syn. P. officinalis) -  Ciuboţica cucului (pl.X, figJ). In flora
• spontană a Moldovei vegetează pc poieniţe pe la liziere. Sunt plante ierba-
■ cec perene, înalte dc 15-30 cm, cu rizom cilindric, oblic sau drept din care 
:: pornesc numeroase rădăcini adventive, subţiri. Dezvoltă tulpini cilindrice,
■ fistuloase în interior, erecte, afoliare, pubescente. Frunzele sunt dispuse în 

rozete bazale, mari, obtuz-alungit-ovate, cu margine crenată ori ondulată, 
cu vârf obtuz şi bază atenuată, cu nervuri proeminente pe faţa inferioară,

: peţiol aripat. Inflorescenţe de tipul umbelă simplă, multiflore; flori pedun
culate, bisexuate, cu caliciul gamosepal, campanulat; corolă gamopetală,

• tubuloasă, din 5 petale galbene-aurii şi pete portocalii la bază. Staminele 
: androceului, în număr de 5, sunt fixate de corolă. Fructul reprezintă o cap- 
; sulă elipsoidală, dehiscentă prin 5 valve, însoţită de caliciul persistent, cu

suprafaţa verucoasă.
P rodusu l m ed icin al: Primulac rhizomata cum radicibus — conţine saponina 

(5-10% ) primuiina, acid primulic, glicozidclc prim ulovcrizina şi primve- 
rina, ulei volatil, acizi organici. Are acţiune cxpectorantă, antimicrobiană, 
calmantă, diuretică. Se recomandă în calitate dc remediu pectoral în bron
şite, traheite, tuse convulsivă, tulburări gastro-intestinale, afecţiuni renale 
şi cardiace. Frunzele conţin acid ascorbic (5-6% ) şi se utilizează în avita
minoze.

Alte specii:
R elatior -  plante ierbacee, perene cu rădăcini brun-roşcate, tulpini înalte 

de 10 30 спи frunze păroase numai pe nervuri, flori cu petale - galbene, fruc
tul capsulă cilindric-conică.

R acattlis -  plante ierbacee fară tulpină aeriană, florile sunt solitare, cu 
pedicele lungi de 10 спи care pornesc direct de pe rizomi, în mijlocul rozetei 
de frunze bazale.

P. sinensis -  plante ierbacee originare din China şi cultivate în ghivece 
pentru aspectul decorativ.
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3.6.1.23. Ordinul Malvales

Familia Tiliaceae
C arac tere  generale. Include cca 45 dc genuri şi sub 700 de spccii. Majo

ritatea speciilor sunt răspândite în regiunile tropicale şi subtropicale ale Asiei, 
Americii, Africii şi Australiei, şi numai speciile g. Tiiia au areal cuprins în 
latitudinile nordice. în flora Moldovei familia este reprezentată de I gen cu 
8 specii, inclusiv 3 în cultură în calitatc de plante ornamentale în parcurile şi 
scuarurilc oraşelor.

Formele vitale -  arbori viguroşi cu frunze caduce, arbuşti. Frunze peţio
late, dispuse altern, cu marginea serată, nervaţiune penată şi stipele caduce. 
Flori, preponderent, grupate în inflorescenţe cimoase terminale, de regulă, 
bisexuate, mai rar unisexuate, actinomorfe, cu axul principal concrescut cu 
bracteea membranoasă. Caliciul şi corola sunt respcctiv dialisepal şi diali- 
pctală. Androceul constă din numeroase stamine, mai rar -  din 10, libere, cu 
glande nectarifere ce produc ulei volatil, plăcut mirositor. Gineceul constă 
din 2 sau mai multe cârpele, cu stigmat globulos ori lobat. Ovarul с superior, 
bi- ori plurilocular. Polenizarea e entomofilă. Formula florală: 00 ? С а м С о „  
Ap.y.G,^. Fructul reprezintă, preponderent, o nuculă, dar se întâlneşte şi cap
sula cărnoasă, polispermă, care la maturitate se desface în 2 părţi.

G en u l Tilia. Include cca 50 de specii, înalte de până la 30 40  m cu dia
metrul tulpinii de 2-5 m, cu coroană deasă, globuloasă răspândite în Emisfera 
nordică. Distincţia morfologică de bază a spcciilor g. Tiiia de alte genuri ale 
familiei este prezenţa bracteei, concrescută cu axul inflorescenţei. Dezvoltă 
tulpini drepte, cu scoarţă cenuşie, frunze peţiolate, acuminate. Florile acti
nomorfe sunt înzestrate cu corola albă-gălbuie, reunite câte 2-15 în cime. 
Pedunculul floral este concrescut aproape pc jum ătate din lungimea lui cu o 
bractee eliptică sau lanceolată, verde-gălbuie. Androceul constă din nume
roase stamine libere. în faza de înflorire, care durează 20-25 dc zile, I ha de 
arbori dc tei produce 1500 kg de nectar. Mierea de tei a fost apreciată încă 
cu 6000 de ani în Egipt, fiind cunoscută în calitate dc produs alimentar şi 
medicinal cu acţiune bactericidă, utilizată în tratarea rănilor, în răceli şi ca 
remediu sudorific. în flora spontană a Moldovei, g. Tilia este reprezentat prin: 
T tomeniosa, T. petiolaris, T cordata, T. europaea, T. platyphyllos. care con
stituie spcciile silvice de bază ale Codrilor; în calitate dc plante ornamentale 
introduse: T. americana, T, caroliniana, T begonifolia.

Toate speciile de tei, având un aspect decorativ şi miros plăcut, se cresc în 
curţi, pc marginea drumurilor şi prin parcuri.
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T. platyphyllos -  Tei m are  -  arbori înalţi de 30-40 m. Dezvoltă tulpină cu 
ramuri groase, rare, ritidom gros cu şanţuri longitudinale; frunze mari, cor- 
diforme, cu baza asimetrică, cu peri albicioşi pe ambele feţe, mai evidenţi la 
ramificarea nervurilor pe partea inferioară. Florile sunt mici, gălbui, câte 3-5 
adunate în cime pendente, cu bracteca glabră, mai scurtă decât inflorescenţa, 
înfloreşte primul printre speciile de tei descrise -  la începutul lui iunie. Fruc
tul este o nuculă globuloasă cu 5 nervuri evidente.

T cordata -  Tei pucios (pî.X, fig.2) -  arbori înalţi dc 20-30 w, cu muguri 
ovoizi, cu 2 solzi glabri; cel inferior depăşeşte jumătatea mugurilor. Are cele 
mai mici frunze din speciile de tei, cordiforme, cu margine serată, pc faţa in
ferioară verzi-albastrui, cu smocuri de peri ruginii la subsioara nervurilor, în 
rest sunt glabre. Flori cu petale galbcnc-pale mici, câte 5-15, formează cimc, 
cu bracteea glabră, de lungimea inflorescenţei. înfloreşte din a doua jumătate 
a lunii iunie -  începutul lui iulie. Fructul este o nuculă globuloasă, mică, ne
tedă sau slab muchiată.

T. tomentosa (syn. T. argentea) -  Tei a rg in tiu  -  arbori înalţi de 30 m, cu 
ramuri dese îndreptate în sus; dezvoltă muguri ovoizi, cu 2 solzi pubescenţi, 
aproape egali. Frunzele sunt cu limbul cordiform, cu faţa inferioară în întregi
me argintie, pubescentă cu peri stelaţi şi vârful brusc acuminat; faţa superioa
ră с verde-închisă. Florile sunt câte 5-10 grupate în cime pendente, mai scurte 
decât lungimea bracteei, cu 5 petale galbenc-închise, dublate de alte 5-11 
parapetalc, provenite din stamine, numite staminodii. Bracteele sunt sesile 
sau scurt pedunculate, eliptice sau lanceolate, verzi-deschisc, cu nervura me
diană concrescută cu pcdunculul inflorescenţei până la jumătatea ci, pe partea 
dorsală cu peri stelaţi. înfloreşte cel mai tardiv în iulie. Fructul reprezintă o 
nuculă tomentoasă ovoidă, netedă sau cu coaste puţin proeminente.

Produsul m edicinal: Tiliae f lo re s  cum  e t s in e  bracte is  — inflorescenţe CU sau fară 
bractci. In ţările Europei occidentale sunt acccptate numai inflorescenţele 
provenite dc la speciile T. cordaia şi T. platyphyllos. Toate florile au miros 
plăcut inconfundabil, gust dulceag astringent şi mucilaginos. Conţine muci
lagii, ulei volatil cu componentul famesol, care dă mirosul plăcut, saponine, 
zahăr, vitaminele C, E, glicozide flavonice, taninuri. Arc acţiune nervoseda- 
tivă, reduce inflamaţiilc căilor respiratorii, hipotensivă, calmantă în durerile 
cardiace. Este recomandat în răceli, gripă în calitate de expectorant şi sudori
fic, în tratamentul insomniilor, afecţiuni digestive şi uro-genitale.

Familia Sterculiaceae
C arac tere  generale. Include cca 60 dc genuri şi sub 1000 de specii răs

pândite în zonele tropicale şi subtropicale din ambele emisfere.
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Formele vitale sunt preponderent, arbori şi arbuşti. Dezvoltă flori acti
nomorfe, mai rar zigomorfe, androceul e cu stamine unite într-un tub, care 
înconjoară gineceul.

G en u l Cola
C. nitida\ C. acuminata -  A rbori de cola. Spontan vegetează, preponde- ; 

rent, în pădurile tropicale din Africa de Vest; se cultivă în multe ţări tropicale, 
printre care India, Brazilia, Ghana, Nigeria. ■

Sunt arbori înalţi de 6-15 m cu frunze persistente, peţiolate, limb lat-lan- 
ceolat, acuminat. Dezvoltă flori cauliflore, mici, galbene, cu dungi roşii, ac
tinomorfe, grupate în inflorescenţe de tipul panicul. Ovar -  superior. Fructul 
reprezintă folicule lignificatc, grupate câte 2-6  sub aspect de stea la baza ’ 
pcdunculului. în fiecare foliculă se dezvoltă 5-10 seminţe de mărimea celor 
dc castan, fiecare constă din 2 (C. nitida) ori 4 (G  acumunata) cotiledoanc 
mari, cărnoase, cu embrion redus.

P rodusul m edicinal: C ola nux -  N uci de cola — cotiledoanele decorticate dc te
gument şi uscate la aer, fară miros, cu gust amărui, plăcut; conţine alcaloizii 
cafeină, colatină şi tcobromină, taninuri, grăsimi, saponine, ulei volatil. Reduce 
oboseala, stimulează efortul fizic şi intelectual, excită activitatea cardiacă. Se 
adaugă în unele feluri de ciocolată, la producerea celor mai populare băuturi ră
coritoare stimulente, recunoscute în toată lumea „Coca-cola” şi „Pcpsi-cola”.

G en u l Theobroma
T. cacao -  A rbore  de cacao -  denumirea provine din gr. Theos = zeu, bro- 

ma = hrană. Specia este prezentată prin arbori înalţi de 1 0 1 5  m, polimorfi, 
originari din pădurile umede ale Americii de Sud. în cultură a fost implemen
tată în sec. XVIII în Brazilia. Actualmente, ccle mai extinse plantaţii sunt 
în ţările tropicale ale Africii de Vest şi Americii Centrale. Dezvoltă frunze 
simple, scurt peţiolate, lanceolate, cu margine întreagă, pieloase, mari, persis
tente. Florile sunt pedunculate, mici, actinomorfe de culoare roz, în smocuri 
pe trunchi, uneori chiar de la bază şi pe ramurile mai groase. Acest fenomen 
poartă denumirea de cauliftorie, întâlnit şi la alte specii din pădurile tropicale. 
Este o adaptare biologică pentru polenizarea florilor cu ajutorul fluturilor, care 
nu zboară până la vârful arborilor. în acest caz, nu toate florile sunt polenizate 
şi arborele dezvoltă numai 20-50 de fructe bacifomie, alungit-ovoidc, cu epi- ; 
carp dens, lignificat, cu 6 dungi longitudinale, de culoare galbenă ori roşieti- 
că, suculente, cu masa până la 500 g. Seminţele sunt oval-turtite, acoperite cu 
tegument subţire şi dur, în număr dc 50-60, dispuse în pulpa roz acră-dulcie 
a mezocarpului, endosperm redus şi două cotiledoane dezvoltate. Un arbore
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produce 1-4 kg de seminţe în an. Seminţele prăjite sau fierte, împreună cu o 
anumită cantitatc dc făină dc porumb şi apă, agitate până la apariţia spumei, 
constituia hrana zilnică a băştinaşilor, pe care o numeau „CiocolatP’ {coco = 
spumă, aii — apă), de aici şi denumirea de „cioeolat” , folosită dc europeni. 
Pentru prima dată seminţele de cacao au fost aduse în Europa în anul 1520 de 
către cuceritorul Mexicului Eman Cortes.

Produsul m edicinal: C acao sem in a  -  conţine alcaloizii teobromină, cafeină, 
45-55%  dc ulei gras, obţinut prin presare la cald şi care se solidifică la tem
peratura camerei, formând untul de cacao -  Butyr cacao cu acţiunc stimulen- 
tă cardiacă şi renală, dilatant al vaselor musculaturii bronhiilor; în industria 
farmaceutică -  în corectarea gustului unor medicamente, la prepararea supo
zitoarelor (folosit încă din anul 1710), unguentelor. Se utilizează şi în prepa
rarea ciocolatci şi altor produse dc patiserie.

Familia Malvaceae
Caractere generale. Include cca 85 de genuri şi sub 1600 de specii în 

temei mezofite, răspândite, preponderent, în zonele tropicale şi subtropicale 
(arbori şi arbuşti); parţial -  în cele temperate din ambele emisfere (anuale şi 
perene). In flora Moldovei familia Malvaceae include 9 genuri cu 13 specii în 
flora spontană şi 11 spccii cultivate sau se experimentează în calitate de plante 
medicinale, ornamentale şi textile.

Pentru speciile de malvaccc este caractcristică prezenţa: celulelor secre- 
toare cu mucilagii în toate organele; perilor simpli, grupaţi în mănunchi şi 
a celor glandulari; caliciului dublu; ccl extern -  din numeroase sepale libe
re ori concrescutc -  epicaliciul. Dezvoltă frunze dispuse altern, cu stipcle 
caduce, cu limbul palmat-lobat, mai rar întreg, nervaţiune palmată. Florile 
sunt actinomorfe, mai rar zigomorfe, de regulă, bisexuate, solitare sau câtc
2 -6  la axila frunzelor tulpinale superioare; adesea formează inflorescenţe 
terminale de tipul racem, panicul sau spic. Caliciul este dintr-un număr va
riabil de sepale. Corola e dialipetală; o petală din cele 5 este concrescută 
la bază cu tubul staminal, încât uneşte toate petalele într-o unitate, parcă 
ar fi gamopetal. Stamine numeroase. Gineceul e cu 3 -5  cârpele unite, ovar 
superior; nu se maturizează în acelaşi timp cu androceul, fenomen caracte
ristic malvaceelor, astfel polenizarea este încrucişată -  entomofilia. Fructul 
с o capsulă disciformă, numită şi scizocarp, care la m aturitate se desface în 
mai multe mericarpii. Seminţele sunt turtite lateral. Modul de răspândire e 
zoohor, anemofor.
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G en ul Althaea
A. officinalis -  Nalbă mare (pI.X, fig. 3) -  plante ierbacee, perene, cu ră

dăcina fusiformă, groasă, cărnoasă, albicioasă, lungă de 20-30 cm. Tulpinile 
sunt înalte de 1-2 m, erecte, cilindrice, lignificate la bază, ramificate, cu peri 
tectori, pâsloşi. Specia este răspândită în Europa, Asia şi Africa de Nord, iar 
în Moldova vegetează în câmpii, pe locuri cu apele freatice aproape de supra
faţă. Frunzele sunt dispuse altern, mari, lung peţiolate, cu limbul triunghiular 
ori palmat-lobat, cu 3-5 lobi, cel terminal mai dezvoltat, cu margine inegal- 
dinţată. Frunzele sunt catifelate, de culoare verde-cenuşie, datorită numeroşi
lor peri tectori dispuşi pe ambele feţe. Florile sunt scurt pedunculate, solitare 
la axila frunzelor, ori adunate în raceme terminale, albe sau roz. Caliciul este 
dublu, format din 2 rânduri cu număr diferit de scpale, îngustate şi sudate la 
bază. Corola sc compune din 5 petale -  dialipetală. Androceul e cu numeroase 
stamine violete, cu antere roşii, care înconjoară stilul. Gineceul constă din 
numeroase cârpele independente, dispuse pc un verticil. Fructul reprezintă 
capsulă disciformă, care se desface în 13-20 mericarpii cu câte o sămânţă 
renilormă, turtită lateral, păroasă la maturitate.

P rodusul m edicina): A lth aeae  fo l ia  şi A tth a ea e  rad ices; ultimul colectat de la 
plantele în vârstă nu mai puţin de 2 ani. Rădăcinile conţin mucilagii (20- 
30%), amidon, glucide, zaharuri, aminoacizi, pectine; frunzele -  mucilagii 
(5-6% ), flavone, taninuri, cu acţiune expectorantă, antiinflamatoare, imuno- 
modulatoare, calmantă. Se recomandă în inflamaţiile căilor respiratorii, afec
ţiuni gastro-intestinale, în boli renale.

A. roşea -  Rujă (Nalbă de grădină) (p!.X, fig.4) -  plante perene, ierba
cee, originare din bazinul Mediteranean; sc cultivă în calitate de plante orna
mentale şi medicinale. Dezvoltă rădăcini fusiforme, cărnoase, ramificate şi 
tulpini înalte de 1-3 m, ercctc, cilindrice, cu peri aspri. Frunzele sunt dispuse 
altern, mari, lung peţiolate, palmat-lobate, cu 3-5 lobi, cu margine crenată, cu 
peri tectori, mai ales pe faţa inferioară. Are flori mari, în diametru de 6-10 сот, 
adunate în spice terminale sau solitare axilare, pedunculate, de diferite culori 
în funcţie de varietate: roşii-dcschis -  var. anthropurpurea, negre-violaceu
-  var. nigra, albă -  var. alba. Caliciul este epicalix, cu scpale triunghiulare, 
persistente. Corola constă din petale mari, late, uneori mai multe, care dau as
pectul unei flori bătute, cu antere galbene. Fructele sunt globuloase, înconju
rate de o margine membranoasă, cu numeroase mericarpe; seminţe reniforme, 
glabre, lăţite la mijloc.

Produsul m edicinal: M aîvae  flo re s  s in e  ca licibu s  — petalele conţin pigmenţi an- 
tocianici, mucilagii, substanţe minerale, cu acţiune antiinflamatoare, capila-
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) roproteetoare. Se recomandă în afecţiuni ale aparatului respirator, gastroin- 
testinal, în calitate dc colorant natural.

Genul Gossypium
G. herbaceum -  Bumbac -  plante anuale, originale din India Orientală,

A cultivate mult în zonele tropicale şi subtropicale şi chiar în zona cu clima tem- 
.* perată. Bumbacul este cultura textilă de bază a omenirii, de la care se confecţi- 
•; cmeaza 50% dm producţia mondiala de йЪте naturale. Cultivat acum V 4  mii de 

ani, simultan în ţările din Asia de Sud, Africa şi America Centrală, actualmente 
' cultura plantelor este extinsă în Amcrica dc Nord şi dc Sud, Asia, Africa, Eu-
V гора de Sud. Cultura bumbacului a fost experimentată şi în sudul Moldovei,
■ însă plantele ajung numai în faza de îmbobocire -  început de înflorire când
■ dau primele îngheţuri. Dezvoltă tulpini înalte de 50-200 cm, ramificate de la 

bază. Frunzele sunt mari, dispuse altern, peţiolate, palmat-lobate sau palmat-
' fidate, stipclate, păroase. Florile mari în diametru -  6-8  cm, solitare, dispuse la 
: axila frunzelor, lung pedunculate. Epicalixul e gamoscpal, cu margine dinţată; 

caliciul propriu-zis -  dialisepal. Corola e gamopetală, galbenă, roz ori roşie.
■ Androceul e cu numeroase stamine, filamentele cărora sunt concrescute într-
• un tub. Gineceul constă din 3-5 cârpele sudate; ovar superior, cu numeroase 
ţ ovule. Fructul reprezintă capsulc mari, globuloase, dchiscente. Seminţele sunt 
; numeroase, ovoide, brune şi peri lungi (o sămânţă formează până la 7000 dc

peri), moi, albaştri, de unde provine alt nume al bumbacului -  „aur alb”. Aceşti
■ peri tectori constituie materia primă pentru obţinerea vatei hidrofilc (bumbacul) 
: Gossypium depuratum, din care se obţin fibrele textile, pentru ţesături cu im- 
:: portanţă economică şi medicinală (tifonul, bandaje etc.).
: Din seminţele de bumbac, prin presare la rece, se extrage uleiul, folosit

în industria alimentară şi în producerea săpunurilor. Scoarţa rădăcinilor 
. de G. hirsutum are proprietăţi hemostatice, înlocuind cornul secării. Conţin 

gosipol -  produs anticoncepţional masculin, micşorând viabilitatea spermato
zoizilor, doar în perioada tratamentului.

> Bumbacul se obţine şi de la alte specii; G. arboreum, G. religinosum -
din Africa de Sud; G. barbadense, G. peruvianum -  din America de Sud;
G. hirsutum -  din America de Nord.

Genul Hibiscus
: H. sabdariffa -  Karkade -  plante anuale icrbaccc, originare din Africa,

dar cultivate în ţările tropicale; Egipt, Sudan, Tailanda, Mexic, China. Dez- 
: voltă rădăcini fibroase şi foarte mucilaginoase, tulpini ercctc, înalte de 4-5  w, 

pc care se dezvoltă frunze lobate, dispuse altern. Florile sunt înzestrate cu
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cpicalix pentalobat, care devine roşu după deschiderea florilor bisexuate. Po
lenizarea e entomofilă.

P rodusul m edicinal: Hibisciflores -  constituie epicalixul cu petalele recolta
te după înflorire. Conţine acizi organici, antociani, mucilagii, pcctine, flavo- 
noide. Are acţiune relaxantă musculară, antiinflamatoare, gust plăcut, uşor 
acrişor. Se utilizează în ceaiuri diuretice indicatc în hipertensiune, băuturi 
răcoritoare, pe care le colorează în roşu.

Alte specii: H. rosa-sinensis -  Trandafir chinezesc, cu frunze simple şi 
margine sinuată, flori bătute ori simple, roşii, cu un deosebit aspect decorativ, 
în calitate de plante ornamentale pentru interiere se mai cultivă: tf. syriaca,
H. hybridus.

Genul M alva
M. sylvestris -  IN albă dc pădure (pI.X, fig.5) -  plante ierbacee, bienale sau 

perene întâlnite în Moldova prin locuri necultivate, în rărişuri de pădure. Dez
voltă rizom gros cu rădăcină pivotantă, cărnoasă, puţin ramificată, albicioasă. 
Tulpina e înaltă de 40-70 cm, erectă, ramificată, cilindrică. Frunzele cu stipele 
triunghiulare sunt dispuse altern, lung peţiolate, palmat-lobate, cu 5-7 lobi se
micirculari, inegali, cu margine crenat-dinţată. Florile sunt actinomorfe, în cime 
axilare, scurt pedunculate. Caliciul reprezintă un epicalix, dialisepal. Corola 
este gamopetală, din 5 petale mari, emarginale, roz-violacee cu nervuri roşii. 
Androceul constă din numeroase stamine concrescute într-un tub păros. Gine
ceul e compus din numeroase stiluri concrcscutc în partea inferioară şi stigmate 
filiforme, care nu se maturizează în acelaşi timp cu androceul. Fructul reprezin
tă o capsulă, care se deschide în 11 mericarpe, zbârcite, glabre.

Alte specii: M. neglecta, M. pus ilia, întâlnite în flora spontană a Moldovei.
P rodusu l m edicinal: Malvae flores et folia — conţine mucilagii, mal vina, tani

nuri, săruri minerale; în flori -  antociani şi vitamine. Are acţiune emolientă, 
antitusivă. Se recomandă în ceaiuri şi siropuri expectorante, în inflamaţia că
ilor respiratorii.

3.6.1.24. Ordinul Euphorbiaies

Familia Euphorbiaceae
Caractere generale. Include sub 300 dc genuri şi cel puţin 7500 de specii 

răspândite, preponderent, în zonele tropicale şi subtropicale; vegetează şi în 
zonele temperate.

Formele vitale -  cele mai variate sunt reprezentate prin arbori, arbuşti, 
plante ierbacee anuale şi perene. în Moldova familia este prezentată prin 5 ge
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nuri, carc includ 31 de specii, dintre care 29 vegetează în flora spontană, cel 
mai numeros gen fiind Euphorbia -  26 de specii. Două specii -  Ricinus com
munis şi Securinega sufruticosa -  introducienţi în flora loaclă în calitate de 
plante medicinale şi ornamentale.

Pentru familie este caracteristică prezenţa vaselor laticifere şi a celulelor 
secretoare cu mucilagii şi taninuri. Dezvoltă frunze simple, întregi, cu nerva
ţiune palmată ori penată, dispuse altern, opus, uneori în verticile. Florile sunt 
actinomorfe, unisexuate, grupate în inflorescenţe de tipul spic, cimă, racem; 
cele mascule sunt dispuse la vârful inflorescenţei, cele femele -  spre bază. 
Sunt plante monoice, dioice sau poligame.

Androceul florii este compus din 3-30 dc stamine, uneori -  400. Gincccul, 
de obicei, tricarpelar, sudat. Ovarul e superior. Fructul reprezintă o capsulă 
numită tricoc, mai rar bacă ori drupă, carc la maturizare sc dcsfac în loje cu
o coloană care rămâne în ccntru. Seminţele sunt olcagenoase, frccvcnt carun- 
culate, cu embrion drept ori curbat şi endosperm bogat.

Genul E uphorbia  -  cel mai numeros gen, care include sub 2000 de spe
cii răspândite în zonele tropicale, subtropicale şi temperate, cunoscut sub de
numirea populară ca laptele câinelui sau alior.

E. resinifera -  plante perene cu tulpina suculentă, columnară, de forma 
cactuşilor, afoliară, înaltă de 2 m, originară din America dc Nord. Tulpina e 
ramificată chiar de la bază, cu ramuri groase tetramuchiatc, pe care sc dez
voltă „pemuţe foliare”, ce poartă frunze reduse, metamorfîzatc în spini. Inflo
rescenţe terminale, situate atât pe tulpină, cât şi pc ramuri, compusc din flori 
false. Polenizarea e entomofilă. Fructul reprezintă o capsulă trilobată. Toată 
planta este pătrunsă cu canale laticilerc, din carc, la vătămare, sc scurgc un 
suc alb, care în contact cu acrul sc solidifică.

E. cyparissias -  plante perene, înalte de 15—40 cm. Dezvoltă tulpini glabre 
ori slab păroase, verzi-surii, intens ramificate; frunze alterne, îngust-liniare, cu 
vârful obtuz; inflorcsccnţc terminale, numeroase. Florile sunt cu pistil sudat în 
partea inferioară. Fructul reprezintă o capsulă cu 3 dungi. Sunt plante toxice.

E. palustris -  plante perene, înalte de 70-150 cm, cu tulpini roşietice, 
erecte, intens ramificate. Frunzele sunt dispuse opus, alungit-eliptice, ovate 
ori lobate, spre vârf -  dinţate; inflorescenţe terminale şi axilare. Ovarul e in
ferior. Fructul reprezintă o capsulă. Sunt plante toxice.

Cclc mai frecvente specii ale g. Euphorbia în flora spontană a Moldovei 
sunt: E. platyphyUos, E. palustris, E. stepposa, E. volhynica, E, amygdaloi- 
des. E. agraria, E. cyparissias, E. esula.
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Genul Hevea
H. brasiliensis -  A rbore de cauciuc -  plante tipice pentru pădurile umede 

ale Americii de Sud. Actualmente se cultivă în ţările tropicale din Asia dc Sud- 
Vest şi Americii de Sud. Arbore înalt dc 20 m. Frunzele sunt trifoliate cu foliole 
eliptice. Din scoarţa tulpinii, prin incizii, se extrage latexul de culoare albă, cu 
conţinut de cauciuc de 40-50%. Cauciucul de Hevea este de cea mai superioară 
calitate şi constituie 90-92%  din producţia mondială de cauciuc natural.

G en u l Ricinus
R. communis -  Ricin (pJ.X, fig.6) -  plante ierbacee perene, înalte de 10- 

15 m, originare din India şi Africa tropicală; cultivate în zonele temperate, de
vin plante ierbacee anuale, înalte de 2-3 m. Cultura ricinului a fost practicată 
acum 4000 de ani în Egipt. Actualmente, pe suprafeţe industriale se cultivă în 
India, Brazilia, Argentina. Este introdus în Moldova.

Planta dezvoltă tulpini fistuloase, erecte, groase de 3- 5 cm, glabre, verzi ori 
cu pete roşietice, ramificate. Frunzele sunt dispuse altem, mari, lung peţiolate, 
palmat-lobate cu 5-7 lobi lanceolaţi cu margine serată, suprafaţa glabră, lucioasă 
şi nervuri proeminente. Are flori unisexuate, grupate în inflorescenţe cime termi
nale. Floarea masculă este compusă din 5 sepale şi numeroase stamine grupate 
în fascicule, cea femelă -  din 3 scpale şi un gineceu tricarpelat, trilojat. Fructul 
este o capsulă ovală, în diametru 1,3-2 cm, dehiscentă prin 6 valve, spinoasă, cu 
seminţe mari, ovat-alungitc, lucioase, pestriţe, numite de romani „Chichi”, dato
rită asemănării lor cu căpuşele, foarte toxice; 3 seminţe consumate produc vomă 
şi ameţeli; 6 seminţe -  doză mortală pentru copii; 20 -  pentru adulţi.

P rodusu l m edicinal: Ricini semina conţine ulei gras, proteine, printre care 
proteina foarte toxică -  ricina (2-3% ), glicozide, săruri minerale. Din seminţe 
se obţine Ricini oleum -  remediu cu proprietăţi purgative, emoliente şi cica- 
trizante. Se utilizează în constipaţii, cosmetică -  la prepararea unor unguente 
şi loţiuni cu proprietăţi cicatrizante în uz extern.

în Evul Mediu uleiul de ricin se folosea la fabricarea cernelii tipografice, 
în prelucrarea peilor.

Genul Securinega, Include cca 20 de specii -  arbuşti şi semiarbuşti cu 
frunze întregi; fructele sunt o capsulă.

Ssufruticosa (pI.XJ, fig .l)  -  arbuşti înalţi de 1,5-2 m, răspândiţi în Extre
mul Orient al Rusiei în luncile râului Amur. Dezvoltă ramuri răsfrânte, glabre, 
cu scoarţa cenuşie. Frunzele sunt dispuse altem, cu stipele mici, întregi gla
bre, pieloase. Are flori unisexuate, axilare, mici, verzui. Fructul este o capsulă 
triloculară, nutantă, în partea superioară turtită.
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Produsul m edicinal: Securinegae corm us -  lăstarii nelignificaţi, CU blltoni, flori şi 
frunze. Conţine alcaloizi, de bază fiind securinina cu acţiune stimulentă asupra 
sistemului nervos central, asemănătoare strihninei, dar mai puţin toxică.

3.6.1.25. Ordinul Rosales

Familia Rosaceae
Caractere generale. Una dintre cele mai numeroase familii din plantele 

cu flori, care include cca ÎOO de genuri şi peste 3000 de specii, răspândite 
în toate zonele globului, însă marea lor majoritate este concentrată în cele 
temperate şi subtropicale din Emisfera nordică, in flora Moldovei sunt 30 de 
genuri şi 138 de specii, inclusiv 48 cultivate, majoritatea pentru fructele înalt 
gustative şi bogate în vitamine, altele în scop ornamental.

Formele vitale sunt reprezentate prin arbori şi arbuşti, plante ierbacee pe
rene, mai rar anuale.

Majoritatea speciilor dezvoltă frunze peţiolate, simple ori compuse (impa
ri penat-compusc, palmat-compuse, trifoliate), adesea stipelate, dispuse altem, 
mai rar opus, caduce, foarte rar -  persistente. Florile sunt de tipul 5, actino
morfe, de obicei bisexuate. Scpalele, petalele şi stammele sunt libere. Andro
ceul este alcătuit din 5, 10 şi mai multe stamine. Gineceul poate fi mono- sau 
pluricarpelar, apocarp, cu ovaml inferior, mai rar superior. Petalele sunt viu 
colorate: alb, roz, roşu, galben, mai rar -  albastru. Majoritatea plantelor dc 
rozacee sunt entomofile, însă în structura florii nu sunt evidenţiate adaptări 
specifice pentm astfel de tip de polenizare. Fructul simplu reprezintă foliculă, 
drupă, nuculă, capsulă, achenă, poamă, cel multiplu -  polinuculă, polidrupă, 
care pot fi uscate ori cărnoase. Seminţele sunt fară endosperm.

în baza formei receptacului, tipul gincccului şi fructului, familia Rosa
ceae este divizată în 4 sub familii: Spiraeoideae; Rosoideae; Maloideae; 
Prwwideae.

Subfamiiia Spiraeoideae
Caractere generale. Reprezentanţii acestei subfamilii sunt ccle mai pri

mitive rosacee, care include 20 de genuri şi cca 180 dc spccii, dintre care 
cca 100 de spccii aparţin g. Spiraea, răspândite, preponderent, în Emisfera 
nordică.

Formele vitale sunt arbuşti şi semiarbuşti cu frunze caduce, mai rar -  
plante ierbacee. Dezvoltă frunze întregi sau lobate. Sunt plante atât monoice, 
cât şi dioice. Flori actinomorfc, bisexuate; la multe specii sunt unisexuate, 
adunate în inflorescenţe de tipul racem, panicul sau corimb. Cârpele în număr
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de 2-5, libere ori parţial sudate între ele. Ovarul e superior sau semiinferior. J 
Fructul reprezintă folicule, capsule, achcnă, nucule. Seminţele sunt mici, cu >• 
membrana spongioasă. ;

Genul Filipenduîa
F, ulmaria -  Creţuşca -  în flora Moldovei vegetează în luncile râurilor, > 

pe poieniţe şi tăeturi de pădure. Sunt plante perene, ierbacee, înalte de 1-2 m, 
cu rizom albicios, orizontal şi rădăcini adventive filiforme. Dezvoltă tulpini ■ 
erecte, unghiulare, ramificate spre vârf, glabre, roşietice; frunze mari, impa- : 
repenat-compuse, cu 5-9  perechi de foliole, cea terminală fiind mai marc şi la 
rândul ei triscctată; cu stipele persistente; pe faţa superioară -  glabre, pe cea 
inferioară -  alb pubescente. Caliciul constă din 5 sepale, corola -  din 5 petale; .• 
androccul -  cu numeroase stamine libere, gineceul e superior, din numeroase ■ 
cârpele libere. Fructul reprezintă o poliachenă răsucită în spirală.

P rodusu l m cdicinal: U lm a ria e flo res  -  vârfurile înflorite ale plantelor, conţinc 
flavone, glicozide fenolice, taninuri, ulei volatil; are acţiune astringentă, anti- ; 
inflamatoare, dezinfectantă, duretică. Se recomandă în afecţiuni uro-genitale, :■ 
reumatism.

Genul Spiraea -  C unun iţă . Genul cuprinde numeroase specii -  arbuşti 
şi semiarbuşti, cu flori albe, mici, dispuse în inflorescenţe dc tipul corimb sau :■ 
raccm; fructe -  folicule. Sunt cultivate în scop ornamental, mai frecvcnt în
tâlnite fiind: S. saUcifolia (pl.XI, fig.2), S. vanhouttei, S. media. în medicina > 
populară se folosesc în calitate de expectorante. •

Subfamilia Rosoideae
Caractere generale. Include cca 50 de genuri şi sub 1700 dc specii; este •; 

foarte heterogenă şi cea mai numeroasă din familia Rosaceae, Sunt răspân- у 
dite în cele mai diverse asociaţii vegetale -  de la tundră până în munţii zonei 
tropicale. în zona temperată sunt mai frecvente în locuri deschise, păduri lu- ' 
minoase, pe malul râurilor şi chiar în locuri mlăştinoase.

Formele vitale sunt reprezentate prin arbuşti şi semiarbuşti, plante ierbacee, 
mai rar arbori. Frunze simple ori compuse (penat-, palmat-compusc, trifolia- ; 
te), dispuse altern. Peţiolul frunzelor şi ramurile adesea sunt inserate cu spini
-  emergenţe. Florile pot fi solitare ori grupate în inflorescenţe corimb, racem, 
panicul ori cimă. Caliciul constă din 5 sepale, corola -  din 5 petale. Gineceul fie 
dintr-o singură carpelă ori din numeroase, libere între ele. Florile sunt epigine şi ■; 
hipogine. Polenizarea, preponderent, entomofilă. Fructul reprezintă o polinucu- 
lă ori o polinuculă în hipantiu, polifoliculă, poliachenă, polidrupă. Fructele se 
răspândesc zoohor, iar ale plantelor din locuri deschisc -  anemohor.
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Rosoideele dau omenirii un număr enorm de plante utile. Din timpuri ime
morabile omul foloseşte fructele multor specii de Ruhus, Fragaria, Rosa etc. 
în consum şi tratament, speciile de Rosa în calitate de plante ornamentale.

G enu l Agrim onia . în flora spontană a Moldovei sunt 3 specii: A. eupa- 
toria^ A. procera, A. pilosa răspândite, preponderent, în zona silvică.

A. eupatoria -  T uriţă  m are -  plante ierbacee, perene, cu rizom târâtor, 
din care pornesc rădăcinile; tulpini erecte, înalte de 30-100 cm, ramificate 
spre vârf, cu peri -  lungi şi scurţi. Frunzele sesile sunt dispuse altem, impa- 
ripenat-compuse, cu 5-9  foliole mari, oval-lanceolate. Florile sunt peduncu
late, grupate în inflorescenţe raceme lungi dc 10-30 cm, terminale. Caliciu e 
compus din 5 sepale oval-triunghiulare, corola -  din 5 petale ovate, galbene- 
aurii. Androceul constă din 10-20 stamine. Ovarul e superior. Fructul repre
zintă nucule, în partea superioară înzestrate cu ghimpi agăţători, ce contribuie 
la răspândirea seminţelor.

Produsu l m edicinal: A g rim o n ia e  herba  — Conţine taninuri, flavone, substanţe 
amare, ulei volatil. Are acţiune astringentă, antiinflamatoare, cicatrizantă, sti- 
mulcntă a poftei dc mâncare. Se recomandă în afecţiuni coronare, gastrice şi 
hepatice, calculoză biliară, în tulburări circulatorii.

Genul Geutn. în flora spontană a Moldovei genul Geum este prezentat 
printr-o singură specie.

G. urbanum -  Cerenţel (pl.XI, fig.3) -  plante ierbacee, perene, înalte 
de 30-80 cm, cu rizom cilindric, oblic, din care pornesc numeroase rădă
cini adventive. Tulpini erecte, aspru pubescente, foliare. Frunzele bazale 
sunt dispuse în rozetă, lung peţiolate, penat-compusc, cu 3 -7  foliole rom- 
boidal-ovatc; cele tulpinale -  mai mari, trifoliate, însoţite de stipele. Toate 
frunzele sunt serate pc margine şi acoperite cu peri pe ambele feţe. Florile 
sunt terminale sau la axila frunzelor; caliciul este dublu, cu sepale caduce; 
corola constă din 5 petale galbene; androceul conţine numeroase stamine; 
gineceul e superior, cu numeroase stiluri lungi şi persistente, care la matu
ritate lingnifică. Fructul reprezintă o polifoliculă; fiecare fiind prevăzută cu 
un rostru lung, curbat la vârf, provenit din stilul persistent, contribuind la 
răspândirea lor.

Produsu l m edicinal: G ei rh izom ata  — conţine taninuri (10-18% ), glicozida ge- 
ozida, substanţe amare, rezine, mucilagii, ulei volatil cu componentul de bază
-  eugenol. Are acţiune hemostatică, astringentă, antiseptică. Se recomandă în 
entente intestinale, hemoroizi, ceai pentru gargară.
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G en u l Fragaria
în flora Moldovei genul include 4 specii: F. campestris, F. moschata, F. ves- 

ca, E  viridis.
F. vesca -  Fragi de pădure (pI.XI, fig.4) -  plante perene, ierbacee, înalte 

de 10-15 cm, cu rizom cilindric, învelit de resturile peţiolurilor uscate din 
anii prcccdcnţi; dezvoltă stoloni târâtori, care se înrădăcinează la noduri, asi
gurând înmulţirea vegetativă naturală. Frunzele pornesc direct din rizom, tri
foliate, adunate în rozetă bazală. Florile sunt actinomorfe, grupate în cime, cu 
petale albe. Fructul reprezintă polinucule mici, dispuse în receptaculul conic, 
cărnos, roşu, aromat, dulce, cu caliciul persistent.

P rodus m edicinal: F ra g a r ia e fo lia  -  conţine flavone, săruri minerale; are acţi
unc astringentă, antidiareică. Fructele sunt comestibile.

Se cultivă numeroase soiuri ale speciei F. moschata -  Căpşuni.

G en u l Potentilla. în flora spontană a Moldovei vegetează 19 spccii.
Р. anserina -  Coada racului -  plante perene, ierbacee, cu rizomi groşi, 

cilindrici, din care pornesc rădăcini adventive fibroase; tulpini erecte, înalte 
de 40-50 cm şi stoloni care înrădăcinează la noduri. Frunzele sunt impari- 
penat-compuse din 13-21 foliolc serate, cu faţa inferioară argintiu-păroasă. 
Frunzele bazale sunt alungit ovate, având stipele mari. Flori solitare, lung 
pedunculate; corola constă din 5 petale mari, galbene-aurii, libere. Androceul 
constă din 20 stamine. Gineceul are ovar superior, stil lateral cu stigmat dila
tat. Fructul reprezintă poliachenă, pubescentă.

Produsu l m edicinal: A n serin a e  h erba  -  conţine taninuri, flavone, mucilagii, 
substanţe amare, ulei volatil, vitamina C. Are acţiune astringentă, antispastică 
intestinală, gastrică şi uterinâ, antibiotică. Se recomandă în colite intestinale, 
afecţiuni ale aparatului digestiv şi respirator.

P. erecta (syn. P. tormentiUa) -  Sclipeţi -  plante perene, ierbacee, cu ri
zomi negricioşi, tubuloşi, vcrticali, îngroşaţi, de formă neregulată, din carc 
pornesc rădăcini adventive. Dezvoltă tulpini aeriene, subţiri, erecte, înalte 
dc 10-60 cm, dintr-o axă bazală groasă. Frunzele sunt trifoliate, cu foliole 
alungit-lanceolate, cu marginea acut-dinţată, sesile ori scurt peţiolate, stipe- 
late, are flori lung pedunculatc, tetra- sau pentamere, dispuse în dihazii sau 
solitare. Caliciul e compus din 4 sepale, liniar-alungite; corola -  din 4 ori 5 
petale obovate, galbene; androceul -  din 15 -20 stamine. Gineceul e superior. 
Fructul reprezintă o poliachenă ovată, dispusă în receptacul uscat.

Produsul m edicinal: Tarm entillae rh izom ata  — conţine taninuri (15—20%), flavo- 
nozide. Are acţiune astringentă, antiinflamatoarc, hemostatică, imunostimula- 
toare. Se recomandă în enterocolite, dizenterie; extern -  în gingivite, stomatite.
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G en u l Rubus, în flora spontană a Moldovei este reprezentat prin 8 specii, 

inclusiv în cultură -  R. idaeus.
R< caesius -  M ur (pi.XI, fig.5) -  arbust cu tulpini muchiate, înzestrate eu 

ghimpi puternici, ascuţiţi în formă de gheară. Are frunze compusc, cu 5 foliole 
inegale, cea terminală mai mare şî neregulat serate pc margine. Florile albe, 
actinomorfe, grupate în inflorescenţe de tipul racem. Fructul reprezintă o po- 
lidrupă neagră, mustoasă.

Produsul medicinal: Rubi cacsi folia -  conţine taninuri, flavone, vitamine, să
ruri minerale; are acţiune diuretică, astringentă, antidiareică.

Rubi caesi fructus, -  polidrupele coapte conţin pectine, antocianozide, 
vitamine, acizi organici. Are acţiune antiinflamatoare.

R. idaeus -  Z m eur (pi.XI, fig-6) -  arbust tufos, cu tulpini erecte, arcuite 
spre vârf, înalte de 1 2 w, cu ghimpi mici, dar denşi. Frunzele sunt înzestrate 
cu peţiol cilindric, imparipenat-compuse, cu 3 -7  foliole ovat-lanceolate, se
rate pe margine, pe faţa inferioară argintiu-tomentoase. Dezvoltă flori grupate 
în inflorescenţe racemoase, situate la vârful ramurilor din anul precedent; ca
liciul constă din 5 sepale triunghiulare; corola -  din 5 petale albe, înguste, la 
vârf rotungite; androceul -  din numeroase stamine; gineceul -  din numeroase 
cârpele. Frunctul reprezintă polidrupe roşii globuloase, suculente, aromate, 
care se desprind uşor de receptacul.

P rodusul m edicinal: R u b i id a e ifo lia  -  conţinc taninuri, acid ascorbic, mucila
gii; arc acţiune diuretică, astringentă, dezinfcctantă, tonic aperilivă.

Rubi idaei fructus  -  polidrupe coapte; conţine pectine, vitamine, acizi 
organici. Arc acţiune diuretică, cnergizantă, tonică, vitaminizantă sudorifică. 
Sc recomandă în afecţiuni pulmonare, cardiace, renale şi genitale.

G en u l Rosa . în flora spontană a Moldovei vegetează 29 specii de măceş 
şi se cultivă numeroase soiuri a 8 specii de trandafir în calitate de plante 
ornamentale şi aromatice.

R. canina -  M ăceş (pLXÎÎ, fig. 1) -  arbust ramificat puternic, cu ghimpi 
recurbaţi la vârf -  emergenţe, înalţi de 2-3  m. Dezvoltă frunze alterne, impa- 
ripenat-compuse, cu 5 -7  foliole, cu margine fin serată, cu peţiol prevăzut la 
bază cu stipele alungite, persistente, concrescute. Florile sunt mari, solitare 
sau grupate câte 2-3 la vârful ramurilor. Caliciul constă din 5 sepale răsfrânte, 
persistente. Corola sc compune din 5 petale dc culoare roz. Androceul con
stă din numeroase stamine, dispuse pe marginea receptaculului, în formă de 
cupă, iar în interiorul acestuia sunt numeroase cârpele, libere între ele, pubes
cente, се-şi prelungcsc spre exterior stilurile. Fructul reprezintă un hipantiu
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(enduvie) de culoare roşie la maturitate; conţine în interior fructe propriu-zis
- achene albe, pubescente.

Produsu l m edicinal: Суп os ba ti  f r u c tu s  — conţine un complex de vitamine С, B ,

A, P, PP (250-500 mg%) -  unul dintre ccle mai bogate produse vegetale în :■ 
vitamina C; pectine, acizi organici. Se recomandă în calitate de vitaminizani, 
în ceaiuri dietetice, astringente, determină funcţionarea normală a glandelor 
cu sccrcţic internă, a ficatului, splinei, creierului, inimii, rinichilor.

/?. damascena -  Trandafir pentru ulei (pi.XIl, fig.2) -  specie originară >. 
din Orientul Apropiat, răspândită în ţările bazinului Mediteranean. Spontan : 
nu se întâlneşte. Se consideră un hibrid natural, care a apărut în Siria, de unde 
şi provine denumirea. A fost adus în Europa de către turci în a doua jumătate ' 
a sec. XVI.

Sunt arbuşti cu rădăcini profunde, ramificaţia de la bază, înălţimea dc 2-3 
w, pc ramuri cu ghimpi ascuţiţi. Are frunze lung peţiolate, compuse din 5-7  - 
foliole ovate, bază rotundă, dublu zimţat pe margini, nervuri proeminente pe 
faţa inferioară. Florile sunt grupate în inflorescenţe în panicul, dispuse la vâr- ' 
ful ramurilor fiorifere. Caliciul e de formă ovală, acoperit cu ghimpi mici, cu ■ 
glande. Corola e bătută, din 5-6, până la 40 de petale, de culoare roz, caduce 
la 3-4  zile de la deschiderea florii. Fructul reprezintă un hipantiu, globulos.

P rodusul m edicinal: D am ascen ae  f lo re s  -  recoltat imediat după deschiderea 
florilor, cu aromă plăcută, datorită uleiului volatil, gust -  uşor astringent. 
Conţine 0,03-0,06%  ulei volatil cu 39 compuşi diferiţi, mai valoroşi fiind 
geraniolul şi nerolul, precum şi taninuri, flavone, acizi organici, vitamine. : 
Arc acţiune astringentă, antiseptică, cicatrizantă. Este indicat în afecţiuni pul- ;
monare, bucale, răceli, diaree. Din petale se obţine ulei volatil, solicitat în ■
parfiimerie.

în scop ornamental şi ca sursă de ulei volatil, se cultivă numeroase soiuri 
ale speciilor: R. cenţi folia, R. galica, R. alba, R. chinensis.

G enu l Sanguisorba
S. officinalis -  Sorbestrea (pLXII, fig.3) -  plante perene, ierbacee, înalte ' 

de până la 1 m, iar subteran -  rizomi orizontali şi rădăcini groase, ramificate. - 
în flora spontană a Moldovei vegetează în lunci. Dezvoltă tulpini ramifica
te, rar foliate. Frunzele bazale mari sunt peţiolate, imparipenat-compuse, cu
4-13 perechi de foliole ovat-alungite, cu baza cordată, scurt peţiolate. Pe faţa :
superioară sunt glabre, pe cea inferioară -  verzi-surii. Florile sunt bisexuate :
grupate în inflorescenţe spiciforme, scurte, ovale, dense, purpurii-închise, ter
minale. Caliciul e purpuriu, corola lipseşte. Androceul constă din 4 stamine 
roşii. Fructul reprezintă o achcnă tetramuchiată.

CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta

347



Tatiana C A LA LB , \M ih a i BODRÜG ]

Produsul medicinal: S an gu isorbae rh izom a ta  ef rad ices  — conţine taninuri (12— 
20%), saponine, ulei volatil, amidon. Arc aeţiunc astringentă, antihemoragi- 

; că, antiinflamatoare, antiseptică. Sc rccomandă în hemoragii uterine, hemo-
• roidalc, cntcrocolitc.

Subfamilia Maloideae (Pomoideae)
Caractere generale. Include 23 de genuri şi cca 600 de specii răspândite 

în zonele temperate şi subtropicale din Emisfera nordică.
Formele vitale sunt reprezentate prin arbori şi arbuşti. Sunt plante lem- 

i noase cu frunze simple, întregi, mai rar penat-compuse. Dezvoltă flori acti- 
i nomorfe, de culoare albă, roz, roşie -  intens, aromate, solitare ori grupate în
■ inflorescenţe dc tip corimb, raccm, umbelă. In floare se dezvoltă 1-5 cârpele, 

parţial sudate. Ovulele variază de la 2 până la 20-50. Receptaculul e concav,
! concrescut cu gincccul, formând un fruct fals -  poamă, mare, baciformă, ade- 
; sea la vârf sc păstrează sepalele.

Maloideele au valoare esenţială în viaţa omului, datorită fructelor comes-
■ tibile, constituie pomii fructiferi ai majorităţii plantaţiilor şi în grădinile par- 
; ticulare.

G en u l Aronia
A. melanocarpa -  Aronie -  originară din America de Nord. In Moldova 

se cultivă pc suprafeţe relativ mari în diferite ocoluri silvice şi în grădini 
: drept plantă medicinală şi ornamentală. Arbuştii sunt înalţi de 2- 2,4 от, cu nu- 

meroasc ramuri. Dezvoltă frunze peţiolate, simple, întregi, ovat-eliptice sau
■ obovate, cu margine serată. Florile sunt adunate în inflorescenţe -  corimb.
■ Fructul reprezintă poamă baciformă, neagră, ceroasă, foarte mustoasă, cu se- 
’ minţe mici, la maturitate negre.

Produsu l m edicinal: A ron iae  m elan ocarpae  recen s  — conţine glicozidc flavonice, 
antociani, taninuri, acizi organici, microelemente, zaharuri (10%), vitamine,

i Este utilizat în hipertensiune şi insuficienţă a vitaminei R Este un produs cu 
' proprietăţi antioxidante.

G en u l Cydonia
C. ohlonga ~ G utu i (pi.XÎJ, fig.4). în M oldova se plantează din vechime.

• Arbore, uneori ramificat de la bază, înalt de 3 -7  m, originar din Asia Mijlocie. 
Dezvoltă frunze ovat-eliptice ori oblonge, întregi, tomentoase pe faţa inferi-

: oară; flori actinomorfe, pcntamcrc, solitare, alb-roz. Fructul este de tip poa- 
; mă, galben, pubcsccnt, iar la maturitate ccrificat la suprafaţă, cu masa -  până 
; la 2 kg. Fructele conţin multe sclercidc în pulpă, taninuri, fructoză (12%), 

mucilagii, acizi organici, glucidc; sc prepară duleeaţă, siropuri, compoturi.
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Se recomandă în afccţiuni gastro-intestinale în calitate de diuretic. Frunzele 
şi seminţele reprezintă un bun emolient în afecţiunile căilor respiratorii. Stră
moşii noştri le utilizau în cazul crispării şi fisurării pielii.

G en u l Chaenomeles
C. japonica -  G utui japonez (pl.XII, fig .5). Creşte în grădinile particula

re, în scuaruri, clumbe, în colecţiile Grădinii Botanice şi a dendrariului. Este 
un arbust spinos, înalt până la 1 m, cu frunze ovatc, lucitoare, flori de culoare 
roz sau purpurii; fructele aromate de tip poamă, conţin o cantitate impunătoa
re de vitamina C, pectine, acizi organici. Sc utilizează în prepararea siropuri
lor, iar uscate -  în ceaiuri.

G en u l Cotoneaster. Include cca 100 de specii.
C. melanocarpus -  Bârcoace negre -  arbust înalt de până la 1 w, cu

frunze ovatc, pc faţa inferioară pubescente, argintii; fructe rotunde, negre. în 
Moldova se cultivă în calitate de plante ornamentale, dar şi mclifcrc.

G en u l Sorbus. Include cca 100 dc spccii. în flora Moldovei vegetează
4 specii, inclusiv 1 în cultură în calitate dc plantă ornamentală.

S» aucuparia -  Scoruş de m unte (pl.XIi, fig. 6) -  arbori înalţi de 10 15 m, 
cu coroană rotundă, cultivaţi şi în calitate dc plante ornamentale. Are frunze 
peţiolate, imparipenat-compusc. Florile sunt actinomorfe, grupate în inflores
cenţe de tipul corimb. Caliciul constă din sepale triunghiulare, glanduloase; 
corola -  din petale albe, sfericc sau lat-ovate. Androceul din 20 de stamine 
de lungimea petalelor; ovarul e înzestrat cu 3 4 stiluri pubescente. Fructul re
prezintă poamă globuloasă, o vată, mai rar elipsoidală, roşie (la S. domestica
-  portocalii), cu multe seminţe.

Produsul medicinal: S o rb i fru c tu s  conţine taninuri, glucide, vitamina C, 
acizi organici, sorbitol, substanţe amare, are gust aeru-amărui. Este indicat în 
reumatism, calmant al tusei, în diabetul zaharat, scorbut.

G en ul Crataegus. Include cca 200 dc specii. în flora Moldovei vegetea
ză 13 specii, inclusiv 5 -  în calitatc dc plante ornamentale prin parcuri.

C. motwgyna -  Păducel (pl.XIII, fig. i) -  arbust înalt de 5 8 m. Dezvoltă 
tulpini cu ramuri spinoase, e ramificat; frunze peţiolate, dispuse altern, rom- 
boidal-ovate, penat-lobate, lucioasc, pc faţa inferioară -  pubescente. Florile 
sunt actinomorfe, grupate în corimb. Caliciul constă din 5 sepale triunghiu
lare, reflecte; corola -  din 5 petale albe, libere; androceul -  din stamine cu 
antere negre. Gineceul este inferior, unicarpelar. Fructul reprezintă o poamă 
ovoidă, roşie de 5-8 mm în diametru. Se cultivă şi ca plantă decorativă.
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P rodusu l m edicinal: C rataeg i fo l ia  cu m  f lo re s  — conţine flavonozide, acizi orga
nici, heterozida cvercetol. Este indicat în calitate de vasodilatator coronorian, 
uşor hipotcnsiv, sedativ în nevroze cardiace, anghină pectorală, sclcroză co- 
ronoriană şi ccrcbrală. Crataegi fructus -  conţine pectine, flavone, glucide, 
acizi organici. Sc utilizează asemenea frunzelor şi florilor.

G en u l Malus. Include 25-30 de specii. în flora Moldovei vegetează 4 
specii, inclusiv 1 în cultură cu numeroase soiuri.

M. domestica -  Măr cultivat (pl.Xllî, fig.2) -  specie sintetică, hibridoge- 
nă; sunt cunoscute cca 10000 dc soiuri, care ocupă cele mai imense suprafeţe 
din pomii fructiferi. Sunt arbori înalţi de 10-15 m. Florile sunt actinomor
fe, grupate în inflorescenţe umbeliforme. Caliciul constă din sepale libere, 
pubescente; corola -  din 5-12 petale albe-roz, alungit ovate. Fructele sunt 
mustoase, de tipul poamă.

Fructele de măr sunt alimente-medicamcntc, apreciate din vremuri ime
morabile. Conţin zaharuri (7-8% ), celuloză, acizi organici, vitamine, pectine, 
fier. Au acţiune tonică, diuretică, stomahică, hcpatoprotectoare. Consumul 
fructelor de măr ameliorează digestia, reglează funcţiilc intestinale, neutra
lizează toxinele, au efecte hipotensive, previn infarctul miocardic; sunt bine- 
venite diabeticilor.

M. sylvestris -  Măr pădureţ -  arbori înalţi de 7-10 m, cu frunze lung-pc- 
ţiolatc, ovate ori alungit-ovate, acuminate, cu baza rotundă şi marginea serat- 
dinţată, pe ambele feţe glabre. Florile sunt actinomorfe, grupate în inflores
cenţe umbeliforme. Caliciul constă din sepale triunghiulare, pe faţa exterioară 
glabre; corola -  din petale albe ori roz. Androceul se constituie din 15-50 
stamine cu antere galbene. Fructcle sunt sferice ori ovate de tip poamă, co
mestibile, acre şi astringente.

G enul Pyrus. Include cca 25 de specii. în flora Moldovei vegetează 4 spe
cii, inclusiv 1 în cultură cu numeroase soiuri.

P. pyraster -  Păr pădureţi -  creşte în zona silvică, с înalt de 10-15 m. 
Dezvoltă frunze ovate, pieloase, glabre. Florile sunt actinomorfe, grupate câte 
6-9 în inflorescenţe de tipul corimb. Fructele sunt conice ori rotunde, cu re
sturi dc caliciu, gust astringent.

P. communis -  Părul cultivat -  arbore cu numeroase soiuri cultivate, 
înalt dc 10-15 m. Dezvoltă frunze ovate, cu margine întreagă ori dinţată, pe 
faţa superioară sunt glabre. Florile sunt grupate în inflorescenţe umbeliforme. 
Fructul reprezintă poamă ovat-conică, comestibilă; cu efcctc laxative, diure
tice şi depurative. Sunt recomandate în maladii vezicale şi de prostată.
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Subfamilia Prunoideae
Caractere generale. Include cca 10-11 genuri şi peste 400 de specii râs- > 

pândite, preponderent, în America de Nord şi Eurasia.
Formele vitale sunt arbori şi arbuşti cu frunze caduce ori persistene. Dez

voltă frunze, preponderent, întregi, cu stipele mici, de obicei, caduce. Pe ambe
le părţi ale frunzei se află glande de diferită formă şi mărime. înfloresc uneori 
primăvara devreme, înaintea apariţiei frunzelor, ori concomitent cu ele. Florile 
sunt grupate în inflorescenţe de tip racem sau corimb. Receptacul este conic 
sau cupulifonn. Formula florală: & Ca Co5 A M),.(}G r  Fructul reprezintă drupă 
mustoasă cu endocarpul tare, sclerifieat. Plantele sunt iubitoare de lumină.

Subfamilia cuprinde numeroase specii cultivate pentru valoarea alimen
tară a fructelor.

Genul Am ygdalus
A. nana -  Migdal pitic (pl.XÎII, fig.3). în flora spontană a Moldovei creş

te la lizieră, pante pietroase. Sunt arbuşti înalţi de 1-2 m. Dezvoltă frunze 
scurt-peţiolate, simple, liniar-lanceolate, cu marginea -  crcat-serată, răsfrân
tă, situate pe ramuri scurte. Florile sunt solitare ori câte 2, cu caliciu ovat- 
alungit; corola -  cu petale lungi, de culoare roz. Fructul reprezintă o drupă : 
pubescentă, ovat-sferică, verde-gălbuie.

A. communis -  Migdal -  în Moldova se cultivă în calitate de plantă orna
mentală şi alimentară. Sunt arbuşti sau arbori, înalţi de 7-10 w, originari din 
Asia Mijlocie. Dezvoltă frunze simple, peţiolate, ovat-lanceolate, acuminate, 
crenat-serate, lucioase. Florile cu sepale ovate, pe margine pubescente, petale 
ovate, emarginate de culoare roz. Florile apar înaintea frunzelor, sunt sesile, 
câte 2. Fructul reprezintă o drupă turtită, cu exocarp pubescent, verzui, ovat- 
alungit. La maturitate, mezocarpul este uscat.

P rodusu l m edicinal: Amygdalisemina -  conţine ulei gras (45—55%), ulei vola
til, glicozidă-amigdalină, proteine, mucilagii. Are acţiune expectorantă şi aro- 
matizantă. Se recomandă în ulcer gastric în calitate de aromatizant în patiserie : 
şi cosmetică. Prin antrenarea cu vapori de apă se obţine „Apa de migdale” cu 
efect aromatizant şi antitusiv. Plantă toxică.

Atenţie! 50 de seminţe de migdal provoacă intoxicaţii letale.

Genul Arm eniaca
A. vulgaris -  Cais, specie cultivală şi A. amare/la -  Zarzăr -  spontană.
Sunt arbori înalţi de 5-8 m, originari din Asia Mijlocie şi China cu nume

roase soiuri; în cultură se întâlnesc de 2000 ani. Dezvoltă frunze lung peţio
late, ovat-circuiare, acuminate, cu baza cordată, marginea serat-dinţată, faţa
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superioară glabră, cea inferioară -  pubescentă pe nervaţiuni. Florile sunt ac
tinomorfe, solitare ori câte 2, apar înaintea frunzelor. Caliciul este pubescent, 
petalele -- de culoare roz ori albe. Fructul reprezintă o drupă suculentă, sâm
bure turtit lateral, rugos.

Fructele conţin acizi organici, un complcx dc vitamine, zaharuri, prote- 
ide; seminţele -  ulei gras (30-50%). Are acţiune cncrgizantă, antiancmică, 
echilibrant nervos. Sunt indicate în anemie, stări depresive, rahitism; fructele 
uscate sunt indicate în hipertensiune.

Genul Cerasus. în Moldova vegetează 7 specii, inclusiv 4 în cultură.
C. avium -  Cireş (pl.XÎII, fig.4), originar din India; arbori, înalţi de 

10-20 m cu coroană ovat-alungită. Dezvoltă frunze mari, lung-peţiolatc, cu 
limbul eliptic-obovat, până la alungit-obovat, cu baza cuneată, marginea du
blu crenat-serată, glabre. Florile sunt cu peduncul lung, sepale obtuze, petale 
aproape ovale, albe. Fructul reprezintă o drupă globuloasă, suculentă, roşie- 
închisă ori neagră (ale soiurilor, care se cultivă de 2500 de ani -  de culori 
diferite), dulci sau amare.

Cireşul crcşte spontan în zona silvică a Moldovei. în cultură se întâlnesc 
numeroase soiuri.

C. vulgaris -  Vişin (pi.XIli. fig.5) -  arbori înalţi de 5-8 w, cu coroană sferică, 
în flora spontană nu se întâlneşte, dar soiurile pot spontanieza. Fructele reprezin
tă drupe roşii-închise, suculente, acre-dulcii. Sc cultivă numeroase soiuri.

Produsul m edicinal: C erasorum  stip ites — pcdunculelc fructelor (codiţele) 
coapte de cireş şi vişin, conţin taninuri, flavonozide, saponinc, săruri de caliu, 
antoeiani cu proprietăţi diuretice antilitiazice. Se recomandă în tratamentul 
catarului vezical.

Fructele de cireş şi vişin au importanţă alimentar-terapeutică, fiind uşor laxa
tive, polivitaminizante, dezintoxicante, diuretice, regeneratoare ale ţesuturilor.

Genul Persica. în Moldova se cultivă sub numeroase soiuri.
R vulgaris -  Piersic (pl.XÎII, fig.6) -  arbori înalţi de 2-5  m originari din 

China; sc cultivă de 4000 ani. Dezvoltă frunze peţiolate, lanceolat-alungitc, 
acuminatc, crcnat-dinţate, faţa superioară -  glabră, cea inferioară -  pubescen
tă pc nervaţiuni. Florile sunt solitare, rar câte 2, scurt pedunculate. Caliciul la 
exterior pubcsccnt. Floare cu petale de culoare roz. Fructul reprezintă o drupă 
suculentă, sfcrică, bogat în acizi organici, zaharuri, pectine, microelemente, 
în special K; seminţele -  ulei gras (55%). Au acţiune energizantă, stomahică, 
diuretică, contribuic la formarea hemoglobinei. Sunt indicate în dispepsii, li
tiaze urinare.
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CAPITOLUL HL Plante superioare Cormobionta

Genul Prunus. în Moldova vegetează 7 specii, inclusiv -  4 în cultură cu 
numeroase soiuri.

P. domestica -  Prun cultivat (pLXJV, fig.l) -  arbori înalţi de 7-10 m\ în 
stare spontană nu sc cunoaştc, este dc provenienţă hibridogenă. Dezvoltă frunze ;
variate după forma limbului -  de la eliptice - la ovate. Florile sunt actinomorfe, 
cu peduncul lung şi petale albe, actinomorfe. Fructul reprezintă drupe, de ia ;
formă ovală -  la cea sferică, glabre, violet-înehise, roşii sau galbene. Se culti
vă numeroase soiuri, apreciate pentru fructele alimcntar-tcrapcutice, bogate în 
zaharuri, acizi organici, pectine, microclementc, cu acţiune laxativă, diuretică, V 
energizantă. Sunt indicatc în anemie, ateroscleroză, boli hepatice.

P. spinosa -  Porumbar (pI.XÎV, fig.2). în Moldova vegetează la lizieră. 
Sunt arbuşti foarte ramificaţi, înalţi de 1-3 m, cu ramuri prevăzute cu spini 
ascuţiţi, lungi. Dezvoltă frunze peţiolate, cu stipelc, cliptic-ovate sau ovat- 
lanceolate, cu margine crcnat-scrată, glabre. Sunt flori actinomorfe, solitare, :: 
mici, care apar înaintea frunzelor. Fructele reprezintă drupe globuloase, denu
mite porumbele, pedunculate, albastre-închis, brumate, cu pulpă aderentă de 
sâmbure, glabre; rămân pe ramuri şi iarna, constituind hrana unor păsări.

P rodusul m edicinal: P ru n i sp in o si f lo re s  — conţine flavone, acizi organici, ta
ninuri. Acţiune diuretică, laxativă, fiind utilizat în hipertensiune, dischinezie 
biliară, calmant în dureri de stomac.

Pruni fructus -  fructe recoltate toamna după căderea brumei; conţine ta
ninuri, zaharuri, acizi organici, vitamina C. Are acţiune astringentă, antidiare- 
ică. Este indicat în dischinezii biliare, dezintoxicaţic.

în flora Moldovei mai vegetează speciile: P. divaricata (Corcoduş), P. insi- 
titia (Goldan), P. mo/davica, P. stepposa.

3.6.1.26. Ordinul Grossulariales
Familia Grossulariaceae

Caractere generale. Includc 2 genuri şi cca ISO de specii răspândite în 
zonele temperate calde şi subtropicale din Emisfera de nord, în exclusivita
te -  arbuşti ramificaţi. în Moldova familia este prezentată prin două genuri, 
speciile cărora sunt introducienţi: monotipic Grossularia cu specia G. recii- 1 
nata -  Agriş şi g. politipic Ribes cu speciile: R. nigrum -  Coacăz negru, R. 
rubrum -  Coacăz roşu, R. aureum -  Coacăz auriu, R. alpinum -  Coacăz 
montan. Dezvoltă frunze simple, peţiolate, palmat-lobate, astipelate. Florile 
sunt mici, bisexuate, pe tipul 5, adunate în inflorescenţe racemoase. Caliciul e ; 
sudat Ia bază în formă de tub; corola dialipetală, cu petalele mici. Androceul с ; 
format din stamine, care alternează cu petalele. Polenizarea e încrucişată, dar
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şi autopolenizarea (R. nigrum). Ovarul e inferior. Formula florală: ® Co(5 
Ca5 A?G{2). Fructul reprezintă o bacă sferică ori elipsoidală, glabră ori cu peri 
aspri tectori sau glandulari.

G enul Grossularia
G. reclinata -  Agriş. Arbust, înalt de 1-1,5 m, cu ramuri spinoase. Are 

fruetc bacc, sfcricc, verzui-galbene, păroase, bogate în vitamine, sunt comes
tibile. în Moldova se întâlnesc în grădini particulare.

Genul Ribes
R. nigrum -  Coacăz negru -  relict glaciar. Arbuşti ramificaţi dc la bază, 

înalţi de 1-2 w, originari din Tibet şi cultivaţi în Europa şi America de Nord. 
în Moldova se întâlnesc în grădini particulare.

Dezvoltă tulpini erecte, frunze dispuse altern, peţiolate, palmat-lobate, 
dublu serat pc margini, strălucitoare, glabre pc faţa superioară şi dispers pu- 
bcscentc pc cca inferioară, cu glande în formă de puncte, nervuri pubescente, 
proeminente. Florile sunt galbene roşicticc, pc tipul 5, grupate câte 5-10 în 
raceme pendente; receptacul campanulat, păros şi glandulos punctat. Sepalele 
alungit ovate, obtuze, reflecte, de 2 ori mai lungi decât petalele. Fructul repre
zintă o bacă sferică, neagră, glandulos punctată.

Produs m edicinal: Ribes nigri fructus -  fructe recoltate în faza de coacere de
plină, cu aromă fină, acrc-dulcii, astringente. Conţine flavone, taninuri, vita
mina C, zaharuri (17%), acizi organici (4%). Arc acţiunc antiinflamatoare, 
vasoprotectoare, hipotensivă, stimulcntă a funcţiilor renale şi digestive. Se 
utilizează în tulburări vasculare, prevenirea accidentelor vascularc, sporirea 
rezistenţei la infecţii, sursă de poli vitamine. Se folosesc şi frunzele -  Ribes 
nigrifolia recoltate după culesul fructelor; conţin taninuri, flavone, vitamină 
C, ulei volatil. Au acţiune hipotensivă, calmantă, antiaterosclerotică.

R. rubrum -  C oacăz roşu -  se cultivă pentru fructe -  bace roşii, sferice, 
în raccme pedente, bogate în vitamine, comestibile. în Moldova se întâlnesc 
în grădini particulare.

3.6.1.27. Ordinul Saxifragales

Familia Crassulaceae
C aractere generale. Include cca 30 de genuri şi 1500 de specii răspândite 

pretutindeni, preponderent, în regiunile calde şi secetoase, cu adaptări la xero- 
morfism. în flora spontană a Moldovei familia include genul monotipic Semper- 
vivimu reprezentanţii căruia cresc pe coastele calcaroase şi pietroase ale Prutului 
şi Nistrului şi genul politipic Sedium , cu 4 specii întâlnite în locurile aride.

Tatiana C ALALB , \M iha i BODRUCT\
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Formele vitale sunt plante ierbacee perene, suculente, rar se întâlnesc ar
buşti şi semiarbuşti. Dezvoltă frunze întregi, cărnoase, dispuse altern ori opus, 
simple, în temei sesile, astipelate, acoperite cu ceară. Florile sunt bisexuate, 
mai rar unisexuate, actinomorfe, grupate în inflorescenţe cimoase. Caliciul 
e dialisepal, corola dialipetală. Staminele sunt în număr egal cu al petalelor; 
ovarul e superior cu cârpele libere. La baza carpelelor sc află glande nectari- 
fere. Polenizarea e încrucişată. Fructul reprezintă o polifoliculă, care conţine 
multe seminţe mici, fară endosperm.

G enul Rhodiola
R. roşea -  Rădăcina de aur -  plante perene ierbacee, dezvoltă subteran 

rizomi tuberculaţi şi rădăcini groase. Tulpinile sunt erecte, înalte de până la 
50 cm. Frunze dispuse altem, des, sesile, eliptice, cu margine întreagă, cu vâr
ful acuminat, cărnoase şi groase. Florile sunt mici, galbene, adunate dens în 
inflorescenţe de tipul corimb. Fructul reprezintă o foliculă. Plantele cresc în 
regiunile arctico-polare şi în cele alpine, pe pante pietroase cu sol umed. Se 
experimentează în Moldova în calitate dc plantă medicinală.

Produs m edicinal: R hodiolae rosae rh izom ata cum  radicibus — rizomii şi rădăcinile, 
cu gust amar astringent şi aromă fină asemănătoare cu a trandafirului. Conţine 
fenoli, flavonozide, taninuri (20%), ulei volatil, acizi organici, substanţe minera
le, vitamine. Arc acţiune stimulatoare, tonizantă, hipotensivă, sporeşte rezistenţa 
organismului la factorii nocivi ai mediului. în medicina siberiana с cunoscut de 
la mijlocul sec. XV în calitate de stimulent al activităţii fizice şi intelectuale.

G enul Sedum
S. acre -  Iarbă de şoaldină -  plante perene ierbacee, înalte de 30-60 cm. 

Dezvoltă rădăcini groase, frunze cărnoase, suculente, alungit-eliptice, dispuse 
opus. Caliciul constă din 5 sepale, corola 5 petale, albe-roz, androceul -  10 
stamine egale după lungime cu corola. Fructul este o foliculă compusă.

în popor este considerată plantă cu proprietăţi diuretice, folosită şi-n afec
ţiunile gastrice, în calitate de febrifug şi stimulent al metabolismului. Se mai 
utilizează în profilaxia epilepsiei.

Familia Saxifragaceae
Caractere generale. Include cca 30 de genuri şi sub 600 de specii răspân

dite, preponderent, în zonele temperate şi reci din Emisfera nordică.
Fonnele vitale sunt plante ierbacee perene, mai rar anuale; arborii şi ar

buştii lipsesc. în flora Moldovei sunt 4 genuri monotipice.
Plantele dezvoltă rădăcini fasciculate, frunze suculente, cu mezolil spon

gios, simple, întregi, mai rar palmate ori penate, dispuse altern, de obicei as-

CAPITOLUL lîî. Plante superioare Cormobionta
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Update, Florile sunt terminale, bisexuale, mai rar unisexuate, actinomorfe ori 
zigomorfe, caliciul constă din 5 petale, mai rar din 4. Androceul e compus din
5-10, mai rar din 3 stamine. Gineceul e bicarpelar. Ovarul e superior şi infe
rior cu numeroase ovule. Sunt plante entomofîle. Fructul reprezintă o capsulă 
polispcrmă. Seminţele sunt mici cu embrion mic, înconjurat de endosperm 
bine dezvoltat.

Saxifragaceelc, în temei, sunt plante hidrofile şi mezofite.

G en u l Bergenia. Include cca 10 specii răspândite în Asia.
B. crassifolia -  C răc iun iţă  (B adan) (pl.XfV, fig.3) -  specie descrisă şi 

autorizată în botanică de către germanul Von Bergen. Plante ierbacee, perene, 
înalte de 30-50 cm, răspândite în Siberia. în M oldova se cultivă în calitate de 
plantă ornamentală. Rizomii sunt cilindrici, orizontali, riguroşi, ramificaţi, cu 
numeroase rădăcini adventive. Frunze lat-eliptice, cu margine întreagă sau 
măşcat dinţată, lung peţiolate; faţa inferioară -  cu glande sub formă de puncte 
negre. Frunzele iernează. Tulpina e groasă, scap. Florile sunt roz-violete; ca
liciul şi corola -  campanulate, din 5 piese în inflorescenţe -  racem. Ovarul e 
semiinferior, bilocular. Fructul reprezintă o capsulă polispermă.

P rodusu l m edicinal: B ergcn iae  rh izom a ta  — conţine taninuri (15—28%), glico- 
zida bergenina, fenoli, glucoza, amidon. Se întrebuinţează şi fructele, care 
conţin mai puţine taninuri (10-23% ), glicozida arbutina (10-20% ). Se reco
mandă în afecţiuni gastro-intestinale şi oncologice, stomatite.

3.6.1.28. Ordinul Fabales
Familia Fabaceae

Caractere generale. Include cca 700 de genuri şi sub 17000 de specii. 
Doar familiile Orchidaceae şi Asteraceae depăşesc fabaceele după numărul 
de specii. în flora Moldovei familia este reprezentată prin 41 de genuri, care 
cuprind 148 de specii, inclusiv -  34 în cultură. Fabaceele sunt răspândite în 
toate zonele climaterice, vegetând în cele mai diverse condiţii ecologice.

Se întâlnesc arbori, adesea înalţi de 80 w, arbuşti şi plante ierbacee anuale, 
bienale şi perene. Sunt frecvente şi specii cu tulpini volubile sau agăţătoare, 
atât lemnoase, cât şi ierbacee. Rădăcinile multor specii dezvoltă nodozităţi 
provenite de la modificarea ţesuturilor parenchimatice drept urmare a pătrun
derii bacteriilor cu care convieţuiesc în simbioză, reîntorcând în aşa fel cel 
puţin 100-140 kg/ha dc azot atmosferic. Frunzele sunt trifoliate, penat sau 
dublu penat-compuse, stipelate, dispuse altem, sesile sau peţiolate. Florile 
sunt adunate în inflorescenţe terminale ori axilare, de tip -  racem pendent,
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erect sau spiciform, capitul. Florile, preponderent, sunt bisexuate, rar unise
xuate, zigomorfe, mai rar actinomorfe. Floarea este formată din caliciu cu 5 
sepale sudate, corola ~ din 5 petale de forme şi mărimi diferite. Petala supe
rioară este mai mare, denumită stindard, 2 laterale -  aripioare şi 2 inferioare, 
de obicei sudate, formează carena. Androceul constă din 10 stamme dispuse 
în 2 cicluri, care pot fi: libere -  androccu dialistemon, sudate într-un mă
nunchi -  m onodclf sau unite în 2 grupe (9+1) -  diadelf. Ovarul с superior, cu 
un număr variat de ovule -  de la 2 la 15-20.

Fructul fabaceelor este o păstaie polispermă, cu cele mai variate dimensi
uni, recordul aparţinându-i spccici Eu ta da scanden. carc atinge în lungime
1,5 m. Seminţele fabaceelor sunt cu cotiledoane mari, acopcrite cu un tegument 
dens, lucitor, care le permite să-şi păstreze viabilitatea pe parcursul deceniilor. 
Savanţii au reuşit să obţină o plantă de Lupirms urticus din sămânţa, găsită în 
solul „îngheţat veşnic” , în care s-a păstrat 10000 de ani. Acesta este un record 
de anabioză -  păstrarea vitalităţii în stare dc repaos profund. Cele mai măşcate 
seminţe le dezvoltă plantele speciei Mont oleifera din America dc Sud.

Seminţele fabaceelor se răspândesc în mod diferit şi dc agenţi diferiţi: prin 
desfacerea păstăii coapte în două valve, care se sucesc, împrăştiind seminţele 
la o distanţă de până la 1 / 7 7 dc planta-mamă, precum şi anemohor, zoohor, 
hidrohor etc.

Fabaceele au o importanţă semnificativă în viaţa omului, fiind utilizate în 
scop alimentar, tehnic, medicinal, melifer, ornamental, şi în acest sens fiind 
depăşite doar dc graminee.

G enul Arachis
A. hypogaea -  Alune de pământ (Arahide) (pl.XIV, fig .4) -  plante anu

ale, ierbacee, originare din America de Sud. In M oldova se cultivă în gră
dinile particulare şi pe arii experimentale. Specie de importanţă mondială 
datorită seminţelor sale comestibile; se cultivă pc suprafeţe extinse în India, 
China, în multe ţări de pe continentul african. Dezvoltă rădăcini pivotante, 
ramificate şi tulpini înalte de 30-40 cm, mult ramificate chiar dc la bază. 
Frunzele sunt dispuse altern, stipelatc, peţiolate, paripenat-com puse cu fo- 
liolele eliptice sau obovate şi vârful ţepos. Florile sunt sesile, axilare, gal
bene. Durata înfloririi lor constituic o singură zi. Ginofond după fecundare 
înaintează în creştere datorită ţesutului meristematic -  iniţial vertical, apoi 
se încovoaie în direcţia solului şi, atingându-se de el, pătrunde în sol. Pe el 
apare miceliul ciupercilor simbiotice, după care crcştcrea încetează. Aici, 
la o adâncime de 8-10 cm, se dezvoltă păstaia indchiscentă, strangulată cu 
aspect rugos în care sc coc seminţele, fiind protejate bine de acţiunea ae

CAPITOLUL 111. Plante superioare Cormobionta
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rului atmosferic fierbinte şi uscat. Polenizarea încrucişată practic lipseşte; 
predomină autopolcnizarca.

Seminţele alunelor de pământ conţin proteine (24 30%), ulei gras (45 - 
55 %), arahidă, conarahină (6,5%), aminoaeizi, vitamine, săruri minerale. Sunt 
nutritive, energizante. Uleiul este utilizat în consum, în producerea articolelor 
dc culinărie, iar în industria farmaceutică la producerea supozitoarelor.

Genul Astragalus
în flora spontană a Moldovei sunt 16 specii, în temei, pe locuri deschise.
A. piletocladus -  Coşaci -  subarbuşti, cresc în Liban şi Turcia. Dezvoltă 

tulpini cu ghimpi, sunt înalţi de 60-70 cm. Frunzele sunt paripcnat-compuse, 
cu numeroase foliole mici, întregi, glabre; rachisul lor se termină într-un spin, 
ascuţit. Florile sunt adunate în raccinc axilare, cu caliciul pubescent; corola с 
galbenă sau portocalie. Fructul reprezintă o păstaie globuloasă, pubescentă.

P rodusul m cdicinal: G um m a tragacan th a  — reprezintă extractul solidificat de 
la specia descrisă şi de la A. m icroceph a lu s, A. ku rd icu s, A. g o ssyp iu s, A. veru s, care 
conţine tragacantină, amidon, săruri minerale. Are acţiune laxativă, se utili
zează în constipaţii; adaos în cimentul dentar.

Genul Cassia
C. angustifolia -  Sim inichc -  subarbuşti originari din peninsula Arabică, 

răspândiţi in zonele aride. Se cultivă în India, Sudan, Asia Mijlocie. Dezvoltă 
tulpini ramificate, înalte de 1 m. Frunzele sunt stipelate, paripenat-compuse, 
îngust-lanccolate, vârful uşor acut, marginea întreagă, glabre. Florile zigo- 
morfe. bisexuale sunt grupate în raceme axilare. Caliciu cu 5 sepale, corola cu
5 petale inegale, androccu -  dialistemon cu 10 stamine, gineecu unicarpelar, 
cu numeroase ovule anatrope, dispuse în 2 rânduri. Fructul reprezintă o păstae 
turtită, puţin recurbată.

Produsul m cdicinal: Sennae folia şi Scmtae fructus — frunze şi păstăi până la 
maturitate, cunoscut sub numele: respectiv -  frunze de Alexandria şi păstăi dc 
Alexandria. Conţin derivaţi antracenici, flavone, aminoaeizi, glicozide -  sino- 
zide. Au acţiune laxativ-purgativă; sc utilizează de sute de ani în constipaţii 
acute şi cronice, în pareze intestinale.

G enu l Galega
G. officinalis -  Ciumărea (pi.XIV, fig .5) -  plante perene. în flora spon

tană a Moldovei vegetează în luncile râurilor, mai rar pe poieniţele din pă
duri. Dezvoltă tulpini înalte dc 70-120 cm, ramificate. Frunzele sunt impa- 
ripenat-compuse, cu 4 -10  pcrcchi dc foliole, ovat-lanceolate ori liniare, sti
pelate; florile sunt zigomorfe, cu petale păroase, îngust dinţate, dc culoare
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liliachie, grupate în raceme polifiorale, axilare. Fructul reprezintă o păstaie 
liniară, indchiscentă.

P rodusu l m edicinal: C alegae  herba  -  recoltat în faza de înflorire a plantelor. 
Conţine galegină cu acţiune hipoglicemianta şi galactogogă. Se utilizează în 
diabetul ncinsulinodependent.

Genul Gîycyrrhiza
G. glabra -  Lem n dulce (pl.XIV, fig.6) subarbuşti pereni, înalţi de 1,5 

2,0 m. în Moldova se experimentează în calitate de plantă medicinală, iar în 
flora spontană, în luncile râurilor vegetează G. echinata şi G. foetidissima.

Dezvoltă un rizom principal, din care pornesc alţii secundari, apoi multiple 
rădăcini lungi (1-2 m )  stolonifere. Tulpina este erectă, cilindrică, lemnificată 
în partea inferioară şi puţin ramificată în cea superioară. Frunzele sunt impari- 
penat-compusc, alcătuite din 5- 10 perechi de foliole, ovat-eliptice, cu margine 
întreagă, pc faţa inferioară -  cu puncte mici glanduloase. La baza frunzelor se 
găsesc 3 stipelc, care cad imediat după înflorire. Florile sunt grupate în raceme 
spiciforme, axilare; caliciul e scurt campanulat, glandulos, pubescent; corola 
e albastră-violetă; androceul e compus din 10 stamine; gineceul e superior. 
Fructul reprezintă o păstaie erectă, turtită, glabră, cu 3-8 seminţe.

Produsu l m edicinal: G lycyrrh izae rad ices — rădăcinile, recoltate de la plante
le în vârstă de 3-4  ani - unul dintre ccle mai vechi medicamente vegetale, 
cunoscut în medicina Indiei şi Egiptului. Conţine saponozide cu glicirizină, 
flavone, glucide, macro- şi microclcmente (5 6%). Are acţiune expcctorantă, 
antiulcer, cicatrizantă, imunostimulatoare. Se utilizează în afecţiuni bronho- 
pulmonare, gastro-intestinale, în calitate de edulcoram.

Genul Melilotus
M. officinalis -  Sulfină (jyl.Xlţ fig. 1) -  plante bienale, ierbacee. în flora 

spontană a Moldovei, de rând cu alte 3 specii ale genului, vegetează în poie
niţele din păduri, pe pantele cu apele freatice la suprafaţă, în lunci. Dezvoltă 
rădăcini pivotante, tulpini erecte, înalte dc 50-100 c/w, ramificate. Frunzele sunt 
stipelate, trifoliate, peţiolate, cu foliole dinţate pe margine; cele inferioare obo- 
vate, cu baza cuneată, vârf obtuz; cele superioare -  lanceolate, cu vârf obtuz. 
Florile sunt galbene -  câte 30-70, grupate în raceme spiciforme, axilare. Fructul 
reprezintă o păstaie mică, ovoidă, glabră rugoasă, mucronată, cu 1-2 seminţe.

Produsul m edicinal: M elilo ti herba e t f lo re s  -  conţine cumarine, taninuri, sa
ponozide, acizi organici. Are acţiunc astringentă, anticoagulantă, hepatopro- 
tectoarc, măreşte permeabilitatea capilarelor, expectorantă. Se recomandă în 
tratarea tromboflebitelor, afecţiunilor cardiovasculare, hepatitei cronice.

CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta
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Genul O nonis
O. spinosa -  Osul iepurelui -  subarbust peren. în flora spontană a Moldo-

V vei, în luncile râurilor, pe pantele cu apele freatice la suprafaţă, vegetează şi
specia O. arvensis. Dezvoltă tulpini spinoase, înalte de 40-60  cm, ramificate 
de la bază, glanduloase. Frunzele inferioare sunt trifoliate, eliptice cu stipcle 
amplexicaule, concrescute cu peţiolul, dinţate pe margine, cu peri glanduloşi

• pe ambele feţe. Florile sunt gmpate câtc 2 la axila bracteelor; caliciul с glan-
: duios, corola neregulată, de culoare roz cu dungi mai închise. Androccul e

tnonodelf, ovarul superior. Fructul reprezintă păstaie mică, ovală, pubesccntă, 
cu 1-2 seminţe.

P rodusul m edicinal: O m m id is  rad ices -  rădăcini rccoltate toamna; conţine he- 
:• terozide izoflavonice. Are acţiune diuretică, colagogă. Se recomandă în litia- 
; ză renală, artrite cronice.

Genul Pisum
P. sativum -  Mazăre {pi.XV, fig.2), -  plante icrbacee anuale cu tulpini 

:: agăţătoare, originare din zona Mediteraneană şi Asia dc Vest. Spontan nu se 
cunoaşte. In Moldova sc cultivă diferite soiuri de P. sativum în calitate de 
plante alimentare şi R. arvense -  în calitate de plante furajere. Dezvoltă rădă- 
cini cu nodozităţi. Frunzele sunt pcnat-compuse cu foliole ovate, cea superi
oară transformată în cârcel, cu stipclc oval-cordate mai mari decât foliolele.

• Florile albe adunate în raceme axilare. Fructul reprezintă o păstaie cu 6-12 
seminţe sferice uniform eolorate verziu.

Seminţele conţin glucide, proteine, microelemente; au proprietăţi cncrgi- 
zante; înlesnesc evacuarea conţinutului intestinelor.

Genul Phaseolus
P. vulgaris -  Fasole (pi.XV, fig.3) - plante anuale volubile, originare din

• Peru. Nu se cunoaştc în stare spontană, însă se presupune că strămoşul fasolei 
cultivate a fost specia spontană argentiană P. aborigmeus. Sc cultivă de 6000

:■ de ani, iniţial în ţările Aincricii de Sud şi Centrale, apoi pc alte continente, 
în prezent se cunosc cca 200 de soiuri de fasole şi se considcră una din cele 
mai importante culturi a omenirii. în Moldova se cultivă numeroase soiuri

• (20 30) de P. vulgaris şi P. coccineus -  ca plantă ornamentală. Frunze lung 
peţiolate, trifoliate, cu foliole ovale, margine întreagă, stipelate, pubescente.

; Florile sunt gmpate în raceme. Fructul reprezintă o păstaie, cilindrică sau 
turtită, cu un rostru, dehiscentc prin 2 valve.

Produsul m edicinal: P h aseo li f ru c tu s  sine sem in ibu s -  teci uscatc (pcricarpul) 
■: după îndepărtarea seminţelor, cu proprietăţi diuretice şi hipoglicemiantc. Se-
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minţele conţin proteine (24-27% ), glucide, aminoacizi, săruri minerale, vita- ■ 
mine. Au valoare nutriţională. :

G en u l Robinia
R. pseudacacia -  Salcâm (pi.XV, fig.4) -  arbori cu coroana marc» ghim- :

poasă, înalţi de 20-25 m, originari din America de Nord. în Moldova sunt ;
introduse 4 specii: R, neomexicatta, R, hispida, R. viscosa, R. pseudacacia, 
care formează fâşii de pădure, sunt plantate şi în calitate de plante ornamenta
le. Dezvoltă frunze imparipenat-compuse, glabre, Ia bază cu o vagină umflată 
şi cu câte 2 stipele transformate în ghimpi brun-roşcaţi, cu 9 21 foliole peţio
late, eliptice ori ovate, cu margine întreagă. Florile sunt adunate în racem lung ;
pendent, cu numeroase flori albe, mirositoare. Fructul reprezintă păstăi lungi, '
turtite, cu 4-10  seminţe reniforme, brune.

Produsul medicinal: Acaciae flores -  conţine derivaţi flavonici, ulei volatil, 
glucide. Se recomandă în ceaiuri gastrice şi de calmare a tusei. Sunt plante • 
melifere preţioase.

G en u l Glycine
G. max -  Soia (pl.XV, fig.5) -  plante anuale ierbacee. în flora spontană ■;

A

nu se întâlnesc. In cultură se practică de 5000 de ani, iniţial în China, apoi în .
Japonia şi Coreea. în Europa a fost adusă la mijlocul sec. XVIII. în Moldova 
se cultivă unele soiuri pc suprafeţe neînsemnate. Dezvoltă rădăcini pivotante, 
ramificate; tulpini înalte de 1,0-1,5 w, rigide, cilindrice, ramificate; frunze 
lung-petiolate, trifoliate, alungit ovate, pubescente, cu stipele reduse. Florile 
sunt zigomorfe, adunate în raceme, mici. Caliciul e campanulat, pubescent; 
corola violetă; androceul monodelf. Fructul reprezintă o păstaie pubescentă, 
galbenă, cu 2 -4  seminţe ovale.

Soia este o cultură de importanţă mondială. Proteinele din seminţele plan
tei, după componenţa aminoacizi lor, sunt practic identiec cu cele din carne. :

Produsu l m edicinal: Glycine semina -  conţine glicozide, vitaminele A, B, C,
D, E, K, ulei gras (15- 26 %), folosit în producerea laptelui, margarinei, bom
boanelor, pâinei, glicerinei, săpunurilor. Sunt hepatoprotectoare şi se mai fo
losesc în afecţiuni dermice.

G en u l Sophora
S. japonica -  Salcâm japonez -  arbori cu coroană sferică, înalţi de 

20-25 w, originari din China şi Japonia. în Moldova se cultivă prin parcuri în 
calitatc de plantă ornamentală. Dezvoltă frunze mari, imparipenat-compuse, 
dispuse altern, cu 7-11 foliole ovatc sau ovat-lanccolatc, acute. Florile sunt 
mici, grupate în paniculc mari, terminale, crectc, gălbui. Fructul reprezintă
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păstaie lomentoasă, indehiscentă, mustoasă, polispermă. La maturitate mace
rează, devenind mucilaginoasă; seminţele sunt ovale, negre.

Produsul m edicinal: S oph orae  im m a tu riflo re s  — boboci florali nedesfacuţi. Este 
cel mai bogat produs vegetal în rutozidă (15-20% ), mucilagii, vitamina P, 
pectine. Se recomandă în hemoragiile cauzate de fragilitatea capilarelor sang
vine, în edeme cardiace, insuficienţă hepatică, în calitate de bactericid.

S. pachycarpa ~ Sofora -  plante perene, ierbacee, cu rădăcini bine dez
voltate, tulpini lemnificate la bază, ramificate, foliare. Dezvoltă frunze impa- 
ripenat-compuse, cu 6-12 perechi de foliole mici eliptic-alungite, pubescente; 
florile sunt gălbui, adunate în raceme spiciforme terminale. Fructul reprezintă 
păstăi groase rugoasc, indchisccntc, pendente, la maturitate negricioase, scurt 
păroase, cu 1-2 seminţe cafcnii, lucitoare, clipticc.

P rodusul m edicinal: S oph orae  p a ch yca rp a e  herba  — conţine alcaloizii (3—6%) 
pahicarpina, soforacarpina, recomandaţi în spasmele vaselor perifcricc.

G enul Therm opsis
T. lanceoiata- Linte lanccolată plante perene ierbacee, înalte de 30-40 cm. 

Cresc în zona de silvostepă din Emisfera nordică. Dezvoltă rizomi târâtori, de 
la care pornesc multiple tulpini slab ramificate, uşor brăzdate, pubescente; 
frunze dispuse altem, scurt peţiolate, trifoliate, cu 2 stipele lungi. Florile sunt 
mari, galbene, grupate în raceme scurte, terminale. Caliciul înzestrat cu se
pale dinţate; corola zigomoria; androceul constă din 10 stamine, dialistemon. 
Fructul reprezintă o păstaie plată, uşor arcuată, cu rostru subţire. Seminţele 
sunt circular-ovatc.

P rodusul m edicinal: T herm opsid is h erba  — conţine alcaloizi (2,5—3,0%) tcr- 
mopsina, pahicarpina, anaghirina, glicozidc, saponine, taninuri, acid ascor
bic. Stimulează secreţia sucului gastric; sub diferite forme medicamentoase 
se utilizează în calitate de stimulente ale centrului respirator, măreşte tensiu
nea arterială.

G enul Trigonella
T foenum-graccum  -  Schinduf (pl.XV, fig.6) plante anuale de origine

mediteraneană. în flora spontană a Moldovei vegetează T. monspeliaca, T. ca- 
crulca, T. procumbens. Schinduful se experimentează în Moldova în calitate 
de plantă medicinală şi aromatică. Dezvoltă rădăcini pivotante, tulpini cilin
drice, fistuloase, glabre, în partea superioară ramificate; frunze lung peţiolate, 
trifoliate, cu foliole ovoide. Florile pedunculate, gălbui sunt adunate câte 2-3 
la axila frunzelor superioare. Fructul reprezintă o păstaie uşor curbată, cu 
rostru lung şi ascuţit şi 10-12 seminţe brun-gălbui.
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Produsul m edicinal: Foenum graeci semina — conţine proteine, lipide, mucila
gii, vitamina PP. Este un stimulent neuromusculos, afrodiasic, tonic, hipogli- 
cemic.

Alte specii din familia Fabaceae: Fa ba bona -  Bob (pI.XV, fig. I), Cicer 
arietinum -  Năut, Lens culinaris -  Linte, care se cultivă în Moldova în gos
podăriile individuale în calitate dc plante legumicole.

3.6.1.29. Ordinul Myrtales

Familia Punicaceae
Caractere generale. Include un singur gen -Punica  cu 2 spccii: P. proto- 

punica -  endem de pe insula Socotra (oceanul Indian) şi P. granatum  -  spon
tan vegetează pe peninsula Balcanică până la frontiera dc Nord-vcst a Indiei.

Formele vitale sunt arbori nu prea înalţi cu frunze persistente ori arbuşti 
cu frunze caduce, cu ramuri terminate cu spini. Dezvoltă frunze întregi, dis
puse opus pe ramuri scurte, astipclalc. Flori bisexuate, actinomorfe, solitare 
ori grupate în mănunchiuri pc lăstarii axilari. Caliciul e colorat, gros, din 5-8 
sepale lobate, persistente pe fruct. Corola constă din 5-8  petale roz, mai rar 
albe ori gălbui. Staminele sunt numeroase, dispuse pe 3 4 cicluri. Gineceul 
se constituie din câteva cârpele (până la 9) concrescute. Ovarul e inferior, 
polilocular. Polenizarea e încrucişată, entomofilă. Fructul reprezintă o bacă, 
de mărimea unui fruct de măr, cu pericarp pielos, purpuriu sau verzui, cu nu
meroase seminţe şi mezocarp roz-roşiatic. Seminţele sunt Iară endosperm, cu 
cotiledoanc suprapuse.

Genul Punica
P. granatum -  Rodie, arbuşti înalţi dc 4 -6  m cu ramuri opuse, glabre. 

Spontan vegetează în Iran, Transcaucazia. Numeroase soiuri de rodie se cul
tivă în Grecia, Italia, Asia Mică. Dezvoltă frunze alungit-lanceolate, scurt pe
ţiolate, cu margine întreagă, coriacec, lucitoare, astipelate, dispuse opus. Flo
rile sunt mari, roşii, dispuse la vârful ramurilor, solitare, axilare; receptaculul 
e campanulat. Fructul este baciform, mare, globulos, culoarea roşie-intens, 
cu mezocarp cărnos, roşiatic. Seminţele sunt numeroase, colţuroase, cu tegu
ment cărnos, gust dulccag-acrişor.

Fructele conţin zaharuri, acizi organici, vitamina С (14%), din carc se 
obţine suc răcoritor cu acţiunc tonic-cardiacă, astringentă. Din periderma tul
pinii şi pericarpul fructelor sc produce colorant negru pentru confecţiile din 
piele fină.
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Familia Myrtaceae
C arac te re  generale, include cca 140 de genuri şi sub 3000 dc spccii 

răspândite, preponderent, în ţările tropicale, mai ales în Australia şi Ameri
ca Centrală. Numai specia Myrtus communis pătrunde la Nord şi poate fi 
întâlnită pe insulele Azorc, în Europa şi Asia occidentală. M irtaceele vege
tează în celc mai variate condiţii ccologicc: în pădurile tropicale ploioase, 
deşerturi, pe pante pietroase, pe piscurilc m unţilor şi pc litoralul inundat de 
apa mărilor.

Formele vitale sunt arbori şi arbuşti cu numeroase forme intermedia
re -  dc la arbori giganţi (unele specii de Eucalyptus) la arbuşti târâtori. 
Majoritatea reprezentanţilor în primii ani de vegetaţie, dezvoltă tulpini te- 
tramuchiate. Sunt caracteristice frunzele simple, cu margine întreagă, cori
acee, astipelate, sempervirescente, dispuse opus, rar altern. Forma limbului 
e ovată, lanceolată, falcată, aciformă. Dimensiunile lor variază de Ia 1-2 mm 
(spccii dc Baeckea), la 50 cm (specii de Eucalyptus). Florile sunt solitare 
ori grupate în inflorcsccnţc terminale, mai rar axilare, de tipul cime ori ca
pitule, actinomorfe, foarte rar -  zigomorfe, bisexuate, mai rar -  unisexua
te. Caliciul e tubulat sau cupiform, din 4 -5  sepale, dialisepal, persistent la 
vârful fructului. Corola constă din 4 -5  petale, dialipetală. Caliciul şi corola 
sunt sudate, formând aşa-numitul caliptru (capac). Androceul se constituie 
din numeroase stamine, dialistcinon ori mănunchiuri -  până la 5 cu 20. 
Gineceul constă din 2 5 (rar 16) cârpele. Ovarul с inferior ori semiinferior. 
Polenizarea încrucişată entomofilă, ornitofilă, zoofilă.

Fructele mirtaceelor sunt polisperme, foarte variate după tip şi dimensi
uni. Celc cărnoase sunt drupe, se disting prin cromaţie vie (roşii, albastre, 
negre) şi sunt răspândite, în fond, dc păsări; cele uscate -  capsulă, nuculă.

Genul E ucalyptus . Cel mai numeros gen din familie, care include 525 
de specii răspândite, preponderent, în Australia şi Tasmania. Eucalipţii sunt 
celc mai înalte plante din filumul Angiospermae până la 155 m şi diametru 
coroanei dc 25 m\ vegetează 350-400 de ani. Au o viteză de creştere sporită, 
la sfârşitul primului an dc vegetaţie, plantele ating 2,5 m înălţime, iar Ia vârsta 
de 10 ani -  25-30 m. Plantele dezvoltă frunze persistente, este caracteristic 
dimorfismul foliar. Florile desfăcute sunt lipsite dc periant, au stamine nume
roase cu filamente lungi. Ovarul e 2 7-locular cu numeroase ovule. Plantele 
înfloresc peste 12-18 luni de la iniţierea bobocului. Fructele sunt ovale ori 
sfcricc, netede ori brăzdate, în diametru de la câţiva mm la câţiva cm. Se coc 
timp dc 1 an, însă rămân pc planta-mamă câţiva ani, după care capsula se 
dcschidc.
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Pcridcrma conţine substanţe tanante, iar frunzele -  ulei volatil, folosit în 
medicină şi parfumerie.

E, globulus -  Eucalipt arbori giganţi, spontan vegetează în Australia. 
Sc cultivă în ţările Americii subtropicale şi ale zonei Mediteranene. Este pre
zent dimorfismul foliar: pe ramurile tinere frunzele sunt ovate sau lat lance
olate, sesile, cordate la bază, cu margine întreagă, glabre, dispuse opus; pe 
cele mature -  lanceolate ori falcat-lanceolate, peţiolate, cu margine întreagă, 
dispuse altern, persistente. Flori solitare, axilare. Fructul reprezintă o capsulă 
turtită, tetramuchiată.

P rodusu l m edicinal: E u ca lyp ti fo l ia  -  frunze recoltate de pe ramurile mature. 
Conţine ulei volatil (1-3% ) cu componentul dc bază -  eucaliptol (60 80%), 
taninuri, flavone. Are acţiune antiseptică, astringentă. Se utilizează în afecţi
unile căilor respiratorii.

Genul Eugenia
E. catyophyllata -  Arbore de cuişoare. Arbori înalţi de 12-15 m, originari 

din Indonezia şi Malayezia; se cultivă pe insulele Mauritus, Zanzibar, Mada
gascar. Dezvoltă frunze simple, ovale, acuminate, coriacee, dispuse opus, per
sistente. Bobocii florali cafenii, au aspect cuneiform, de unde vine şi numele de 
cuişoare. Florile sunt aranjate câte 3, grupate în cime corimbiforme terminale. 
Caliciul с înzestrat cu 4 lobi ascuţiţi; corola с bombată, din 4 petale membranoa
se, albe-gălbui, caduce la desfacerea florilor. Androceul constă din numeroase 
stamine, recurbate spre interior, grupate în jurul stilului. Ovarul e bilocular, cu 
numeroase ovule. Fructele sunt ovoide, cărnoase, roş ii-violacee.

Toate organele plantei sunt înzestrate cu cavităţi numite buzunare secrc- 
toare, sferice, care produc ulei volatil în cantităţi diferite: în rădăcini -  6%, 
peţioluri - 5 -6%, frunze -  1,6-4,5%, boboci -  15-21 %, fructe -  2%.

P rodusu l m edicinal: Сaryo p h y lli f lo r e s  -  muguri florali, care după uscare poar
tă numele de „cuişoare” şi este cel mai bogat produs vegetal în ulei volatil din 
lumea plantelor cu componentul de bază eugenolul (70-96% ); mai conţinc 
taninuri (10-15% ), lipide, glicozide, mucilagii. Are acţiune bactcricidă, an
algezică. Se utilizează în stomatologie în calitate de antiseptic în tratamentul 
pulpei dentare.

Cuişoarele sunt unele din cele mai vechi şi apreciate condimcntc aromati- 
zante, utilizate în arta culinară. în China antică exista regula ca oricc persoană, 
care se adresa oral împăratului, era obligată mai întâi să mcstccc cuişoare.

Genul M yrtus. Include 16 specii răspândite pe insulele Azore, în Europa 
de Sud, Africa de Nord, Asia occidentală, India şi Florida.
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M. communis -  M irt -  arbore de origine mediteraneană, care se cultivă 
din timpuri imemorabile. în Moldova crcştc în încăperi drept plantă orna
mentală. Dezvoltă frunze ovat-lanceolate. coriacee, plăcut mirositoare, sem
pervirescente. Florile sunt solitare, cu 5 petale albe. Fructul reprezintă o bacă 
ovoidă, de culoare albastră-neagră.

P rodusul m edicinal: Myrti folia -  conţine ulei volatil cu componenţii de bază 
mirtanol şi cucaliptol, precum şi taninuri. Are acţiune antiseptică şi astringen
tă. Se utilizează în tratamentul căilor respiratorii, hemoroizilor.

Familia Onagraceae
Caractere generale. Include 17 genuri şi sub 700 de specii, majoritatea 

concentrate în America de Nord. Sunt plante mezofile şi hidrofite. Vegetea
ză, preponderent, în luncile râurilor, pe poieniţele umede din păduri. în flora 
spontană a Moldovei familia include 4 genuri cu 12 specii.

Formele vitale sunt plante ierbacee anuale, bienale şi perene, rar arbuşti şi 
arbori nu prea înalţi. Dezvoltă frunze simple, întregi cu limbul lanceolat, cu 
margine întreagă ori dinţată, stipelate ori astipelate, dispuse altem, opus, mai 
rar în verticilc. Florile sunt mari, bisexuate, solitare, rar câte 2 în axila frunze
lor ori grupate în inflorescenţe raccmoasc, spiciformc, mai rar -  paniculate. în 
linii generale, florile sunt actinomorfe, rar -  zigomorfe. Caliciul constă din 2-4  
sepale, corola - din 2-4  petale ovat-circulare, roşii, violete, roz ori gălbuie. An
droceul e dialistemon. Gineceul se constituie din 4 cârpele, sudat cu rcccptaeu- 
lul. Ovaml e inferior ori semiinferior. Polenizarea с încrucişată, mai rar arc loc

autopolcnizarea. Formula florală: Са4-2СО4-2Л 10.8А2С,(4>- Fructul reprezintă
o capsulă indehisccntă, polispermă, mai rar -  bacă ori nuculă. Diseminarea se
minţelor şi a fructelor e anemohoră şi zoohoră.

Genul E p i l o b i u m .  Genul include cca 200 de spccii răspândite în zona 
temperată. în flora spontană a Moldovei genul include 8 spccii, carc vegetea
ză în lunci, pe malurile râurilor.

E. parvifolia -  Pufuliţă (Zburătoare) -  plante ierbaccc, perene, înal
te de 50 150 cm, cu rizom gros. Dezvoltă tulpini erecte, ramificate; frunze 
sesile sau scurt peţiolate, alungit-ovat-lanceolate sau lanceolate, cu margi
ne răsfrântă, mărunt dinţată, nervuri proeminente. Florile sunt actinomorfe, 
grupate în racem lung terminal. Caliciul constă din sepale liniar-lanccolatc, 
slab pubescente; corola -  din petale obovate, roşii-purpurii. Fructul reprezintă 
capsule ovate, alungite; seminţe scurt păroase, lungi.

Produsul m edicinal: E pilobii herba  -  partea aeriană, recoltată de la speciile dc 
E. parvifo lia . E. h irsu t unt, E. tetragon  um. Conţine taninuri, flavone, poliholozide,
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glicozide. Are acţiune antibiotică, antiinflamatoare, imunostimulatoare. Se uti
lizează în afecţiuni de prostată, ciroză hepatică, ulcer gastric.

Genul Oenothera. Include cca 120 de specii originare din America dc Nord. 
în flora spontană a Moldovei vegetează pe poieniţe, lunci o singură spccic.

O. biennis ~ Luminiţă (pl XVI, fig.2) -  plante bienale cu rădăcină fusiformă 
şi cărnoasă; tulpini erecte, ramificate, înalte de 50-150 cm. Dezvoltă atât frunze 
bazale -  alungit-obovate sau eliptice, cu vârful obtuz, lung-peţiolatc, margine 
întreagă, cât şi tulpinale alungit-lanceolate, acuminato, mărunt dinţate, scurt 
peţiolate. Florile sunt actinomorfe, solitare, axilare; caliciul constă din 4 sepale 
lanccolatc; corola e dialipetală, din 4 petale ovate, uşor serate, galbene. Andro- 
ccul sc constituie din 8 stamine dispuse pe 2 verticile. Ovarul e inferior, alcătuit 
din 4 cârpele sudate cu receptaculul floral. Florile sc desfac numai în amurg şi 
rămân deschise până a doua zi dimineaţa, ulterior se vcştezesc. Sunt polenizate 
de fluturii nocturni. Fructul reprezintă o capsulă, liniar alungită, tetramuchiată, 
cu numeroase seminţe muehiatc, mici, glabre, brune.

Produsu l m cdicinal: O enoterae sem in a  — conţine ulei gras (22%); măreşte elas
ticitatea pielii, se utilizează în artrite reumatice, afecţiuni hepatice, ncuropatii 
diabetice.

3.6.1.30. Ordinul Rutales
Familia Anacardîaceae

Caractere generale. Include cca 80 dc genuri şi 600 de specii răspândite 
în zonele tropicale şi subtropicale, mai puţine -  în cele temperate. în flora 
Moldovei familia este prezentată prin 3 genuri, care includ 7 specii, dintre 
care 6 se cultivă în parcuri ca plante ornamentale.

Formele vitale sunt preponderent, arbori, uneori viguroşi, arbuşti, mai rar 
liane, cu suc lăptos sau răşinos, uneori toxic. Dezvoltă frunze imparepenat- 
compuse ori trifoliate, mai rar simple, astipelate dispuse altern. Florile sunt 
bisexuate, unisexuate, rar sterile, de regulă actinomorfe, grupate în inflores
cenţe terminale ori axilare. Caliciul constă din 5-7  sepale, sudate la bază; 
corola dialipetală, din 5-7  petale, mai rar concrescute la bază. La unele specii 
floarea este apctală. Androceul se constituie din 5-10 ori numeroase stamine; ; 
la unele specii în floare se dezvoltă o singură stamină, celelalte fiind transfor
mate în staminodii. Gineceul e apocarpic, din 4 -6  cârpele. Ovarul de regulă 
e superior, foarte rar inferior; în fiecare lojă -  câte o ovulă pendentă. Fructul : 
este frecvent drupiform, cu un mezocarp răşinos. Sămânţa dezvoltă endos
perm redus, cu embrion curbat.
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Genul Cotinus
C. coggygria -  Scumpie (pi. XVI, fig. 3) -  arbuşti înalţi de 5-6 m, răspândiţi 

: din regiunea Mediteraneană până în Asia de Est. în flora spontană a Moldovei 
vegetează la liziere, în asociaţiile dc stejar. Adesea se cultivă în calitatc de plan
tă ornamentală. Dezvoltă frunze simple, eliptic-obovate ori oblong-rotungite 
la vârf, cu margine întreagă, lung peţiolate, dispuse altem. Florile sunt mici, 
gmpate în pani cule mari, ercctc, corola constă din 5 petale; androccul -  din 5 
stamine; ovaml e superior, cu 3 stiluri scurte. Pedunculii florilor sterile devin 
păroşi, divergenţi, de culoarc gri, iar toamna capătă o culoarc purpuriu-violacee 
ca şi frunzele. Fructul este o drupă relativ mică, la maturitate uscată.

Produsu l m edicinal: C otin i coggygriae  fo l ia  — conţinc taninuri ( 12—20%), rezi- 
ne, ulei volatil. Arc acţiune antiseptică, astringentă. tinctorială. Se recomandă 
în calitate de remediu colagog şi în obţinerea substanţelor tanante.

Genul Rhus. în Moldova vegetează 5 spccii -  toate în cultură drept plan
te ornamentale.

R . coriaria -  O ţe ta r - arbuşti ori arbori, înalţi de 5 -7 m. Dezvoltă frun
ze imparipcnat-compuse, cu 3-10 pcrcchi de foliole ovate, cu rachis aripat. 
Florile sunt mici, gmpate în panicule conice, terminale; caliciul constă din 5 
scpale; corola din 5 petale, androceul din 5 stamine. Ovarul с superior, cu
3 stiluri. Fmctul reprezintă drupe mici, roşii, înzestrate cu peri denşi, glandu
lari, bmn-roşcaţi.

P rodusul m edicinal: R hus coriariae  fo l ia  bogat în taninuri, cu acţiune astrin
gentă, antiinflamatoare, bactericidă.

Familia Rutaceae
Caractcrc generale. Include 150 de genuri şi cca 900 de specii răspândite 

în zonele tropicale şi parţial în celc temperate din ambele emisfere. M ajorita
tea speciilor vegetează în Africa dc Sud şi în regiunile aride din Australia.

Formele vitale sunt preponderent arbori şi arbuşti cu frunze persistente, 
uneori liane, foarte rar plante ierbacee, perene şi anuale. Dezvoltă frunze dis
puse altem, mai rar opus şi în verticile, simple sau imparipcnat-compuse, 
întregi ori sectate, astipelate. O particularitate distinctivă a m taceelor este 
prezenţa în mezofilul frunzelor şi în pericarpul fructelor a numeroaselor ca
vităţi secretoare producătoare de ulei volatil, care determină aromă specifică, 
pronunţată. Mulţi reprezentanţi ai familiei, mai ales ai g. Citrus, dezvoltă în 
axila frunzelor un spin mare şi dur, care prezintă frunza metamorfizată a lăsta
rului lateral. Unele spccii dezvoltă spini şi ghimpi pe tulpini şi ramuri. Florile 
sunt gmpate în inflorescenţe simple şi compusc -  raccm, panicul, capitul,
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axilare ori terminale; în rare cazuri -  solitare, actinomorfe, rar -  zigomor
fe, bisexuate. Caliciul constă din sepale libere rar sudate, adesea formează o 
cupă. Corola, de regulă, sc constituie din petale libere, uneori sudate, formând 
un tub lung, egale după număr cu sepalele. Staminele numeroase sunt dispuse 
pe 2 cicluri, libere. Gineceul e înzestrat cu ovar superior, mai rar -  inferior, de 
regulă 4-5-locular. Fructcle se disting printr-o mare varietate: cu cndocarpul 
suculent, cărnos, baciforme de tip hesperidă; cu exoearpul lignificat -  drupi- 
forme, ori uscate dc tip capsulă. Seminţele conţin un embrion drept ori curbat, 
mare, cu ori iară endosperm.

Subfamilia Rutoideae
Genul R uta . Include 7 specii răspândite de Ia insulele Canare, până în 

Asia de Sud-Vest, regiunea Mediteraneană şi Crimeea. Vegetează în locuri 
aride pe pante şi stâncării. M ajoritatea speciilor de rută sunt plante cu di
ferite adaptări la polenizarea entomofilă: aroma florilor, cromaţia petalelor, 
abundenţa de nectar şi polen. Fructele se răspândesc, preponderent, zoohor.

R. graveolens -  Vârnanţ (pl XVI,fig.4). în Moldova se cultivă prin gră
dini drept plantă ornamentală, mai rar medicinală. Sunt plante icrbaccc pe
rene, cu tulpini spre bază lignificate, înalte de 70-80 cm. Dezvoltă frunze de
2-3 ori penat-scctatc, cu segmente triunghiular-ovate, dispuse altern; inferi
oare -  peţiolate, cele superioare -  sesile. Florile sunt actinomorfe cu 4 petale 
galbcnc-vcrzui; androceul din 8 stamine dispuse pe 2 verticile; gineceul -  din 
4-5 cârpele parţial sudate, adunate în inflorescenţe corimbiforme. Fructul re
prezintă nişte capsule verucoase cu 4 loje bombate.

Organele supraterestre conţin ulei volatil, cumarine, rutozidă. Se folosesc 
extern în reumatism, dar produc iritaţii ale pielii. Intern, au acţiune emenago- 
gă, pot provoca dereglări senzitoriale şi chiar decesul. Plantă toxică.

Subfamilia Citroideae
G en u l Citrus. Include cca 60 de specii, unele din ele cunoscute drept im

portante culturi pomicole -  portocalul, mandarinul, lămâiul, greipfrutul etc. Pa
tria citruşilor se consideră Asia de Sud-Est, unde este conccntrată o varietate 
mare de taxoni intraspecifici. Unii citruşi au fost cultivaţi din timpuri imemo
rabile, ccntrcle iniţiale fiind China, India şi ţările din Indochina. în prezent se 
cultiva în multe ţări tropicale şi subtropicale, în temei în SUA, Japonia, China, 
Indonezia, ţările bazinului mediteranean. Dezvoltă frunze simple, întregi, pie- 
loasc, ovale, margine întreagă. Florile sunt actinomorfc, solitare, uneori grupate 
în inflorescenţe de tipul corimb. Caliciul constă din 4-5  sepale dinţate, corola



-  din 4-5 petale, albe. Androceul e poliadelf. Ovarul e superior, plurilocular. 
Fructul e baciform, neîntâlnit la alte plante -  hesperidă cu exocarp pielos, ce- 
rificat, mezocarp diferenţiat în 2 subzone: flavedo cu multe pungi secretoare 
lizigene şi albedo -  albiei os, spongios, iar, endocarpul suculent, membranos.

С  aurantium -  Portocal (pl.XVI, fig.5) -  cultură pomicolă de bază din 
zonele subtropicale şi parţial tropicale din ambele emisfere. Spontan nu se 
întâlneşte. Sc cunosc cel puţin 100 de varietăţi, dintre carc: var. amara, var. 
dulcis, var. sinense, var. decumana. în vestul Europei portocalul a fost adus 
dc portughezi din China şi Japonia. După calităţilc gustative şi nutritive porto
calul depăşeşte toţi citruşii. Sunt plante lemnoase, înalte de 4-12 m, cu ramuri 
spinoase. Dezvoltă frunze ovat-lanceolatc sau eliptice, lucioase, persistente 
cu peţiol aripat. Florile sunt solitare, cu caliciul păros, petale albe, androceul 
poliadelf, cu numeroase stamine, gineccul -  cu numeroase cârpele pluriovu- 
lare. Fructul reprezintă o hesperidă globuloasă, la care coaja se înlătură greu 
de partea cărnoasă.

Fructele de portocal conţin ulei volatil cu componentul de bază limoncn 
(90%), carotenoidc, flavonozide. în farmaceutică se foloscsc în calitate de 
aromatizant şi corector de gust.

C. liman -  Lămâi (pl. XVI, fig. 6) -  spontan nu se întâlneşte, este originar 
din India. Este un arbore cu spini scurţi. Frunze alungit-ovate ori lung-lancco- 
late, peţiolate, cu margine fin dinţată, acuminate, pieloase. Florile sunt solitare; 
caliciul pentadinţat, corola e compusă din 4-8 petale albe. Fructul reprezintă 
hesperidă eliptică, cu pungi secretoare lizigene umplute cu ulei volatil.

Fructele de lămâi sunt preţuite prin conţinutul sporit al vitaminei C, folo
site contra scorbutului încă din sec. XVIII. Conţine ulei volatil cu componen
ţi}! de bază limoncn (90%), acid citric.

C. nobilis -  Mandarin arbore, ce se caracterizează printr-un polimor
fism atât de mare, încât unele soiuri sau grupe de soiuri sunt descrise de unii 
sistcmaticieni drept specii separate. Spontan nu se întâlneşte. Se distinge dc 
alţi citruşi prin exocarpul, carc se desprinde uşor de endocarp. Mandarinul 
este cea mai populară, apreciată şi răspândită cultură de citruşi din ţările Asiei 
tropicale. Sc utilizează de asemenea în calitate de remediu gastric aromat- 
amar, sedativ al sistemului nervos.

С  paradişi -  Greipfrut -  se distinge prin fructe măşcate (10 15 cm în di
ametru), ovale cu exocarp gros, neted, galben-verzui şi gust originar -  amărui 
aromat. Spontan nu sc întâlneşte. Se cultivă în SUA, Spania, Africa dc Nord, 
China de Sud. Este apreciat datorită fructelor sale cu calităţi nutritive superi
oare, dictcticc şi tămăduitoare.
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3.6.1.31. Ordinul Sapîndales

Familia Hippocastanaceae
Caractere generale. Include 2 genuri şi 18 specii răspândite în zonele 

temperată şi subtropicală din Emisfera nordică, precum şi în zonele silvice 
montane din Asia de Sud-Est. In Moldova, în parcuri vegetează Aesculus car
nea şi A. hippocastanum; ultima specie a început să lie cultivată în Europa 
din 1576, seminţele fiind aduse din Constantinopol.

Formele vitale sunt arbori, mai rar arbuşti. Dezvoltă frunze palmat-compuse, 
astipelate, dispuse opus, din 5-11 foliole serate. Florile sunt zigomorfe sau asi
metrice, colorate, bisexuate, grupate în inflorescenţe piramidal-racemoase. Cali
ciul constă din 5 sepale libere ori sudate. Corola e dialipetală, din 4 ori 5 petale 
pătate, unghiate. Petalele, pe durata existenţei lor, au cromatic diferită: iniţial 
galbenă, ulterior -  oranj şi în sfârşit -  roşic-carmen. Alternarea cromatici petale
lor este însoţită şi de aromă diferită. Androceul constă din 5-8 stamine. Gineceul 
e sinearpic, compus din 3 cârpele. Ovarul e superior, cu 3 loje şi cu câte 2 ovule 
în fiecare lojă. Fructul reprezintă capsulă dehiscentă, cărnoasă, monospermă.

Genul Aesculus
A . hippocastanum -  Castan porcesc (pl.XVII, fig . I) arbore înalt de 20 

30 m, cu coroană deasă, piramidală. Spontan creşte în Asia Centrală. Dezvoltă 
frunze mari, palmat-compuse din 5-9  foliole obovate, inegal dinţate, astipela
te, lung-peţiolate. Florile sunt asimetrice, bisexuate, grupate în inflorescenţe
-  racem compus, piramidal, erect terminal, lung de 20-30 cm. O floare este 
alcătuită din caliciu gamosepal, corola e dialipetală; androceul constă din 7 
stamine cu filamente inegale, recurbate. Gineccul e înzestrat cu 3 cârpele şi 
ovule anatrope. Fructul reprezintă o capsulă globuloasă, cărnoasă, la exterior 
cu ţepi, dehiscentă prin 3 valve, sămânţa mare cu cotiledoane dezvoltate.

P rodusu l m edicinal: H ippocastan i sem ina — recoltate la căderea lor de pe ar
bori; conţine saponozide (10%), amidon (40-60% ), ulei gras (6-8% ), flavo
nozide, taninuri. Are acţiune hemostatică, hipotensivă, capilaro-protectoa- 
re. Se recomandă extern în tromboflebite, fragilitate capilară, inflamaţii ale 
membranelor inferioare.

3.6.1.32. Ordinul Geraniales

Familia Linaceae
Caractere generale. Include cca 18 genuri şi 330 de specii răspândite pe 

tot globul, preponderent, în zonele temperate şi subtropicale. în flora Mol-



dovei familia este reprezentată printr-un singur gen, care include 9 specii, 
inclusiv 2 cultivate.

Formele vitale sunt preponderent, plante ierbacee anuale, rar arbori şi ar
buşti; multe specii -  liane lemnoase agăţătoare cu ajutorul spinilor încovoiaţi. 
Dezvoltă frunze simple, sesile ori foarte scurt peţiolate, întregi, astipelate, 
dispuse opus, mai rar altern. Florile sunt grupate în inflorescenţe terminale 
ori axilare de tipul racem, panicul, corimb; uneori solitare. Sunt mici, acti
nomorfe, bisexuate, pentamere. Caliciul e dialisepal, diferit după formă şi 
dimensiuni, pe margine -  cu peri glandulari. Corola dialipetală, cu cromaţie 
diferită. Androceul constă din 5, mai rar 4 stamine egale în dimensiuni, uneori 
10-15 sau 20-25, inegale. Gineceul e sincarpic, din 3-5 , mai rar din 2 cârpele 
cu stiluri libere ori complet sudate. Ovarul e superior, 3-5-lojat, cu 1-2 ovule 
în fiecare lojă. Formula florală: ® Ca5Co5A 5 _ №G(? 5>. Fructul reprezintă pre
ponderent, capsulc; seminţe cu embrion drept, fară ori cu endosperm mic.

Familia Linaceae a dat omenirii numeroase plante textile, oleaginoase, 
medicinale.

G en u l Linum. Include 230 de specii răspândite, preponderent, în zonele 
temperate şi subtropicale din ambele emisfere.

Formele vitale sunt, preponderent, plante ierbacee perene şi anuale; o sin
gură specie a genului este lemnoasă -  Linum arboreum, care vegetează în 
Grecia şi în Sud-Vestul Asiei Mici -  un arbust înalt de 1 m. Speciile genului 
vegetează pe pante pietroase, argiloase aride, stepe montane, uneori chiar în 
mlaştini saline.

L. Usitatissimum -  In  de cultură (pi XVII, fig.2) -  tulpini cilindrice, 
erecte, glabre; originar din Asia Mică, cultivat pentru fibrele prelucrate în 
industria textilă şi pentru seminţele bogate în ulei gras cu importanţă ali
mentară, industrială şi medicinală. în cultură există numeroase varietăţi: 
var. vulgare -  pentru fibre -- dezvoltă tulpini înalte de 70-125 cm, puţin 
ramificatc la vârf, care dau fibre lungi; var. crepitans -  pentru seminţe -  
dezvoltă tulpini ramificate chiar de la bază, înalte de 20 -50  cm, cu un număr 
mare dc flori (140-150), capsule mari, globuloase cu numeroase seminţe în 
ele, sunt plante oleaginoase. Inul este cea mai veche plantă textilă cunoscută 
şi cultivată de omenire. Acum 9000 de ani băştinaşii Indiei confecţionau din 
fibrele tulpinii de in prim a ţesătură cunoscută de om. De aici inul a fost cul
tivat în Asiria, Babilon, apoi în Egipt şi de 2500 de ani -  în Grecia Antică şi 
în Imperiul Roman. Dezvoltă frunze întregi, sesile, lanceolate, cu 3 nervuri 
evidenţiate, glabre, dispuse altem . Florile sunt lung-pedunculate, solitare

Tatiana C A LA LB , \M iha i BO D R U G1



sau adunate în dicazii term inale cu puţine flori, actinomorfe, bisexuate. Ca
liciul constă din sepale ovate, fin ciliate, persistente; corola e dialipetală, cu 
petale obovate, albastre-azurii, caduce după deschiderea florii. Androccul 
se constituie din stamine unite la bază. Gineceul constă din 5 carpcle bio- 
vulate, sudate, terminate cu 5 stiluri libere, cu stigmate globuloase. Fructul 
reprezintă capsulă globuloasă, cu 10 seminţe comprimate lateral, ovoide, 
lucioase, galbene-brune.

P rodusu l m edicinal: L in i sem in a  -  conţine mucilagii (4—10%), ulei gras (30- 
40%), proteine (20%), glicozide. Are acţiune laxativ-purgativă, cmolientă, 
este indicat în gastrite, constipaţii, reumatisme.

Familia Geraniaceae
Caractere generale. Include 11 genuri şi cca 800 de specii răspândite, 

preponderent, în zonele temperate şi subtropicale. în Moldova familia este 
reprezentată prin 3 genuri, care includ 18 spccii, cel mai numeros fiind Ge
ranium -  cu 14 specii, frecvent întâlnite pe poieniţe şi lunci, în calitate dc 
plante ornamentale -  în condiţii de seră ori apartamente, creşte G. zonale, cu 
numeroase varietăţi.

Formele vitale sunt plante ierbacee, rar subarbuşti şi arbuşti cu tulpini 
adesea îngroşate la noduri, cu peri secretori, care elaborează ulei volatil, rar 
glabre. Plantele anuale dezvoltă rădăcini pivotante, subţiri, care uşor se smulg 
din sol. Unele specii perene, ce vegetează în zonele de stepă şi deşerturi, 
au rădăcina principală metamorfizată în tuberculi cu funcţia de depozitare 
a substanţelor nutritive. Dezvoltă frunze stipelate, dispuse altern ori opus, 
lung peţiolate; cele tulpinale -  sesile. Limbul e palmat ori penat-lobat, mai 
rar întreg. Florile sunt grupate în inflorescenţe terminale, umbeliforme ori ci- 
moase. Sunt bisexuate, preponderent, actinomorfe, adesea pentamere. Corola 
e dialipetală, cu petale uneori inegale, obcordate, roşii, roz. Androceul constă 
din 10 stamine dispuse pe 2 cicluri, cu filamente sudate la bază. Gineceul se 
constituie din 5, mai rar din 2-3 cârpele cu câte 1-2 ovule. Ovarul e superior. 
Polenizarea e încrucişată.

Fructul reprezintă nişte capsule dehiscentc, lung rostrate. Iniţial se des
chide partea bazală, mai lată, cu seminţe, apoi cea de sus, îngustă, care se ră
suceşte după acul ceasornicului. Pentru multe geraniaceae este caracteristică 
automecanohoria.

Genul G eranium . Gen numeros -  include 400 de specii. Plante anuale, bi
enale sau perene. Dezvoltă frunze lung peţiolate, palmat-lobate. Fructul repre
zintă capsule, cu un rostru lung, dc unde le vine şi denumirea de ciocul berzei.
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G. robertianum -  N apraznic plante anuale cu tulpini erecte, ramificate, 

înalte de 30-60 cm, roşcate, pubescente. Dezvoltă frunze palmat-lobate, cu
3 5 lobi dublu-pcnat-sectaţi, lung peţiolate, cu peri glandulari pe ambele feţe, 
dispuse opus. Florile sunt scurt-pedunculate, dispuse câte 2 pe un peduncul 
comun. Caliciul с gamoscpal, din 5 sepale ovat-lanccolatc, persistent pe fruct. 
Corola e dialipetală, din 5 petale roz-violacee, cu 3 nervuri mai deschise la 
culoare. Androccul sc constituie din 10 stamine cu antcrc galbene, dispuse 
pe 2 cicluri. Gincccul с compus din 5 cârpele sudate, ficcare conţinând câte 2 
ovule. Fructul reprezintă o capsulă.

Produsul m edicinal: G eran ii robertian i h erba  -  conţinc geraniină, ulei volatil 
cu componentul de bază -  gcraniolul, taninuri, saponozide, flavonozide. Are 
acţiune hemostatică, astringentă, antidiareică. Se recomandă în afecţiuni bu- 
cofaringiene. Un remediu popular vcchi utilizat în tratamentul contuziilor, 
intern -  în tuberculoză şi diabet.

Alte specii: G. sanguine um, G. phaeum, G. sylvaticum.

G en u l Pelargonium. Include cca 250 dc specii originare din Africa dc 
Sud. în Moldova se creşte în apartamente în calitate de plantă ornamentală.

P. zonale -  M uşcata -  plante cu tulpini ramificate, lignificate la bază, 
înalte de 100-120 cm. Frunze cu 5 7 lobi semicirculari, cu peri secretori, 
dispuse opus. Flori dc culoare roz, adunate câte 5-12 în umbele. Se cultivă în 
ţările bazinului Mediteranean ca plantă aromatică.

Lăstarii tineri foliari conţin 0,1-0,3%  ulei volatil, bogat în citroneol (50- 
60%), geraniol (20-25% ), aprcciat în producerea articolelor dc parfumerie şi 
cosmetică.

3.6.1.33. Ordinul Cornales
Familia Согпасеае

Caractere generale. Include 4 genuri şi cca 65 dc specii răspândite în 
zonele subtropicale şi temperate din Emisfera nordică, precum şi în Africa de 
Sud. în Moldova familia este reprezentată prin 2 genuri: Cornus -  cu specia 
C. mas şi Swida -  cu 4 specii răspândite în zonele silvice.

Formele vitale sunt arbori şi arbuşti, mai rar subarbuşti cu frunze caduce, 
mai rar persistente. Dezvoltă frunze dispuse opus, mai rar altern, peţiolate, 
întregi, pentanerve, aslipelate. Florile sunt grupate în inflorescenţe tenninale 
de tipul umbelă, mici, 4-5-m ere, bisexuate. Caliciul constă din 4-5  sepale 
serate. Petale şi stamine câtc 4-5. Staminele sunt prinse de marginea discului 
nectarifer şi alternează cu petalele. Gineceul se constituie din 2, mai rar din
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3-4 cârpele. Ovarul e inferior cu 1,-4 loje şi cu câte o ovulă pendentă în fiecare 
lojă. Fructul reprezintă o drupă, cu mezocarp cămos, mai rar bacă. Seminţele 
conţin un embrion scurt şi endosperm bogat.

Genul Cornus. Cel mai numeros şi mai răspândit gen al familiei -  cca 
50 de specii întâlnite în zona temperată a Emisferei nordice. Răspândirea lor 
în diferite condiţii ecologice a condus la apariţia anumitor adaptări, în speci
al ale formelor vitale -  arbori şi arbuşti. Dezvoltă frunze dispuse opus, mai 
rar altem, cu limb foliar întreg, astipelate. Florile sunt tetramere, fin serate, 
cu petale galbene ori purpurii. Ele sunt atât de mici, încât pot fi observate 
cu greu, dacă n-ar fi gmpate în inflorescenţe axilare ori terminale. Sepalele 
alternează cu staminele şi pistilurile la baza cărora, pe ovaml inferior, se 
află discul nectarifer. Polenizarea e încrucişată, entomofilă. Este posibilă şi 
autopolenizarea -  când staminele florii se apleacă şi vin în contact cu florile 
vecine -  are loc geitonogamia. Fructul reprezintă drupe sferice ori eliptice, 
cu o cromaţie evidenţiată -  roşie, albastră, neagră, albă, care atrage păsările, 
răspândind astfel seminţele.

C. mas -  Corn (pi.XVII, fig.3) -  cel mai răspândit şi mai frecvcnt folosit 
arbust, înalt dc 4-5  m, cu tulpina ramificată. Se întâlneşte în Europa Centrală 
şi de Sud, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, în Moldova -  în păduri. Dezvoltă 
frunze ovate ori eliptice, acuminate, la bază rotunde, margine întreagă, pe
ţiolate. înfloreşte înainte de înfrunzire, fiind vizitate intens de albine. Florile 
sunt galbene, scurt pedunculate, dispuse câte 6-10 în umbele; sepale, petale, 
stamine -  câte 4. Fructul reprezintă o drupă cărnoasă, elipsoidală, roşie, bo
gată în zahamri, acizi organici, vitamina C, taninuri, pectine. Se recomandă 
în afecţiunile tractului digestiv, în răceli.

3.6.1.34. Ordinul Araliales (Apiales)

Familia Araliaceae
Caractere generale. Include 70 de genuri şi cca 850 de specii răspândite, 

preponderent, în Asia Orientală, pe insulele oceanului Pacific şi în Australia. 
Unele specii vegetează şi în zona temperată. în Europa occidentală familia 
este prezentată printr-o singură specie -  Hedera helix, care creşte şi în zona 
silvică din Moldova.

Formele vitale sunt arbori şi arbuşti, liane, mai rar plante ierbacee perene 
cu canale secretoare. Dezvoltă frunze dispuse, preponderent, altem, simple, 
întregi sau adânc lobate, uneori -  palmat- sau penat-compuse în verticile, 
atingând împreună cu peţiolul dimensiuni foarte mari, astipelate, caduce sau
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persistente. Florile sunt grupate în inflorescenţe foarte variate atât după di
mensiuni, cât şi după tip, preponderent este umbelă, mai rar spic sau racem. 
Sunt caracteristice inflorescenţele raccmoase compusc: racem + umbele sim
ple. Florile sunt mici, nearătoase, cu peduncul articulat, actinomorfe, bisexua
te; caliciul e dialisepal cu sepale fin serate; corola din 5 petale, carc alternează 
cu staminele; ovar inferior. Formula florală: Ş? © CasCo^ A SG 5. Polenizarea 
e entomofilă; structura florii este acceptabilă pentru diferite insecte. Fructul 
reprezintă o bacă sau drupă cu 5 seminţe. De regulă, drupele sunt suculcntc, 
cu cxocarp de cromaţie pronunţată, cu mezocarp cărnos şi endocarp dur, em
brion drept, foarte mic; endosperm dezvoltat, bogat în substanţe nutritive.

Genul Aralia. Include 40 de spccii răspândite în Asia, Australia şi Ame
rica. Se experimentează în Moldova.

A. mandshurica -  A ralie (pl.XVII, ftg.4) -  arbuşti înalţi dc 1,5-5 w, cu 
tulpini neramificate şi numeroşi spini ascuţiţi pe ele. Dezvoltă frunze inari, 
bipenat-compuse, adunate în verticile la vârful ramurilor. Florile sunt mici, 
nearătoase, albicioase, în umbele sferice, unite câte 5-8 în panicule, care sc 
dezvoltă la vârful ramurilor în centrul verticilului foliar. Fructul reprezintă o 
bacă sferică, suculentă, cu 5 seminţe, neagră.

P rodusul m edicinal: A ra liae  n tan dsh u ricae  rad ices  — rădăcinile recoltate toam
na, conţin ulei volatil, saponine, flavonozide, alcaloidul araiina. Sc utilizează 
în surmenaj fizic şi intelectual, hipotonie, diabet zaharat, insomnii.

Genul Eleutherococcus
E. senticosus -  Ginseng de Siberia -  arbust ramificat de la bază, cu ramuri 

prevăzute cu spini deşi, ascuţiţi, duri, înalt de 2-4  m. Vegetează în Siberia Ori
entală şi Coreea. Se experimentează în Moldova. Dezvoltă frunze palmat-com- 
puse, lung peţiolate, acuminate, faţa superioară glabră, cea inferioară-păroasă. 
Florile sunt actinomorfe, cu stamine violete, grupate în umbele simple, termina
le. Fructul reprezintă drupe sferice, negre, lucitoare, cu 5 seminţe.

P rodusul m edicinal: E leu th erococcu s rad ices  -  conţine saponozide triterpcnicc, 
flavonozide, ulei volatil, alcaloidul araiina. Posedă acţiune sedativă, hipogli- 
ccmiantă. Stimulează activitatea de muncă fizică şi intelectuală, funcţia glan
delor sexuale, diminuează nivelul zaharului în sânge.

Genul Hedera
H. helix -  Iederă (pl.XVII, fig, 5) -  unica spccic din familia Araliaceae, 

care vegetează spontan în Codrii Moldovei. Arbust agăţător ori târâtor, cu tul
pina lungă de 25 30 m, ce se fixează pe suporturi (tulpina arborilor) cu ajuto
rul rădăcinilor adventive, care se dezvoltă pe intemoduri. Lăstarii şî frunzele
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tinere sunt acoperiţi cu peri stelaţi. Dezvoltă ramuri fertile cu frunze dispuse 
altern, peţiolate, pieloase, ovate şi ramuri sterile cu frunze tri-, sau palmat- 
lobate cu baza cordiformă, ambele tipuri astipelatc, persistente. Florile sunt 
actinomorfe, apar toamna, grupate în inflorescenţe, globuloase de tip umbelă, 
dispuse în racem. Caliciul e înzestrat cu 5 sepale, rar penat-dinţate; corola -  5 
petale, galbene-verzui, cărnoase; androceul -  5 stamine. Ovarul e globulos, 
semiinferior, cu 5 loje. Fructul reprezintă o bacă globuloasă, violet-albăstruie, 
cu 2-3 seminţe reniforme. Se maturizează iarna.

P rodusul m cdicinal: Hederaefolia - conţine saponozide, flavonozide. Are ac
ţiunc expectorantă, antispastică în bronşite, an ti inflamatoare. Se recomandă 
în bronşite cronice, astm bronşic, ulceraţii.

G enul Oplopanax
O. elatum -  arbust înalt dc 1-2 m răspândit în Extremul Orient. Dezvoltă 

rizomi scurţi, tulpini cu spini lungi, aciformi. Frunzele sunt lung peţiolate, 
iar peţiolul cu spini. Limbul с fin 5-7-palmat-lobat. Florile sunt verzui, mici, 
nearătoase, grupate în umbele simple.

Rizomii şi rădăcinile conţin ulei volatil (5%), saponozide, glicozide, alca- 
loidul aralina. Stimulează funcţia sistemului nervos ccntral.

G en u l Panax
P. ginseng -  Ginseng (Rădăcina vieţii) -  specie relictă, întâlnită spontan 

în zona silvică dc foioase şi conifere din Extremul Orient, Coreea de Nord 
şi China de Nord. Se cultivă în China, Japonia, Coreea, Siberia, America de 
Nord. Sunt plante ierbaccc, înalte de 40-70  cm, cu organe subterane lungi de 
20 30 cm, tuberizate, putcrnic ramificate, de forma corpului omului, cu gust 
dulceag. Cele mai grele „rădăcini” dc ginseng -  dc 300-400 g, au o vârstă de 
cel puţin 200 de ani. Plantele sc dezvoltă foarte lent. Devin mature la vârsta 
de 8 10 ani, când tulpina arc 3-4 ramificaţii cu frunze, palmat-compuse. 
Anual frunzele cad toamna, lăsând cicatricc, numărul cărora corespund vâr
stei plantei. Dezvoltă tulpină subţire, erectă, carc sc termină cu ax floral cu 
flori mici, alb-verzui, nearătoase, actinomorfe, pe tipul 5, grupate în umbele 
simple. Fructul reprezintă o drupă de culoare roşie-intens, cu 2 seminţe, care 
în condiţii naturale germinează nu mai devreme dc al doilea an de la matu
rizarea lor.

Produsu l m cdicinal: G inseng rad ices  recoltat după vârsta dc 7 ani a plantelor, 
când rădăcinile ating în greutate 60-100 g. Conţine saponozide triterpemee 
rar întâlnite în lumea vegetală, ulei volatil, poliholozide, flavonozide, amino
acizi, vitaminele B p Вл. Este considerat un panaceu (medicament universal)

CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta
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pentru multiplele virtuţi terapeutice: stimulează activitatea cardiacă, sistemul 
nervos central, acţiune hipoglicemiantă, imunostimulatoare şi imunomodula- 
toare, antitumorală. Consolidează şi fortifică rezistenţa generală a organismu
lui, în anemie, oboseală, slăbirea memoriei, nevroze.

Familia Apiaceae (Umbelliferae)
Caractere generale. Este una dintre cele mai numeroase şi mai importante, 

din punct de vedere economic, familie din filumul Angiospermatophyta. Inclu
de cca 300 de genuri şi 3000 de specii răspândite pe tot globul, însă cele mai 
multe sc întâlnesc în zonele temperată şi subtropicală din Emisfera nordică; în 
cca tropicală se întâlnesc, preponderent, în zonele montane. In flora Moldovei 
familia este reprezentată prin 42 de genuri, care include 70 de spccii.

Formele vitale sunt plante ierbacee anuale, bienale şi perene, mai rar 
lemnoase. Rădăcini pivotante deseori metamorfozate, tulpini crcctc, mai 
rar târâtoare, cu intemoduri fistuloase, înalte de până la 3 m. Plantele sunt 
prevăzute cu canale secretoare, ce conţin ulei volatil şi substanţe răşinoase, 
acestea determinând aroma lor specifică. Dezvoltă frunze dispuse altern, cu 
teacă, astipelate; limb palmat-, pcnat-scctat, deseori până la filiform. Speci
ile apiaceelor sunt uşor dc rccunoscut prin inflorescenţele lor tipice pentru 
familie -  umbelc compuse. La baza umbelei se află bractei, ce formează 
involucrul, iar la baza u m b e lu ţe lo r- involucelul. Umbelele pot fi terminale 
ori axilarc. Uncie specii de apiacee dezvoltă um beluţe centrale din flori bi
sexuate actinomorfe, ori femele, iar cele laterale, zigomorfe -  flori mascule. 
Structura florii majorităţii apiaceelor este identică. De regulă, actinomorfe, 
pentamere. Caliciul e format din sepale fin serate. Petalele sunt albe, gal
bene ori galbene-verzui, mai rar albastre sau de culoare roz. Frecvent sunt 
prezente 5 stamine cu filamente lungi, care alternează cu petalele, fixate pc 
discul nectarifer. Gineceul e sincarpic, din 2 cârpele. Ovarul e bilocular, 
inferior. De regulă, în fiecare lojă se află 1-2 ovule, din care sc dezvoltă 
numai o sămânţă. Polenizarea e entomofilă. Formula florală: Ca5 Co-
jA5G 2r Fructul reprezintă o diachenă uscată; la coacere, frecvent, se separă 
în două jum ătăţi -  mericarpe, care sunt prinse de axa centrală, denumită 
carpofor. Partea inferioară a mericarpului poartă denum irea de comisură; 
pe cea superioară -  convexă, se află 5 coaste longitudinale, formate din 
faseiculc conducătoare. între ele pot fi şi coaste secundare. In mericarpii se 
află şi canale secretoare. Sămânţa conţine un embrion drept, înconjurat de 
endosperm cărnos. Răspândirea seminţelor e anemohoră, hidrohoră, zooho- 
ră, antropohoră.
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G en u l Anisum
A. vulgare -  Anason -  plante anuale, originare din zona Mediteraneană. 

Sc experimentează în Moldova în calitate de plante medicinale şi aromatice. 
Dezvoltă rădăcini pivotante, subţiri, tulpini cilindrice, ramificate în partea su
perioară, înalte de 30-60 cm. Frunzele pe tulpină sunt polimorfe: cele de la 
bază -  peliolate, ovale, întregi, cu margine serată; cele mijlocii -  penate; cele 
superioare -  sesile, de 2-3 ori penat-sectate în lobi liniari. Florile sunt mici, 
pentamere, grupate în inflorescenţă umbelă compusă din 8 16 radii fără invo
lucru. Fructul reprezintă diachene mici, ovoide, cu mericarpe greu separabile, 
cu coaste slab proeminente, de culoare galben-cenuşii.

Produsu l m edicinal: Anisifru c tu s  -  conţine ulei volatil (2-3% ) CU componen
tul de bază anctolul, ulei gras, cumarine, llavonozide, glucide. Are acţiune 
expectorantă, earminativă, diuretică. Sc recomandă în bronşite, balonări ab
dominale, colici.

G en u l Angelica. în flora spontană a Moldovei vegetează 2 specii în lun
cile râurilor.

A. archangelica -  Angelica plante ierbacee bienale sau perene. Dezvol
tă rizomi groşi, tulpini ramificate, cilindrice, fin striate, înalte de 1-2 m\ frun
ze mari, tripenat-seetate, cu lacinii ovate, pe margine inegal serate, cu teacă 
marc, umlîală şi stnală, ce reprezintă un criteriu de recunoaştere a plantei. 
Florile sunt cu petale mici, albe-verzui-gălbui, adunate în umbele globuloase, 
fără involucru, compuse din 20-40 umbeluţe. Fruct -  diachenă elipsoidală, 
turtită, costată, cu canale sccrctoare.

P rodusul m edicinal: A n g e lica e  rad ices — conţine ulei volatil (0,6—1,0%), cu
marine, taninuri, acizi organici. Are acţiune lonie-amară, stimulentă a diges
tiei, cardiotonică. Se recomandă în astenie psiho-fizică, colici intestinale. Se 
utilizează ca aromatizant în producerea băuturilor alcoolice.

G en u l Anethum
A. graveolem -  Mărar (piXVÎI, fig.6) - plante anuale cu tulpini fistuloa- 

se, fin striate, glabre, ramificate, înalte de 40- 100 cm. Frunze tripenat-secate 
cu segmente lmiare-filiforme, lung peţiolate, vaginate. Florile sunt în inflo
rescenţe compuse, din 20-30 umbeluţe fară involucru şi involucel. Fructul 
reprezintă diachene ovate, pe partea ventrală - cu 3 coaste proeminente. în 
Moldova se cultivă prin grădini în calitate de plante condimentare, dar şi pe 
suprafeţe industriale pentru obţinerea uleiului volatil.

Produsul m edicinal: A n e th i h erba  şi A n eth i fru c tu s  -  conţine ulei volatil ( 2 , 5 -  

4,0%) cu componenţii de bază carvona şi limonen. Are acţiune stomahică,
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carminativă, antiseptică. Este un condiment apreciat atât în arta culinară par
ticulară, cât şi în industria alimentară.

G en u l Apium
A, graveolens -  Ţelina (pl.XVIII, fig. 1) -  plante icrbacce bienale, cu ră

dăcină cărnoasă, care în al doilea an de vegetaţie se lignifică. Dezvoltă tulpini 
glabre, înalte până la 1 m, cu frunze bazale lung peţiolate, cu 5 lobi adânc 
dinţaţi; celc superioare -  aproape sesile. Florile sunt cu petale albe, grupate 
în umbclc compusc din 6-12 umbeluţe. Fructul reprezintă diachenc aproape 
sfericc. în Moldova se cultivă pc suprafeţe neînsemnate în calitate de plante 
condimcntare.

Produsul medicinal: A p iig ra v e o le n tid is  rad ices  — conţine ulei volatil (1%), gli- 
cozide flavonice, aminoacizi, furocumarine. Are proprietăţi diuretice, foto- 
sensibilizante, afrodi si atice. Se recomandă în afecţiuni renale în calitate de 
diuretic. Rădăcinile şi frunzele sunt utilizate atât de gospodine în pregătirea 
marinadelor şi murăturilor, cât şi în industria alimentară şi cosmetică.

G en u l Ammi
A. majus -  Ami -  plante ierbacee anuale, originare din Egipt, răspândite 

în ţările bazinului Mediteranean. în Moldova se experimentează în calitate 
de plantă medicinală. Dezvoltă tulpini cilindrice, striate, înalte de 40-80 cm; 
frunze inferioare eliptice, obtuze, de 2-3 ori pcnat-scctate; mijlocii -  lanceo
late, acuminate; cele superioare -  liniare, lobate, cu margine dinţată. Florile 
sunt mici, cu petale obcordate, albe ori galbene, grupate în umbelc compusc 
cu miros neplăcut. Fructul reprezintă diachene ovoide, turtite lateral, care sc 
dcsfac în 2 mericarpe.

Produsu l m edicinal: Ammi majoris fructus -  conţine ulei volatil (1 %), taninuri, 
furocumarine. Au proprietăţi fotosensibilizatoare. Se recomandă în tratamen
tul leucodermiei.

A. visttaga -  Ami (pLXVIII, fig.2) -  plante ierbacee anuale, bienale, ori
ginare din zona Mediteraneană. în Moldova se experimentează în calitate de 
plantă medicinală. Dezvoltă tulpini erecte, ramificate, înalte de până la 1 m. 
Frunzele inferioare -  penat-sectate, celelalte - bi-, tri-penat-sectate, cu lobi 
liniari sau filiformi. Florile sunt mici, cu petale albe, grupate în umbele com
puse cu involucru şi invocel, bractei liniare. Fructul reprezintă diachene mici, 
ovoide cu 5 coaste.

Produsul m edicinal: A m m i v isn agae fru c tu s  -  conţine ulei volatil (1 %), cuma- 
rine, flavone. Arc acţiune spasmolitică, vasodilatatoare a vaselor coronariene. 
Se indică în anghina pectorală, astm bronşic.
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G en u l Carum
C. carvi -  C him en (plXVIII, ftg.3) -  plante ierbaccc, bienale. în flora 

spontană a Moldovei vegetează pe poienile din zona silvică, în lunci. Se expe
rimentează cultivarea în calitate de plante medicinale şi aromatice. Dezvoltă 
rădăcini pivotante, slab ramificate. în primul an de vegetaţie formează o ro- 
zetă de frunze lung peţiolate, în al doilea -  tulpină glabră, fistuloasă, erectă, 
ramificată de la bază, înaltă de 30-70 cm. Frunzele inferioare sunt peţiolate, 
de 2 ori penat-sectate; cele superioare -  scurt peţiolate, la bază cu teacă lăţită, 
cu limb bi-, tri-penat-sectat, cu lobi liniar-lanceolaţi, acuminaţi. Florile sunt 
înzestrate cu petale albe sau roz, grupate în umbele compuse din 8-16 radii 
inegale, fară involucru şi involucel. Fructul reprezintă diachene cenuşii-bru- 
ne, oval-alungite, cu mericarpe fusiforme, uşor arcuate, care se separă uşor.

Produsu l m edicinal: Carvi f r u c tu s  — conţine ulei volatil (3-6% ), cu compo
nenţii de bază carvona (50-60% ) şi limonenul (30%), ulei gras, glucide, cu- 
marine. Are acţiune carminativă, stomahică galactopagă, calmantă a colicilor 
intestinale. Se recomandă în anorexii, dispepsii; apreciat în calitate dc aroma- 
tizant al produselor de panificaţie şi în conservarea legumelor.

G en ul Cicuta
C. virosa -  C ucu ta de apă  plante perene, cu tulpini erecte, intemoduri 

fistuloase, cilindrice, cu creste longitudinale pronunţate, înalte de 1 m. în flora 
spontană a Moldovei vegetează în luncile râurilor şi a bazinelor acvatice. în 
sol formează un rizom îngroşat, intern compartimentat. Dezvoltă frunze pe
ţiolate, bi-, tri-penat-sectate, cu lobi îngust-lanceolaţi ori liniari. Florile sunt 
înzestrate cu caliciu din sepale triunghiulare, persistente, corola cu petale 
albe, grupate în umbele compuse, mari, din 15-25 umbeluţe, fară involucru. 
Fructul reprezintă diachene sferice, cu 5 coaste groase.

Planta e toxică, datorită alcaloidului cicutotoxina.

G en u l Conium
C. maculatum -  C ucută (plXVIIl\ fig.4) -  plante bienale sau perene; în 

flora spontană a Moldovei vegetează în locuri ruderale, necultivate, în preaj
ma locuinţelor. Dezvoltă rădăcini pivotante ramificate, tulpini erecte, foarte 
ramificate, fistuloase, cu pete brune-roşcate, înalte de 1-2 m. Frunzele infe
rioare sunt peţiolate, mari, de 2 -4  ori penat-sectate; cele superioare -  mai 
mici, sesile, puţin sectate, cu miros specific respingător. Florile sunt grupate 
în umbele compuse. Fructul reprezintă diachene ovoide, comprimate lateral, 
glabre, cu 5 coaste proeminente. Din cele mai vechi timpuri au fost cunoscute 
proprietăţile antinevralgice ale plantei.

CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta
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Este o plantă toxică, datorită conţinutului de alcaloizi (coniină). Pentru om 
6-8  g dc plantă produc paralizia muşchilor respiratorii şi moartea prin stop 
respirator. Cucuta a provocat moartea filozofului Socrate din Grecia Antică.

Genul Coriandrum
C. sativum -  C o ria n d ru  (pî.XVIlI, fig.5) -  plante anuale, înalte de 30 - 

80 cm, originare din Africa dc Nord şi Asia de Vest. Se cultiva în Egiptul 
Antic cu 1000 de ani î. Ch. în Moldova creşte pe suprafeţe mici în calitate 
de plantă aromată şi medicinală. Toate organele plantei, cu excepţia fructelor 
mature, au un miros dc ploşniţă. Dezvoltă rădăcini pivotante, tulpini erecte, 
cilindrice, fin brăzdate, ramificate spre vârf. Frunzele bazale sunt lung peţio- 
late, limb divizat în segmente ovale; cele superioare -  dc 3 ori penat-sectate 
cu lobi ovali, dinţaţi. Florile sunt lung pedunculate, pentamere, cu corolă albă 
sau dc culoare roz, grupate în inflorescenţe umbelă compusă, din 3-7  radii, 
Iară involucru, dar cu involucele. Florile de la marginea inflorescenţei sunt 
zigomorfe, din centru -  actinomorfe. Fructul reprezintă diachcnc sferice con- 
crcscutc, galbene sau brune-negricioase, fiecare cu 5 coastc proeminente şi 
drepte şi 5 coaste ondulate, mai puţin proeminente.

Produsul m edicinal: C orian dri fr u c tu s  — conţine ulei volatil (0,5—1,0%), cu 
componentul dc bază linalool (60-70% ), ulei gras, cumarine, proteine, flavo- 
nozide. Are acţiune stoinahică, carminativă, bactericidă, tonic-aperitivă. Sc 
recomandă în dispepsii digestive, balonări abdominale, în corectarea gustului 
unor preparate farmaccutice.

Genul Daucus
D. carata -  M orcov sălbatic (pl.XVJIJ, fig.6) -  plante bienale, cu rădăcini 

pivotante şi tulpini aspru pubescente, înalte de 40-100 cm. In flora spontană a 
Moldovei cresc pretutindeni, în diferite condiţii ecologice. Frunzele sunt ova
te ori triunghiulare, 2 -3 -penat-sectate. Florile sunt actinomorfe, albe, adunate 
în umbele compuse din 10-50 umbeluţe, la mijloc cu o pată roşie. Fructul 
reprezintă diachcnc pubescente. Fructele conţin ulei volatil (1 ,5-2,0% ) cu 
componentul dc bază -  geraniol.

D. carota var. sativa -  M orcov cu ltivat (pl.XIX, fig.J) -  plante bienale, 
cu rădăcini tuberizate, groase, cărnoase, conice, galbene-portocalii. Organele 
supraterestre sunt similare cu ale morcovului sălbatic. Este introdus în cultură 
de 4000 de ani în ţările bazinului Mediteranean, iniţial în calitate de plantă 
medicinală, apoi alimentară şi furajeră. Rădăcinile conţin o gamă largă de 
vitamine, preponderent ß-caroten (provitamina A); glucide; pectinc.
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Genul Foeniculum
F. vulgare -  Fenicul (pl.XlX, fig.2) -  plante bienale sau perene cu rădă

cini pivotante, tulpini erecte, cilindrice, fistuloase, fin striate, ramificate dc la 
bază, înalte de 1-2 m. Cresc spontan în zona Mediteraneană. In Moldova se 
cultivă în calitate de plantă medicinală şi aromatică. Dezvoltă frunze inferioa
re cu peţiol şi teacă bine dezvoltate; laciniile frunzelor superioare sunt filifor
me. Flori grupate în umbele compuse, din 5-20 umbeluţe. Corola e compusă 
din petale lat-ovate, terminate cu un vârf lat, galbene-aurii. Fructul reprezintă 
diachene alungit-ovoide, cu mericarpc separabile, acute, cu câte 5 coaste pro
eminente.

P rodusul m edicinal: F oen icu li fru c tu s  -  conţine ulei volatil (3-7% ), CU com
ponentul de bază anetolul (50-60% ), ulei gras, cumarine. Are acţiune sto- 
mahică, carminativă, antispastică. Se utilizează în astm bronşic, fluidizând 
secreţiile, în balonări abdominale.

Genul Levisticum
L. officinale -  Leuştean (pI.XIX, fig.3) -  plante perene cu rădăcină pivo- 

tantă şi ramificată; tulpini ramificate în partea superioară, fistuloasă, cilindri
ce, fin striate, înalte de 1-2 m. în Moldova creşte în grădinile gospodinelor în 
calitate de plantă condimentară şi medicinală. Dezvoltă frunze mari, lucitoa
re, lat-triunghiulare, de 2-3 ori penat-sectate; lobii foliari -  obovaţi ori sferici, 
mari; frunzele inferioare -  lung-peţiolate cu peţiol fistulös, cele superioare -  
aproape sesile. Florile sunt bisexuate, grupate în umbele compuse din 12-30 
umbeluţe, cu involucru şi involucel. Corola e compusă din petale eliptice, 
galbene, androceul -  din 5 stamine, gineceul e bicarpelar, ovarul inferior. 
Fructele reprezintă diachene eliptice, turtite, cu 2 coaste ventrale.

P rodusu l m edicinal: L evistic i rad ices  recoltat de la plantele în vârstă de 2—3 
ani; conţine ulei volatil (0,5-1,0% ), cumarine. Are acţiune hipotensivă, diu
retică, carminativă, stomahică, emenagogă.

Se utilizează şi frunzele în calitate de remediu stomahic, antiinflamator, 
vitaminizant, carmativ.

Genul Petroselinum
P. crispum -  P ă tru n je l (pLXlX, fig.4) -  plante bienale cu rădăcini meta-

A  ♦ 4 • Лmorfozate, fusiforme, groase. In Moldova se cultivă în scop alimentar. In anul 
doi de vegetaţie dezvoltă tulpini cilindrice, ramificate. Frunzele din rozetă şi 
cele tulpinale inferioare sunt peţiolate, penat-sectate, cu lobi obovaţi, 3-sec- 
taţi; cele superioare -  3-sectate. Posedă flori albe, grupate în umbele. Fructul 
reprezintă diachene lat-ovate, surii.
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P rodusul m edicinal: P etro se lin ifr u c tu s  — conţinc ulei volatil ( î-2 % ), bogat în 
apiol, cumarine, flavonozide. Arc acţiunc diuretică, spasmolitieă, vasodilata- 
toare. Se recomandă pentru eliminarea calculilor renali.

Alte specii din familia Apiaceae, ce vegetează în flora noastră, dar cu 
valoare medicinală neînsemnată: Eryngium planum  -  Scai vânăt, Pimpi- 
nella saxifraga -  Pătrunjel de câmp, Peucedanum latifolia -  Chimenul 
porcului, Heracleum sibiricum -  Brânca ursului, Laserpitium latifolium 
~ Zmeoaică.

3.6.1.35. Ordinul Rhamnales
Familia Rhamnaceae

Caractere generale. Include cca 60 de genuri şi peste 900 de specii răs-
A.

pândite din zona tropicală -  la cercul polar. In flora Moldovei este reprezen
tată dc 4 genuri.

Forme vitale -  p la nie lemnoase cu o varietate mare de forme -  de la tâ
râtoare şi subarbuşti, la arbori giganţi şi liane; numai speciile g. Crumena- 
r i a  sunt plante ierbacee anuale, răspândite în zona tropicală a Amerieii de 
Sud. Dezvoltă frunze simple, stipelate, caduce sau persistente chiar în cadrul 
aceluiaşi gen, dispuse altem ori opus, nervaţiune paralelă ori pcnat-arcuată. 
Multe specii sunt prevăzute cu spini ori ghimpi pari, care prezintă lăstarii ter
minali ori axilari metamorfozaţi. Florile sunt mici, nearătoase, galbene-verzui 
ori albe, grupate în semiumbele axilare, corimb ori cime, mai rar solitare, ac
tinomorfe, penta-, mai rar tetramere. Staminele sunt epipetale, în număr egal 
cu petalele; receptaculul e bine dezvoltat, în formă de cupă; ovarul e superior. 
Formula florală: ?  (t) Cas 4Co5 4A 54G ^ .  Polenizarea e entomofilă. Fructele 
sunt uscate, dehiscente, care se desfac în nucule sau de tip suculente -  bacă 
ori drupă. Sămânţa e înzestrată cu cotiledoane mari; endosperm drept, slab, 
dezvoltat ori fără el.

Genul Frangula
F. alnus -  Cruşin - arbuşti înalţi de 4 5 m cu tulpină cilindrică ramificată, 

cu lenticele albicioase alungite, ramuri fără spini spre deosebire de Rhamnus 
cathartica. Dezvoltă frunze oblonge, eliptice sau ovale, întregi, acuminate, cu 
8-9  perechi de nervaţiuni penate, ce arcuiesc spre margine, peţiolate, dispuse 
altern. Florile sunt albe-verzui, actinomorfe, bisexuate, grupate câte 2 - IO în 
cime axilare, eu corolă în formă de pâlnie. Fructul reprezintă o bacă sferică, 
lung pedicelată, roşie-negricioasă, cu 2-3 seminţe comprimate; necoaptă -  to
xică. In flora spontană a Moldovei vegetează pe la liziere, pe malul râurilor.
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P rodusu l m edicinal: F ran gu lae  cortex  -  scoarţa tulpinii şi ramurilor de la plan
tele în vârstă de 3-4  ani. Conţine antracenozide (4—8%), taninuri. Are acţiune 
laxativă sau purgativă -  în funcţie de doză. Se recomandă în constipaţii cro
nice, dischinezic biliară.

G enu l Rham nus . în flora spontană a Moldovei este reprezentat prin 2 
specii -  în zona silvică.

R. cathartica -  Verigar, spinul cerbului arbust înalt de 6-8 m cu co
roană neregulată şi ramuri laterale scurte terminate cu spini. Dezvoltă frunze 
lung peţiolate, dispuse opus, ovate sau eliptice, cu 3 perechi dc nervuri uşor 
curbate proeminente, margine serată. Florile sunt verzui-gălbui, de tipul 4, 
grupate câte 10-15. Fructul reprezintă bace, negre la maturitate, cu gust dul- 
ceag-amărui.

P rodusu l m edicinal: R h am n i ca th articae  fru c tu s  — conţine antacenozide, llavo- 
nozide, acizi organici, zaharuri. Are acţiune laxativă, diuretică; se recomandă 
în constipaţii acute.

G en u l Ziziphus
Z. jttjuba -  Z izilus (U nabi) -  arbust spinos, cu coroană variată, înalt de

4 5 nu cunoscut în cultură din vechime în ţările bazinului Mediteranean şi 
Asia Orientală. Sc cunosc cca 400 de soiuri. în Moldova se cultivă în grădini 
în calitatc dc plante pomicole. Dezvoltă frunze eliptice ori ovate, cu 3 nerva- 
ţiuni proeminente, dispuse altern. Florile sunt mici, gălbui, grupate în buchctc 
la axila frunzelor. Fructul reprezintă drupe foarte variate după formă -  de la 
sferice până la eliptice, cu cndocarp sclerificat.

P rodusu l m edicinal: Ju ju bae  fru c tu s  - conţine zaharuri (10-30% ), mucilagii, 
vitamina C, taninuri. Are acţiune emolientă. Se recomandă în hipertensiune, 
bronşite, avitaminoze. Fructele sunt comestibile.

Familia Vitaceae
C arac te re  generale, Includc 12 genuri şi cca 700 de specii răspândite 

în zonele temperate, subtropicale şi tropicale. în flora spontană a Moldovei, 
familia este reprezentată prin g. Vitis cu specia К sylvestris, care vegetează în 
pădurile din luncile râurilor şi specia de cultură -  V. vinifera, cu numeroase 
soiuri, precum şi g. Parthenocissus şi Ampelopsis cu câte 2 specii, cultivate 
în calitate de plante ornamentale.

Formele vitale sunt arbori nu prea înalţi, arbuşti şi liane lemnoase agă
ţătoare prin cârcei. Dezvoltă frunze stipelate, dispuse altern, mai rar opus, 
foarte variate după forma limbului, adesea 3-5-palmat-sectate sau lobate, mai
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rar penat- ori palmat-compuse. Florile sunt grupate în inflorescenţe terminale 
cimoase sau racemoase, mici, verzui, foarte rar roşiatice ori galbene-aurii, ac- 
tinomorfe, bisexuate, 4-5-mere. Caliciul, de regulă, este slab dezvoltat; corola 
e dialipetală ori gamopetală în formă de tub. Androceul constă din stamine 
prinse de baza discului nectarifer. Gineceul e bicarpelar. Ovarul e superior, 
aproape sudat cu discul nectarifer, bilocular, cu 1-2 ovule în fiecare lojă. Po
lenizarea e entomofilă şi anemofilă. Fructul reprezintă o bacă cărnoasă şi su
culentă, cu 1-2 seminţe cu embrion mic, înconjurat de endosperm dezvoltat.

Genul Vitis. Include 50-60 de specii răspândite în zona temperată a Emi
sferei nordice.

V. sylvestris -  Viţă de pădure -  liană lemnoasă cu scoarţă, care se exfoli- 
ază în laşii; se prinde de arbori prin cârcei. Dezvoltă frunze -  ovat-circulare,
3-5-palmat-lobate sau aproape întregi. Florile sunt galbene-verzui, unisexuate. 
Fructele reprezintă bace mici, sferice, albăstrui-violete, cu gust astringent.

Rămăşiţele frunzelor au fost găsite în straturile geologice din localitatea 
Naslaveea, raionul Ocniţa, şi mărturisesc, că specia creştea în Moldova acum
6-25 mln ani.

К vinifera -  Viţă de vie cultivată (pl.XIX, fig.5) -  una dintre cele mai 
vechi plante folosite de om, rămăşiţele căreia au fost găsite în diferite locali
tăţi din Asia şi Europa. în Moldova seminţe de viţă de vie au fost identificate 
în straturile geologice din localitatea Varvarovca, raionul Floreşti, care da
tează cu 2800 de ani î. Ch. şi mărturisesc că din acele timpuri viţă de vie este 
practicată în cultură. Pe parcursul secolelor s-au creat variate soiuri şi forme, 
numărul cărora pe glob depăşeşte 20 de mii. Institutul Naţional al Viei şi Vi
nului din Moldova dispune de o colecţie alcătuită din 2500 de soiuri şi varie
tăţi. în Moldova, pe suprafeţe industriale, se cultivă cca 50 de soiuri. Fructele 
sunt bace roşii sau albe, adunate în raceme, numite ciorchine sau struguri, 
conţin zaharuri, acizi organici, substanţe minerale, taninuri etc.; au proprie
tăţi capilaroprotectoare, antiscleroticc, energizante. Se utilizează în calitate 
de alimente dietetice foarte nutritive (0,7-1,2 kcal/kg), în afecţiuni cardiovas
culare, anemie. Din seminţe sc obţin preparate medicamentoase folosite în 
afecţiunile sistemelor cardiovascular şi gastrointestinal. Frunzele sunt bogate 
în taninuri şi au proprietăţi astringente; sc recomandă în afecţiuni vasculare, 
hemoragii uterine. Seva de primăvară -  „plânsul viţei” -  se recomandă în 
conjunctivite şi dermatite.

Tatiana CALALB,• \Mihai BODRUG]



CAPITOI.UL III. Plante superioare Cormobionta

3.6.1.36. Ordinul Santales
Familia Loranthaceae

Caractere generale. Include II genuri şi cca 510 specii răspândite, pre
ponderent, în zonele tropicală şi subtropicale şi numai unele specii în cele 
temperate; relativ la nord se întâlnesc reprezentanţii g. Viscum. In flora M ol
dovei familia este reprezentată prin 2 genuri monotipice.

Formele vitale sunt arbuşti mici, mai rar plante ierbacee, de obicei semipa- 
razite pe diferite specii de arbori, fixându-se pe ramuri cu ajutorul haustoriilor, 
care se introduc în ţesuturile plantei gazdă. Dezvoltă tulpini vcrzi-gălbui sau 
negricioase şi ramuri articulate; frunze dispuse opus, de regulă cu nervaţiune 
arcuată, simple, întregi, glabre, sempervirescente sau caduce. Ultimele variază 
de la fonnă normală, verzi, până la frunze în formă de solzi, lipsite de clorofilă. 
Florile sunt actinomorfe, rar zigomorfe, unisexuate. Periantul e simplu, cu 2 4 
piese, foarte redus, mai ales al florilor femele. Stamine în număr egal cu lobii 
periantului, libere sau sudate cu el. Gineceu format din 3—4 cârpele cu stil scurt. 
Ovar inferior, unilocular. Polenizarea e entomofilă ori anemofilă. Fructul repre
zintă o bacă falsă, cărnoasă, viu colorată, cu un strat în interior cleios, cu l, mai 
rar cu 2-3 seminţe fară tegument, cu endosperm cărnos în jurul embrionului. 
Fructele sunt răspândite, preponderent, de păsări.

G en u l Loranthus
L. europaeus -  Vâsc de stejar -  subarbust semiparazit pe speciile de 

stejar, tei, fag, mesteacăn. Dezvoltă frunze caduce, caracteristicc, prin care se 
poate deosebi uşor de Viscum album.

G en u l Viscum
V. album -  Vâsc (pl.XÎX, fig .6) -  plante perene semiparazite pe arbori, 

inclusiv pe cei fructiferi măr, păr, cireş, prun etc. In Moldova se întâlnesc 
destul de frecvent. Pe planta gazdă se menţine cu un sistem de haustorii pu
ternic dezvoltat. Dezvoltă o tufa sferică de 50-60 cm cu ramuri ramificate 
dichotomic, cilindrice, groase, frunze dispuse opus, pieloase, sesile, obovate, 
cu 5-6 nervaţiuni, margine întreagă şi vârf obtuz. Florile sunt aranjate câtc 3, 
terminale, galbcne-vcrzui. Fructul reprezintă o bacă falsă, sferică albă, rămân 
pe plante peste iarnă. Sunt diseminate de păsări la distanţe mari.

P rodusu l m edicinal: Visci folia cum stipites — ramuri tinere însoţite de frunze şi 
recoltate din octombrie până în martie de pe pomii de măr, păr, mesteacăn, 
frasin. Vâscuî, ce parazitează pe arbori de tei, arţar, plop, salcie, este toxic. 
Conţine vicotoxine, flavonozide, aminoacizi. Se recomandă în hipertensiune, 
artroză, afecţiuni tumorale. Este o plantă toxică.
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3.6.1.37. Ordinul Elaeagnales
Familia Etaeagnaceae

Caractere generale. Include 3 genuri cu cca 55 de specii răspândite în 
Europa, Asia şi America de Nord.

Formele vitale sunt arbori şi arbuşti cu o pubescentă surie, graţie pre- 
• * * » A 

zenţei perilor stelaţi şi solzilor discoidali din abundenţă. In flora M oldo
vei familia este reprezentată prin g. Hippophae cu specia / / .  rhamnoides
-  cultivată în grădini în calitate de plantă medicinală şi ornamentală şi g. Ela- 
eagtms cu speciile E. argentea şi E. angustifolia -  întâlnite în calitate de 
plante ornamentale. Pentru speciilc familiei sunt caracteristice rădăcinile 
metamorfozate, dezvoltă nodozităţi cu bacterii fixatoarc de azot. Frunzele 
sunt simple, lanceolate, scurt peţiolate, întregi, dispuse altern, uneori opus, 
persistente sau caduce. Florile sunt axilare, solitare sau grupate în raceme 
scurte, bisexuate sau unisexuate. Periantul este reprezentat numai prin cali- 
ciu tetralobat, rar bilobat (Hippophae). Androceul constă din 4 staminc cu 
filamente foarte scurte, sudate de caliciu. Gineceul e înzestrat cu stil lung, 
filiform. Ovarul e unicarpelar. Polenizarea e entomofilă, rar -  anemofilă. 
Plantele pot fi monoice sau dioice. Fructul reprezintă drupe. Sămânţa dez
voltă un embrion drept şi fară endosperm.

G en u l Elaeagnus. Include cca 50 de specii.
£ . angustifolia -  Sălcioară -  arbori nu prea înalţi (4 -6  m), cu trunchi 

strâmb, ramificat, frunze argintii, flori mici, actinomorfe, aromate. Plantele au 
o adaptare deosebită faţă de condiţiile mediului -  dc a diminua ori intensifica 
brusc intensitatea transpiraţiei în funcţic dc gradul dc umiditate. Dezvoltă o 
rezistenţă marc faţă de temperaturi ridicate; chiar şi ţesuturile frunzelor tine
re, primăvara pot fi afectate doar la temperaturi de +40-+45f,iC, iar vara -  la 
+55-+60f'C. O altă particularitate a plantelor este eliminarea răşinei prin fisu
rile scoarţei vătămate.

Din vechime, fructele au fost folosite drept remediu în dereglările tractu- 
lui gastro-intestinal.

G en u l Ш рроркаё. Include 3 specii răspândite în Europa şi Asia.
// .  rhamnoides -  Cătină de râu . în Moldova creşte în calitate de plantă 

medicinală introdusă. Sunt arbori dioici nu prea înalţi (4-5  m), cu ramuri spi
noase şi frunze liniar lanceolate, întregi, pubescente argintiu, dispuse altern, 
caduce. Specia are o varietate mare de forme de valoare practică. în antichita
te caii bolnavi îi hrăneau cu frunze şi părul devinea lucios, de unde şi numele
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din latină hippos = ca\,phao = a luci. Florile sunt mici, actinomorfe, se dez
voltă înaintea frunzelor pe ramurile anului precedent, unisexuate, cu caliciu 
bilobat: mascule -  sunt sesile cu 2 sepalc şi 4 stamine; cele femele -  scurt 
pedunculate, cu receptacul alungit, cu 2 sepale mici, ovar şi stil filiform. Axa 
inflorescenţei femele continuă să crească, transformându-se în lăstar ori spin. 
Fructul reprezintă drupe false, cărnoase, cu gust acru-amărui.

Produsul m edicinal: H ip p o p h a esfru c tu s  — conţine o gama de vitamine — C, Bp 
B2, E, P, acizi organici, flavonozide, ulei gras. Se utilizează în avitaminoze, 
sporeşte vederea; o importanţă medicinală are uleiul obţinut din fructe cu pro
prietăţi cicatrizante, utilizat în tratarea rănilor gastro-intestinale şi a arsurilor.

3.6.1.38. Ordinul O/ea/es
Familia Oleaceae

Caractere generale. Include sub 30 de genuri şi cca 600 de specii. Peste 
200 de specii aparţin g. Jasminum, răspândite în zonele tropicale şi subtro
picale din Africa, Asia şi Australia. Speciile celorlalte genuri au un areal mai 
restrâns. în Moldova, familia este reprezentată prin 5 genuri: Fraxinus -  7 
specii, Fontanesia -  2, Forsythia ~ 3, Syringa -  4, Ligustrum -  1.

Formele vitale sunt arbuşti, arbori şi liane. Dezvoltă frunze caduce ori 
persistente, simple sau compusc, astipelate, dispuse opus, mai rar altern. 
Florile sunt preponderent, bisexuate, rar unisexuate, grupate în inflorescen
ţe de tipul racem, panicul. Caliciul e gamosepal, tetralobat, cam panulas 
Corola e gamopetală, rar dialipetală, tubuloasă ori în formă de pâlnie. An- 
droceul constă din 2 stamine (rar 3 5), sudate de tubul corolei. Gineceul 
e bicarpelar, ovar superior, bilocular, cu 2 ori mai multe ovule erecte în 
fiecare lojă. Polenizarea e entomofilă. Fructele sunt variate după tip: drupă, 
capsulă, bacă, samară, în care se dezvoltă 1-4 seminţe cu endosperm ori 
fără el. Diseminarea -  zoohoră.

G en u l Oiea
O. europaea -  M ăslin -  arbori şi arbuşti înalţi de până la 10 m, originari 

din Asia Mică. în stare spontană nu sc cunoaşte. în sec. I î. Ch. a fost cultivat 
în ţările bazinului Mediteranean. Actualmente se cunosc peste 500 soiuri, care 
se cultivă în Grecia, Turcia, Italia, Spania, Franţa, China, Australia etc. în cul
tură vegetează 300-400 şi chiar 1000 de ani. Dezvoltă frunze scurt peţiolate, 
lanceolate ori ovate, pieloase, cu margine întreagă, sempervirescente, dispuse 
opus. Florile sunt grupate câte 15-30 în raceme axilare. Caliciul e înzestrat cu
4 dinţi persistenţi; corola e tubuloasă, cu petale albe. Androccul e compus din
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2 stamine sudate la baza corolei. Gineceu cu ovar superior, bilocular. Fructul 
reprezintă o drupă clipsoidală ori globuloasă, neagră-albăstruie.

Produsul m edicinal: O leum  o tivaru m  -  uleiul obţinut din fructclc de măslin 
(50-70% ) prin presare. Se utilizează în ulcer gastric, hepatite, eolite, în pre
pararea soluţiilor injectabile, preparatelor hormonale sexuale; se foloseşte în 
alimentaţie în industria cosmetică şi tehnică. Fructele proaspete şi prelucratc 
se utilizează în alimentaţie. în antichitate, ramura de măslin era considerată 
simbolul păcii şi prosperităţii.

Genul Jasminum
J. officinale -  Iasom ie -  arbuşti originari din ţările arabe; se cultivă în ca

litate dc plantă aromatică, medicinală şi ornamentală în Franţa, Italia, Maroc, 
Algeria. Frunzele sunt dispuse altern, florile -  actinomorfe, cu tubul corolei 
lung, petale albe, plăcut mirositoare. Din flori se obţine ulei volatil apreciat 
în parfumerie.

Genul Syringa
S. vulgaris -  Liliac (pl.XX, fig. 1) -  arbust, ce creşte spontan în zonele sil

vice din sudul Huropci -  de la Albania şi Grecia dc Nord până în Carpaţii de 
Vest. Se cunosc peste 500 soiuri, cultivate în calitate de plante ornamentale cu 
flori de diferite culori, grupate în paniculc terminale. în Moldova este o plantă 
ornamentală. Florile de liliac sunt utilizate în industria săpunurilor, cosmetică 
şi în medicina tradiţională.

Genul Forsythia
F. suspensa -  Forziţic (Ploaie de aur) (pl.XX, fig.2) -  arbuşti originari din 

China, cultivaţi în calitate de plante ornamentale cu flori mari, galbene, ce se 
dezvoltă înaintea frunzelor (în martie). în Moldova este plantă ornamentală.

3.6.1.39. Ordinul Gentianales
Familia Аросупасеае

Caractere generale. Include cca 200 dc genuri şi aproximativ 2000 dc 
specii, conccntrate, preponderent, în zona tropicală, mai puţine - în cele tem
perate. în Moldova, familia este reprezentată prin g. Vinca cu speciile V. minor 
şi V. herbacea, carc vegetează în zona silvică şi Nerium cu spccia N. oleander
-  cultivată în calitate dc plantă ornamentală în apartamente şi oranjerii.

Formele vitale sunt preponderent, plante ierbacee, pot fi liane, subarbuşti, 
rar lemnoase. Dezvoltă frunze simple cu limbul întreg, astipelate, dispuse 
opus sau în verticil, frecvent coriacee, scmipcrvirescente. Florile sunt bise
xuate, actinomorfe, grupate, de regulă, în inflorescenţe mici, de tipul panicul.
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cimc ori corimb, mai rar solitare, axilare ori terminale. Caliciul e gamosepal, ; 
iar corola e gamopetală, tubulată, campanulată sau în formă de pâlnie. Andro- 
ccul conţine stamine cu filamente subţiri, sudate de tubul corolei, alternând cu ■ 
lobii ei. Gineceul e apocarpic, mai rar sincarpic din 2, mai rar din 3-5 carpclc, 
ovarul e superior. Polenizarea e entomofilă. Formula florală: Ş* 0  
A ^ G ^ j, Fructul reprezintă o bacă, capsulă sau foliculă dehisccntă prin 2 su
turi. Seminţele sunt numeroase, prevăzute cu paraşute din peri. Pentru toate 
organele supraterestre ale apocinaceelor sunt caracteristice canale laticifere.

G en u l Catharanthus
C. roseus -  Catarant -  subarbuşti înalţi de 40-70 cm, cu tulpini ramificate 

şi lemnoase la bază, originari din Indonezia şi răspândiţi în Asia de Sud-Est, 
Africa de Sud, America de Sud, Australia. Dezvoltă frunze ovat-lanceolate, 
întregi, scurt peţiolate, dispuse opus, sempcrvirescente, coriacee. Florile sunt 
actinomorfe, solitare, axilare, cu petale albe sau roz-violacee. Fructul repre
zintă o foliculă cu 12-20 seminţe.

P rodusu l m edicinal: Catharatrthi rosei herba conţine alcaloizi indolici cu ac- 
ţiunc antitumorală deosebită, folosit în tratamentul multor forme de cancer, 
în leucemie.

G en u l Nerium
N. oleander -  Leandru arbuşti înalţi de 1-3 w, originari din zona Ira

nului şi cultivaţi, în temei, în calitate de plante ornamentale. Dezvoltă frunze 
lanceolate, coriacee, glabre, acuminate, persistente, grupate câte 3 în verticile. 
Florile sunt pedunculate, grupate în inflorescenţe terminale racemoase, mari. 
Caliciul e compus din sepale ovat-lanceolate, acute, corola -  din petale albe, 
roz sau roşii, androceul -  din 5 stamine inserate pe tubul corolei. Gineceul e 
înzestrat cu stigmat globulos, cilindric. Fructele sunt uscate, formate din 2 
mericarpe foliculiforme, polisperme.

P rod usu l m edicinal: Neriifolia -  conţine glicozide cardiotonice; se recoman
dă în insuficienţă şi nevroză cardiacă. Este o plantă toxică.

Genul Rauwolfia
R . serpentina -  Rauvolfia -  arbuşti înalţi de 0 ,5-1,0 m, originari din Hi- : 

malaya, India şi Indonezia. In Europa se întâlnesc din 1952. Subteran formea
ză un rizom cu numeroase rădăcini. Tulpina conţine latex şi dezvoltă frunze 
ovat-lanceolate, glabre, coriacee, grupate câte 3-5 în verticile. Florile sunt i 
pentamere, cu petale dc culoare roz, grupate în inflorescenţe cimoase. Fruc- / 
tul reprezintă o drupă ovoidă, roşie-violacee, chiar negricioasă, cu o singură 
sămânţă.
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Produsul m edicinal: Ra uwolfiae radices -  conţine lin complcx dc alcaloizi (50), 
de bază fiind rezerpina, cu acţiune hipotensivă, utilizaţi în hipertensiune, in
somnie, psihoze. Indienii utilizează planta în muşcături de cobră.

Genul Strophanthus
S. gratus -  Strofant - liane agăţătoare, răspândite în pădurile tropicale din 

Africa dc Vest. Dezvoltă frunze simple, eliptice sau ovale, întregi, uşor acu- 
minatc, pubescente, dispuse opus. Florile sunt actinomorfe, grupate în cime 
coriinbiforme terminale; corola e gamopetală, în formă de pâlnie; lobii coro
lei prevăzuţi cu prelungiri înguste; gincccul e bicarpelar; fructul reprezintă 
foliculc fusiforme, lignificate, dehiscentc, cu numeroase seminţe (200-300), 
oval-lanceolatc, la capătul alungit prevăzut cu un smoc de peri.

Produsul m edicinal: Strophanthi semina -  conţine glicozide cardiotonice, uti
lizat în preparatele destinate insuficienţei cardiace acute, tahicardiei, edemu
lui pulmonar, Băştinaşii din Africa utilizau seminţele plantei pentru otrăvirea 
săgeţilor.

Genul Vinca
V. minor -  Sasehiu (pl.XX, fig.6) -  plante perene ierbacee, tulpini vegeta

tive târâtoare, de la nodurile cărora se dezvoltă rădăcini adventive; cele flori- 
fere sunt erecte, înalte de 10-20 cm. Dezvoltă frunze peţiolate, ovat-eliptice, 
coriacce, cu margine întreagă, lucitoare, sempervirescente. Florile sunt bise
xuate, solitare, pedunculate, axilarc; caliciul constă din 5 sepalc acuminate, 
corola -  din 5 petale albastre, unite la bază în formă de tub. Fructul reprezintă 
câtc 2 foliculc fusiforme; numeroasele seminţe sunt cilindrice, brune.

Produsul m edicinal: Vîncae m inori* h er ba  — conţine alcaloizi, de bază fiind 
vincamina cu acţiune hipotensivă şi spasmolitică. Este indicat în hipertensiu
ne, accidcntc vasculare cerebrale, scleroză ccrcbrală.

Familia Gentianaceae
Caractere generale. Include cca 80 de genuri şi peste 1000 dc specii răs

pândite pe tot globul. în zonele temperate şi cele montane predomină plante ier
bacee anuale şi perene; în zonele subtropicale şi tropicale -  sciniarbuşti, arbuşti, 
liane şi arbori înalţi de până la 5 m. In flora spontană a Moldovei, familia este 
reprezentată prin 3 genuri: Centatmum -  cu 5 specii, Gentiana şi Gentianopsis
-  monotipice. Unele specii dezvoltă rizomi de diferite fonnc, uneori cămoşi, 
cu substanţe nutritive de rezervă. Dezvoltă tulpini simple, adesea ramificate 
pscudodichotimie, frunze simple, întregi, sesile ori peţiolate, astipelate, dispuse 
opus, altern, mai rar în verticil. Florile, dc obicei, sunt bisexuate, actinomorfe, 
mai rar zigomorfe, 4-5-mere. Caliciul с gamosepal şi corola gamopetală; cu pe

' latiana C A LA L B , \M ih a i B O D R U G 1
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tale colorate variat -  albe, galbene, roşii, albastre. Numărul staminelor este egal 
cu al petalelor. Gineceul e bicarpelar, ovar superior, adesea cu stil lung, unilocu
lar, poliovular. Polenizarea e entomofilă. Formula florală: Ş? ® Ca(5 4)Co(S 4) As 4 
G ^. Fructul reprezintă o capsulă dehiscentă, mai rar baciformă. Seminţele sunt 
mărunte cu embrion mic şi endosperm voluminos, cu tegument neted, aripate. 
Diseminarea e anemohoră şi hidrohoră.

Genul Centaurium
C. erythraea -  Fierea pământului (Ţintură) -  plante ierbacee bienale, 

înalte de 30- 50 cm. în flora Moldovei vegetează în zona silvică, prin poieniţe, 
tăieturi de pădure, în livezi părăsite. Dezvoltă tulpini tetramuchiate, ramifica
te în partea superioară. La bază formează o rozetă de frunze ovale, scurt pe
ţiolate, în partea superioară a tulpinii cresc frunze mici, sesile, dispuse opus. 
Florile sunt bisexuate, actinomorfe, grupate în cime corimbiforme terminale; 
caliciul e gamosepai, tubulos; corola -  cu 5 petale, roz-violacee; androceul
-  epipetal; ovarul -  superior, bicarpelar poliovular, stilul -  filiform. Fructul 
reprezintă o capsulă, îngust cilindrică, dehiscentă prin 2 valve. Seminţele sunt 
miei, brune.

P rod usu l m edicinal: Centaurii herba -  conţine glicozide amare, ulei volatil, 
alcaloizi; are acţiune tonic amară, stomahică, febrifugă. Se recomandă în gas- 
troduodenită hipoacidă, în stimularea secreţiilor gastrice, regenerarea sânge
lui la anemici. Este cunoscut în calitate de tonic aperitiv.

Genul Gentiana
<7. lutea -  Ghinţura -  plante perene ierbacee, înalte de 70-100 cm. Ri- 

zomii sunt groşi cu rădăcini ramificate, cilindrice. Dezvoltă tulpini simple, 
fistuloase. Frunzele din rozetă sunt peţiolate, întregi, cele tulpinale -  amplexi- 
caule, dispuse în verticile, ovate sau eliptice, întregi, cu nervuri proeminente, 
aproape paralele. Florile sunt bisexuate, actinomorfe, grupate în cime la axila 
frunzelor tulpinale. Caliciul e tubulos, cu 5 dinţi; corola e compusă din 5 pe
tale galbene-aurii, sudate numai la bază. Androceul conţine stamine concres
cute la baza corolei, cu antere roşii. Gineceul e bicarpelar, ovarul superior, 
poliovular. Fructul reprezintă o capsulă dehiscentă prin 2 valve, poliseminală. 
Seminţele sunt aripate, cu endosperm voluminos.

P rod usu l m edicinal: G en tian ae rad ices -  recoltat de la plantele în vârstă de
3—4 ani; conţine glicozide amare. Are acţiune tonic amară, stomahică, este un 
stimulent al sistemului nervos central. Se recomandă în stimularea secreţiei 
gastrice şi biliare, ulcere hipoacide, stimularea funcţiei ficatului.
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Familia Rubiaceae

Caractere generale. Una dintre cclc mai numeroase familii din Angin- 
spermae; include cca 500 dc genuri şi peste 7000 de specii răspândite în zo
nele tropicală şi temperate din ambele emisfere. în flora spontană a Moldovei 
familia este reprezentată prin 3 genuri: As perul a, Galium, Cruciata; în cali
tate de plante mcdicinalc fiind folosite: G. verum, G. tine tori um; în ultimul 
timp se experimentează Rubia tinctorum -  plantă alohtonă.

Formele vitale sunt reprezentate preponderent prin arbori înalţi de ДО- 
45 m, arbuşti, liane şi plante ierbacee. Pentru reprezentanţii familiei Ru
biaceae sunt caracteristice canalele laticifere şi buzunarele secretoare cu 
alcaloizi, glicozide, saponine. Dezvoltă frunze simple, stipelate, cu margine 
întreagă, dispuse altern, opus sau în verticil. Forma şi dim ensiunile limbului 
sunt foarte variabile. Florile sunt actinomorfe, bisexuate, uneori unisexuate, 
grupate în inflorescenţe terminale de tipul spic, capitul, cime, corimb sau 
panicul, mai rar solitare. Caliciul e gamosepal, slab dezvoltat. Corola este 
gamopetală, în formă de pâlnie, mai rar tubuloasă. Androceul e compus din 
stamine, de regulă, în număr egal cu lobii corolei, gineceul -  din 2, mai 
rar policarpclar. Ovarul e inferior, bilocular cu uniovular ori pluriovular în 
fiecare lojă. Polenizarea с entomofilă şi ornitofilă. Formula florală: ^  Ф 
C a ,,. C o ,,s, Fructele sunt cărnoase ori uscate indehiscente

( 4-?)  (4 5); (X) 4 -> (2) .  ( a )

poliscminalc de tipul bacă, dm pă, capsulă. Dezvoltă seminţe mici de regulă 
cu embrion drept şi cu endosperm.

Genul Coffea
C. arabica -  Arbore de cafea -  arbuşti înalţi de 5-8  m, cu tulpini ramifi

cate, originari din zonele montane ale Etiopiei. Sc cultivă în zonele montane 
din Africa, America la altitudini dc 1600-2000 m dc la nivelul mării şi cu o 
cantitate anuală dc precipitaţii atmosferice sub 1300 mm. Cele mai impor
tante ţări producătoare dc cafea sunt Brazilia, Columbia şi Indonezia. Dez
voltă frunze simple, stipelate, ovate, coriacee lucitoare, cu margine întreagă, 
sempervireseente. Florile sunt mirositoare, grupate câte 5-15 în inflorescenţe 
umbeliforme, axilare. Caliciul e înzestrat cu 5 lobi ascuţiţi, corola -  cu 5 
petale albe, sudate la bază şi libere în partea superioară. Androceul conţine 5 
stamine, gineceul -  cu ovar bicarpelar, cu câte un ovul în fiecare lojă. Fructul 
reprezintă o drupă cu pericarp cărnos, roşie la maturitate, cu 2 seminţe în me- 
zocarp. Plantele înfloresc şi fructifică concomitent.

Produsul m edicina): Coffeae semina. conţine un complex de alcaloizi pu-
rinici, dc bază fiind cafeina (0,7-2,0% ), ulei gras, taninuri, glucide. Este un
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stimulent cardiac şi al sistemului nervos central. în Europa seminţele dc cafca 
se cunosc de la începutul sec. XVI.

Abuzul de cafca poate să producă insomnii, tulburări nervoase, supraexi- 
taţii, deranjamente gastrice şi o intoxicaţie lentă.

Genul Galium
G. verum -  Sânzâene, (Drăgaică) (pl.XX, fig.4) -  plante perene ierba

cee, cu tulpini cilindrice, aspre, târâtoare ori agăţătoare pe arbuşti. Dezvoltă 
frunze îngust-liniare, acuminate, grupate câte 8-12 în verticilc. Florile sunt 
actinomorfe, bisexuate, galbene-aurii, grupate în inflorescenţe terminale de 
tipul panicul. Corola с dialipetală, cu 4 petale; androceul 4 stamine; ginccc- 
ul -  stigmat uşor capitat. Fructul reprezintă o bacă, neagră, lucitoare.

P rodusul m edicinal: G alii herba  -  conţine llavonozide, taninuri, cumarine; 
are acţiune diuretică, antireumatică, antiseptică. Se recomandă în afecţiuni 
renale, dermatice canceroase.

Genul Rubia
R. tinctorum -  Roibă (pl.XX, fig.5) -  plante perene, ierbacee, cu rizomi şi 

rădăcini roşii în interior şi brunilicate -  exterior, tulpini tetramuchiate, aspre, 
târâtoare ori agăţătoare. Dezvoltă frunze lanceolat-eliptice, cu peri pe nervuri 
şi pe margini, grupate câte 4 -6  în verticil. Florile sunt în cime axilare şi ter
minale; corola cu petale ovat-lanceolate, galbene. Fructul reprezintă o bacă, 
brun-roşcată.

Produsul m edicinal: Rubiae radices conţine derivaţi antrachinonici; are acţi
une diuretică, antilitiazică renală. Se recomandă în calculi fosfatici, oxalatici, 
ureatici, în calitate dc diuretic şi antispastic.

3.6.1.40. Ordinul Dipsacales

Familia Caprifoliaceae
Caractere generale. Include I5 genuri şi sub 500 de specii răspândite, 

preponderent, în zona temperată din Emisfera Nordică în calitate dc plante 
silvice. în flora Moldovei vegetează 29 de specii, inclusiv 11 introduse din 
alte zone în calitate de plante ornamentale, grupate în 5 genuri.

Formele vitale sunt arbuşti cu frunze caduce sau sempervirescentc, mai 
rar plante ierbacee şi liane. Dezvoltă frunze dispuse opus, mai rar altern, sim
ple ori compuse, întregi ori lobate, astipelate, cu nervaţiune penată. Florile 
sunt actinomorfe, mai rar zigomorfe, pentamere. Caliciul e scurt, tubulos, 
sudat cu ovarul; corola e tubuloasă ori campanulată. Stamine 5, mai rar 4. 
Ovarul e inferior. Florile sunt solitare sau grupate în inflorescenţe terminale
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de tipul corimb, panicul, spic sau racem. Toţi reprezentanţii capriofilaceelor 
sunt entomofile. Formula florală: @ Ca(5)Co(5)A(5) G . Fructul este variat
-  bacă, drupă, capsulă; diseminarea с în temei omitohoră.

G enu l Sambucus. Include 25 de specii.
S. nigra -  Soc (pl.XX, fig.6) -  arbuşti tufoşi, înalţi dc 4 -5  m frecvenţi 

în subarboretul pădurilor. Dezvoltă tulpini cu ritidom lisurat longitudinal, 
cele tinere -  cu numeroase lenticele strălucitoare. Frunzele sunt imparipenat- 
compuse, cu 3-7 foliole, eliptice, cu marginea neregulat serată, dispuse opus. 
Florile sunt bisexuate, actinomorfe, cu caliciu gamoscpal; corola e gamope
tală, albă şi stamine cu antere galbene. Staminelc sunt concrescute cu tubul 
corolei. Ovarul e inferior, trilocular. Florile sunt unite în cime corimbiforme 
cu 5 radiusuri, care la rândul lor ramifică. Fructul reprezintă o bacă neagră 
lucitoare, cu 3 seminţe turtite, cu suc roşu.

Produsul m edicinal: Sumbucifiores -  conţine flavone, ulei volatil, saponozide. 
Are acţiune sudorifică, diuretică, antitusivă, cxpectorantă, im un o stimulatoare. 
Se recomandă în viroze respiratorii. Din florile proaspăt recoltate se prepară 
şocata -  băutură răcoritoare.

S. ebulus -  Boz -  plante ierbacee perene, înalte de 1-2 m, frecvente în lo
curi părăsite, pe marginea drumurilor. în sol formează rizomi din carc, primă
vara, pornesc tulpini aeriene costate. Dezvoltă frunze oval-lanceolatc, impari- 
pcnat-compusc, dispuse opus. Florile sunt actinomorfe, bisexuate, pe tipul 5, 
grupate în cime corimbiforme terminale. Fructul reprezintă o bacă neagră.

Produsul medicinal: Ebuf i  rad ices  conţine acid ursolic, acizi graşi. Are ac
ţiune diuretică, bactcriostatică. Fructele, care conţin antociani, sc folosesc în 
calitate dc coloranţi alimentari.

G enu l Viburnum . Include cca 200 dc specii.
V opulits -  Călin (pl.XXI' fig. 1) -  arbuşti ramificaţi, înalţi de 4-5 m. Frun

zele sunt tri- sau palmat-lobate, cu lobi ascuţiţi şi marginea întreagă sau din
ţată, dispuse opus. Florile sunt mari, pe tipul 5, albe, cele marginale, sterile, 
grupate în cime umbeliforme terminale. Fructele reprezintă drupe globuloase, 
roşii la maturitate, cu o singură sămânţă turtită.

Produsul m edicinal: Viburni cortex -  conţine taninuri, flavone. Are ac
ţiune sedativă şi spasmolitieă, antispastică asupra musculaturii interne, ioni
zantă a sistemului nervos central, cardiotonică.

V. lantana -  D ârm oz -  arbust cu frunze întregi, ovate, pubescente; fructe 
negre la maturitate. Se întâlneşte prin păduri de stejar, margini de păduri, prin 
tufărişuri.
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Familia Valerianaceae
Caractere generale. Include cca 400 de specii grupate în 13 genuri răs- • 

pândite în zonele reci din Eurasia, America de Nord şi Africa de Sud. în üora 
Moldovei vegetează 3 specii din g. Valeriana. ■

Formele vitale sunt cele mai diverse plante ierbacee perene; mai rar 
bienale, anuale ori liane, semiarbuşti şi arbuşti. Frunzele sunt aranjate în 
rozete bazale, ori tulpinale dispuse opus, cu limb lobat, lidat, partit, sectat, 
rar întreg, dc cea mai variată formă, astipelate. Florile sunt mici, bisexuate 
şi unisexuate, actinomorfe, zigomorfe şi asimetrice grupate în inflorescenţe 
cimoasc, mai rar solitare. Corola e tubuloasă ori pâlneată, pcntalobată, ga- 
mopetală. Gincccul constă din 1 3 cârpele, din care se dezvoltă numai una. 
Ovarul с inferior. Formula florală: $f, ®  Ca(J)Con_5)A4_, G(Vn. Fructul -
este uscat, nucule, achene, cu papus. Seminţele sunt cu embrion drept fără 
endosperm.

G en u l Valeriana. Include cca 200 dc specii, dintre care 40% vegetează 
în Anzii din America de Sud. în cadrul genului se notează cea mai mare vari
etate de forme vitale şi ale organelor vegetative, care sunt adaptate la cele mai 
diverse condiţii ecologice, menţinând în acelaşi timp uniformitatea structurii 
florii şi fructului.

V. officinalis -  O dolean (pi.XXI, fig.2) -  plante ierbacee perene înalte 
de 1,0-1,5 m întâlnite în locuri umede -  lunci, tufărişuri. în sol dezvoltă ri- 
zom cilindric, scurt, vcrtical, cu numeroase rădăcini adventive. Tulpinile sunt 
erecte, fistuloase, costate, ramificate spre vârf. Frunzele tulpinale sunt peţio- ;
late, dispuse opus, imparipenat-sectate, cu 5-11 perechi de lacinii; spre vârf v
-  sesilc, cu marginea întreagă sau dinţată, cele bazale -  peţiolate şi pubcscen- 
te. Florile sunt de tipul 5; corola albă-roz, gamopetală. Fructul reprezintă o 
achcnă, ovoidal-alungită, turtită, cu papus.

Produsu l m edicinal: V alerianae rh izom ata  cum  rad ic ibu s — conţine ulei volatil, 
acizi organici, alcaloizi. Are acţiune sedaţi vă în nevroze. A fost apreciat încă 
de Dioscoride şi Pliniu.

3.6.1.41. Ordinul Polemoniales
Familia Cuscutaceae

Caractere generale. Include un singur gen -  Cuscuta, care cuprinde cca 
150 de specii răspândite, preponderent, în zonele tropicale din America şi :
Africa, precum şi în zona bazinului Mediteranean şi în vestul Asiei. în flora 
spontană a Moldovei familia include genul Cuscuta cu 9 specii.

CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta
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Tatiana CALALB, [Mihai BO DRUG]

Formele vitale sunt reprezentate prin plante parazite ierbacee, volubile,
A

: anuale. In zonele temperate fragmentele tulpinilor unor specii iernează. Cus- 
cutaceele parazitează, preponderent, pe angiosperme, inclusiv pe plantele de

• cultură -  coacăz, fenicul, mătăciune, cânepă etc., producând pagube consi-
■; derabile. Unele specii sunt monofage -  Cuscuta epilinum, care parazitează

numai pe inul de cultură. Dezvoltă tulpini fuzi forme, ramificate, volubile, cu 
: frunze reduse până la solzi, cu haustori cu care se fixează de plantă-gazdă.
' Florile sunt mici, grupate în cime capi tuli forme, actinomorfe, bisexuate; ca

liciul e gamosepal, corola gamopetală, tubuloasă sau campanulată; androceul
■ conţine 5 stamine, gineceul e bicarpelar, cu ovar superior. Fructul reprezintă

o capsula cu 2 -4  seminţe mici. Fertilitatea plantelor este foarte mare; o singu
ră plantă produce de la 3 mii până la 300 mii de seminţe. O specie destul de 
frccventă este Cuscuta europaea -  Torţei (pl.XXI, fig,3).

Produsul m edicinal: C u scu tae herba  -  con ţine  derivaţi lactonici şi are acţiune 
citostatică.

Familia Polemoniaceae
Caractere generale. Include 18 genuri cu cca 330 de specii -  preponde

rent, de origine americană. Reprezentanţii familiei nu sc întâlnesc în Africa 
şi Australia.

Formele vitale sunt arbori, arbuşti, ierbacee anuale şi perene. Dezvoltă
- frunze penat- şi palmat-lobate, sau im paripenate cu 7 -13 perechi de folio- 

le, astipelate, cu marginea întreagă, dispuse altern. Florile sunt bisexuate, 
actinomorfe, grupate în inflorescenţe poliflore term inale de diferite tipuri. 
Caliciul e dialisepal, corola -  gam opetală, tubuloasă ori cam panulată; sta
mmele -  epipetale, gineceul -  cu ovar superior, trilocular. Polenizarea с en
tomofilă şi ornitofilă. Fructul reprezintă o capsulă dehiscentă, diseminarea 
e anemohoră. In flora M oldovei, fam ilia Polemoniaceae este reprezentată 
prin genurile Phlox -  B rum ăre le , cu speciile P. drummondii şi P pani cu- 
lata, cultivate în calitate de plante ornam entale şi Polemonium.

P. coeruleum -  Scara Domnului -  plante perene ierbacee, ce vegetează 
pe poieniţe şi în lunci, înalte de 40-100 cm, cu rizom scurt şi multe rădăcini 
lungi şi subţiri; tulpina e erectă, neramificată. Frunzele tulpinale inferioare 
sunt lung peţiolate, cu 15-27 foliolc, ovat-lanceolate, acuminatc; cclc supe
rioare -  sesile, dispuse altern. Florile sunt bisexuate, actinomorfe, grupate în 
inflorescenţe raeemoase -  panicul, caliciu -  dialisepal, corola albastră -  ga
mopetală; ovarul tricarpelar. Fructul reprezintă o capsulă poliseminală.

Produsul m edicinal: P olem on ii rh izom a ta  cu m  ra d ic ib u s — con ţine  Saponine tri- 
terpenice, lipide, acizi organici;  are  ac ţiune  sedativă  puternică, expectorantă .
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Se recomandă în bronşite acute şi cronice, în ulcer stomacal şi duodenal. Po
sedă şi proprietăţi sedative şi sc rccomandă în dereglări psihice şi nervoase.

3.6.1.42. Ordinul Boraginales
Familia Boraginaceae

Caractere generale. Include cca 115 genuri şi sub 2500 dc specii răspân
dite, preponderent, în zonele tropicale şi subtropicale, parţial în cele tcmpe- :
rate, şi mai puţine în zona Mediteraneană, Asia Mijlocie şi de Vest, America •
de Nord. în flora Moldovei, familia este reprezentată prin 22 de genuri, care 
includ 50 de specii, ce vegetează în cele mai diverse condiţii ecologice.

Formele vitale sunt arbori şi arbuşti, ierbacee anuale şi perene. Dezvoltă 
frunze astipelate, cu margine întreagă, simple, dispuse altern ori opus. Cu mici 
excepţii, boraginaceele se caracterizcază printr-un tip specific de pubescenţă as
pră -  peri, ghimpi sau chiar spini -  formaţiuni pluricelulare ale epidermei. Flo
rile, preponderent, sunt bisexuate, actinomorfe, uneori zigomorfe, penta- rar po- 
limere. Caliciul e gamoscpal, pentalobat, corola gamopetală, pentadinţată sau 
pentalobată. Cromaţia corolei variază chiar pe parcursul fazei de înflorire la una 
şi aceeaşi plantă. Androccul constă din stamine, care alternează cu lobii sau din
ţii corolci, sudate cu tubul ei. Gineceul e format, de obicei, din 2 cârpele; ovarul ;
superior, de regulă, bilocular. Formula florală: Ş? Ca Co(5 ASG,. Polenizarea 
e încrucişată -  preponderent, se efectuează cu ajutorul insectelor. Majoritatea 
boraginaceelor dezvoltă fructe uscate, care la coacere se desfac în 4 nucule inde- 
hiscente de cea mai variată formă, în rare cazuri finetul este capsulă.

G en u l Sym phytum
S. officinale -  T ătăneasa (pl.XXI, fig.4) -  plante ierbacee, perene, înalte 

de 70-100 cm, răspândite în zonele Mediteraneană, temperată din Europa şi 
As'a de Vest. în Moldova vegetează în lunci şi poieniţele umede din zona :
silvică. Rizom scurt şi gros, ramificat, cu numeroase rădăcini cilindrice, la ex
terior negricioase, Ia interior albe-gălbui. Dezvoltă tulpini erecte, ramificate, 
aspru păroase. Frunzele sunt dispuse altern, lanceolat-ovatc, foarte aspre; în 
epidermă -  numeroşi cistoliţi. Florile sunt aranjate câte 5-10 în cime termi
nale. Corola e tubuloasă, campanulată, albastră, roşie-violacce sau galbenă. : 
Datorită tubului lung al corolei, florile de tătăneasă pot fi polenizatc numai dc 
insecte cu trompa lungă. Fructul reprezintă nuculă. :

Produsu l m edicinal: S ym ph yti rad ices  -  conţine alcaloizi, mucilagii, amino- 
acizi, taninuri, amidon. Are acţiune cicatrizantă şi antiinflamatoarc. Se utili
zează în tratamentul ulcerului gastric şi duodenal, în afecţiunile ficatului.
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: Alte specii din fam. Boraginaceae: Borago officinalis -  Limba mielului
■ (pl.XXI, fig.5), Cynoglossum officinale -  Limba câinelui, Echium vulgare 
; Iarba şarpelui, Pulmonaria officinalis -  Mierea ursului.

3.6.1.43. Ordinul Scrophulariales

Familia Solanaceae
Caractere generale. Includc cca 90 de genuri şi sub 3000 de specii răs

pândite în zonele tropicale, subtropicale şi temperate, preponderent, în Amc- 
; rica Centrală şi de Sud. în flora Moldovei vegetează 12 specii spontane şi 10 

cultivate.
Formele vitale sunt plante ierbacee anuale şi perene, rar arbuşti şi liane. 

Dezvoltă tulpini nu prea înalte, adesea puternic ramificate, frunze simple 
adesea astipelatc, dispuse altem, mai rar opus. Limbul frecvent întreg ovat- 
eliptic, rar lobat, partit, fidat sau întrerupt-penat-sectat, cu peri glandulari. 
Florile sunt dispuse la axila ramurilor, actinomorfe, mai rar zigomorfe, bi
sexuate, grupate în inflorescenţe cimoase, mai rar solitare. Caliciul e penta- 
lobat sau pcnta-scctat, gamosepal, persistent. Corola с penta-lobată, mai 
rar, bilobată, stelată, pâlneată, cam panulată sau alungit tubulată, gam ope
tală. Androceul e alcătuit din 5 stam ine sudate cu tubul corolei. Gineceul, 
dc regulă, constă din 2 cârpele, mai rar pentalocular, cu numeroase ovule. 

; Ovarul e superior. Formula florală: ŞT ® Ca [Co(5)A 5] G(2_5J. Polenizarea e 
entomofilă, uneori -  zoofilă.

Fructele sunt bace globuloase, suculente, capsule ce se desfac în patru 
valve, uneori cu ţepi sau capsulă cu căpăcel (pixidă).

G enu l Atropa. Include 4 specii răspândite din Europa şi zona M editera
neană până în India.

A. belladonna -  Mătrăgună (pl.XXI, Jig. 6) -  plante perene ierbacee; în 
flora spontană a Moldovei nu vegetează, dar se experimentează în calitate 
dc plantă medicinală. Dezvoltă rizom gros, care ramifică în rădăcini groase; 
tulpină uşor muchiată, erectă, ramificată, lignificată la bază, înaltă de până la 
1,5 m: frunze scurt peţiolate, cu limbul eliptic sau ovat, acut, cu marginea 
întreagă, dispuse altern. Este prezent fenomenul de anizofilie. Florile sunt 
pedunculate, dispuse câte 1-2 la axila frunzelor, actinomorfe, bisexuate, so
litare, nutante. Caliciul se constituie din 5 lacinii triunghiulare, unite la bază; 
corola e campanulată earămiziu-violetă. Androceul constă din 5 stamine su
date de tubul corolei. Ovarul с superior. Fructul reprezintă o bacă polispcrmă, 
sferică, neagră-lucitoarc concrescută cu caliciu.

•; Tatiana C ALA  LB, IM h a i B O D R U G 1
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Produsul m edicinal: B elladon n ae fo l ia  ef rad ices  conţine alcaloizii hiosciami- 
na, atropina cu acţiunc spasmolitică, analgezică. Se utilizează în stări astmati
ce, ulcere, colici intestinale şi biliare. Graţie efectului midriatic, se utilizează 
şi în oftalmologie. Plantă toxică.

G enu l Capsicum. Include cca 50 de specii întâlnite spontan în America 
Centrală şi de Sud.

C. annuum -  Ardei (pl.XXIÎ, fig .î)  -  plante perene icrbacce originare 
din America Centrală. în Moldova se cultivă sub diferite soiuri în calitate de 
plante anuale legumicole. Dezvoltă tulpină erectă, ramificată, puţin lignifi- 
cată la bază; frunze simple, lung peţiolate, cu limbul lanceolat sau ovat, cu 
marginea întreagă, dispuse altern. Florile sunt solitare, scurt pedunculate, 
dispuse la punctul de ramificare a tulpinilor, actinomorfe. Caliciul e pen- 
tadinţat; corola -- cu un tub alb-gălbui; androceul -  cu 5 stamine. Ovarul e 
superior, bi- sau tricarpelar. Fructul reprezintă o bacă suculentă, conic-alun- 
gită, cu pericarpul roşu la maturitate separat de seminţe, lucitor, polispermă 
cu seminţe reniforme.

P rodusul m edicinal: C a p sic ifru c tu s  -  conţine alcaloizii capsaicina cu gust iute 
arzător, vitamine. Favorizează digestia; extern se foloseşte în calitate de re
mediu revulsiv în cazul reumatismelor.

G enu l Datura. Include cca 10 specii, originare din America dc Nord, dar 
răspândite pe toate continentele.

D. innoxia -  Laur păros -  plante anuale originare din America Cen-
л а ф

trală. In flora spontană a M oldovei nu vegetează, dar se experim entează în 
calitate de plantă m edicinală şi decorativă. Dezvoltă tulpini erecte, puternic 
ramificate, înalte de 1-2 m; frunze lung peţiolate, cu limbul mare, alun
git cordat, marginea întreagă, sau sinuat-dinţată, pubescent, dispuse altern. 
Florile sunt solitare, dispuse la punctul de ramificare a tulpinii. Caliciul e 
cu dinţi inegali, cenuşiu; corola lung tubulată, prevăzută cu 10 lacinii, albă. 
Fructul reprezintă capsule sferice, ţepoase, nutante, polisperme, seminţe 
mici, reniforme, brune-dcschise.

P rodusu l m edicinal: D atu rae  in n o x ia e  h erba -  conţine alcaloidul scopolamină, 
care produce sedarea ccntrclor motorii, utilizat în stări de excitaţie motorică. 
E o plantă toxică.

D. stramonium -  Laur (Ciumăfaie) (pl.XXl, fig.2) -  plantă anuală, ier
bacee, originară din America de Nord, dar răspândită pe toate continente
le. în flora spontană a Moldovei vegetează prin locuri ruderale şi cultivate. 
Dezvoltă tulpină erectă, glabră, fistuloasă, ramificată, înaltă de 0,7-1,0 m;
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frunzele sunt lung-peţiolate, cu limbul ovat-triunghiular, margine pronunţat 
sinuat-dinţată, dispuse altern. Flori axilare, solitare, pedunculate. Caliciul şi 
corola tubuloase. Androceul constă din stamine cu filamentele sudate pe tubul 
corolci, gincceul -  din 4 cârpele sudate la bază. Polenizarea se efectucază cu 
ajutorul fluturilor de noapte cu trompă lungă. Fructul reprezintă o capsulă 
ovoidală, ghimpoasă, debiscentă în 4 valve; seminţele sunt negre, reniforme.

P rodusu l m edicinal: S tra m o n ii fo l ia  -  conţine alcaloizii hiosciamina, scopo- 
lamina, atropina. Are acţiune sedativă asupra sistemului nervos ccntral. Se 
utilizează în tratamentul bolilor respiratorii. E plantă toxică.

Genul Hyoscyamus. Include cca 20 dc specii răspândite pe insulele Ca
nare, în Europa, America de Nord, Asia de Vest şi Centrală.

H. niger -  M ăselariţă -  plantă anuală răspândită în toată Europa. în Mol
dova vegetează pe locuri ruderalc. Dezvoltă tulpini erecte, ramificate, înalte 
de 40-70 cm; frunze bazalc -  scurt peţiolate, celelalte -  sesile, semiample- 
xicaule, dispuse altern, limbul penat-lobat, penat-fidat sau dinţate, lipicios cu 
nervuri proeminente. Florile sunt axilare, grupate în cime. Caliciul e tubu- 
los campanulat; corola gamopetală, cu nervuri violaceu-roşiatice. Androccul 
constă din 5 stamine cu filamentele concrescute cu tubul corolci şi antcrc 
violete. Gincccul e bicarpelar, poliovulat. Fructul reprezintă o capsulă oper- 
culată; seminţele sunt reniforme, brune.

P rod usu l m edicinal: Hyoscyamifolia -  conţine alcaloizii hiosciamina, scopo- 
lamină. Arc acţiune depresivă asupra sistemului nervos ccntral. Intră în for
mula medicamentelor utilizate în astm bronşic. E o plantă toxică.

Genul Lycopersicon. Includc cca 7 specii răspândite spontan pe litoralul 
Pacific al Americii de Sud.

L. esculentum -  Pătlăgele roşii (Tomate) (pl.XXI, fig.3) -  cultivate sub di
ferite soiuri şi varietăţi pc toate continentele. Localnicii din America Centrală 
(Peru, Ecuador) lc numcsc „tomati”. In Europa (Spania, Portugalia) au înccput 
să se cultive din see. XVI şi numite „pom od'oro” -  măr de aur. în Moldova 
se cultivă pc scară industrială. Sunt plante anuale, cu tulpini asccndcntc, peri 
glandulari. Dezvoltă frunze imparipenat-sectate. Caliciul e cu lacinii liniar- 
lanceolatc, corola stelată -  cu petale galbene. Fructul reprezintă o bacă sferică 
sau ovată, la maturitate roşie, mai rar de culoare galbenă-roz. Plantele verzi, 
recoltatc în faza de fructificare, conţin tomatină, prin hidroliza căreia se obţine 
tomatidină, ce serveşte drept materie primă pentru sinteza hormonilor steroizi. 
Fructelc coapte conţin vitaminele A, B, C, carotcnoizi, acizi organici, săruri 
minerale. Au acţiune energizantă, diuretică, dczintoxicantă.

Tatiana C A LA LB , \M ihai B O D R U G \
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Genul Nicotiana. Include cca 66 de specii, dintre care 45 vegetează în 
zonele tropicale din America, iar 21 -  în Australia şi Polinezia.

Formele vitale sunt plante anuale, rar perene, ierbacee, mai rar arbuşti. 
Tutunul se cultiva în America cu mult înainte de venirea europenilor. In Eu
ropa a lost adus la începutul sec. XVI (în Marea Britanic), unde la început se 
creştea în calitate de plantă ornamentală.

N. tabaeum -  Tutun -  plante anuale cu tulpini puţin ramificate, înalte de
1,0-1,5 m. Dezvoltă frunze sesile, cu limb mare, ovat-alungit sau lanceolat, 
cu marginea întreagă, dispuse altern. Florile sunt de tipul 5, cu corola lung 
tubulată. Polenizarea e entomofilă, în zonele tropicale -  ornitofilă. Fructul 
reprezintă o capsulă însoţită de caliciul persistent.

Sc cultivă sub numeroase soiuri.
P rodusu l m edicinal: N ico tia n a e  fo l ia  — conţine numeroşi alcaloizi, de bază fi

ind nicotină, una dintre cele mai toxice substanţe, doza letală pentru un adult 
este 0,069 g; din frunze se obţin acizii citric şi nicotinic.

Genul Scopoîia. Include 6 specii răspândite din Europa Centrală şi de 
Sud până în India, Tibet şi Japonia.

S. carniolica -  M utu lică (pl.XXlI, fig.4) -  plante perene ierbacee. In 
Moldova vegetează în zona Codrilor (rezervaţia „Plaiul fagului11). Dezvoltă 
rizom orizontal, gros; tulpini erecte, ramificate, glabre, înalte de 50-70 cm; 
frunze peţiolate, cu limbul eliptic, cu marginea întreagă, dispuse altern. Flo
rile sunt solitare, pedunculate, nutante. Caliciul e campanulat, pcntalobat, 
corola tubulat-campanulată, gamopetală, brun-roşcată sau violacee la ex
terior şi brun-gălbuie sau verde-gălbuie în interior. Androccul constă din 5 
stamine. Gineceul e bicarpelar. Fructul reprezintă o capsulă globuloasă, cu 
seminţe reniforme.

Produsu l m ed icinal: S copo liae  rh izom ata  — conţine alcaloizii atropină, scopo- 
lamină, hiosciamină şi serveşte drept materie primă pentru obţinerea lor pe 
cale industrială. E o plantă toxică.

Genul Solanum. Include cca 1700 dc specii răspândite în zonele tropica
le, subtropicale şi temperate din ambele emisfere. Este cel mai important din 
punct de vedere economic gen al familiei Solanaceae.

Formele vitale sunt plante perene ierbacee, mai rar anuale, subarbuşti, cu 
tulpini erecte ori agăţătoare.

S. dulcamara -  Lăsnicior (pl.XXU, fig.5) -  semiarbust peren. în flora 
spontană a Moldovei vegetează în luncile râurilor, tufărişuri. Dezvoltă tulpini 
lignificate la bază, ramificate, agăţătoare, lungi de 1 2 m; frunze peţiolate,



dispuse altem, ovat-alungitc, acuminate, cu baza cordată. Florile sunt de tipul 
5, gmpate în cime nutante, cu corola violetă. Fructul reprezintă o bacă ovoi- 
dală, de un roşu-intens, polispermă.

Produsu l m edicinal: Dulcamarae stipites — conţine alcaloizi, de bază fiind SO- 
lanina, acizii organici, saponine. Are acţiunc diaforetică, anafrodisiacă, uşor

■ hipnotică. Se utilizează în calitate dc antircumatic şi cicatrizant.
S. nigrum -  Zârnă neagră (pi.XXII, fig.6) -  plante anuale, întâlnite în 

>' flora spontană a Moldovei în grădini în calitate de plante ruderale. Dezvoltă 
tulpini erecte, ramificate, înalte de 40-50 cm, frunze peţiolate, cu limbul ovat- 
eliptic sau aproape triunghiular, cu marginea dinţată, dispuse altem. Florile 
sunt de tipul 5, grupate în drepaniu umbeliform. Fructul reprezintă o bacă sfe- 
rică, neagră, lucioasă. Organele supraterestre ale plantei conţin alcaloizi, acizi 

J' organici, saponozide, utilizate în trecut în calitate de sedative, antireumatice,
• în colici hepatice. E o plantă toxică.

S. melongena -  Pătlăgele vinete (pi.XXIII, fig. I) -  plante perene, icr- 
д bacec, originare din India şi cultivate aici şi în China cu 500 ani î. Ch. în
;■ Europa au fost aduse în sec. XV. în Moldova se cultivă în calitate de plante
.■ anuale pentru fructele folosite în alimentaţie. Dezvoltă tulpini erecte, înalte
X de 50-60 cm, frunze ovatc, dispuse altem, cu marginea dinţat-lobată. Florile
< sunt solitare, dispuse opus frunzelor, caliciul cu ţepi. Fructul reprezintă o bacă 

mare, ovală sau cilindrică alungită, violetă cu efecte laxative, stimulente he
patice şi ale funcţiilor pancreasului.

S. tuberosum -  C a rto f  (pl.XXIII, fig.2) -  originar din America Centrală 
: şi de Sud, folosite de băştinaşi cu 14 mii dc ani î. Ch. în Europa (Spania) a

fost adus în anul 1565; actualmente se cultivă pe larg, sub numeroase soiuri 
şi varietăţi în ţările zonei temperate. Plantele dezvoltă în sol tuberculi ovali
sau cilindrici cu masa de 70-200 g. D ezvoltă tulpini ramificate, înalte dc

• 40-60  cm, frunze -  întrerupt-penat-sectate, cu 7-11 lobi mari, inegali. Florile 
■; sunt pentamere, stelate, gmpate în inflorescenţe cimoase. Fructul reprezintă o
• bacă sferică, neagră.

P rodusu l m edicinal: Solani amylum -  amidonul de cartof (60—80%), obţinut 
din tuberculi, este întrebuinţat în tehnica farmaceutică pentru producerea glu
cozei, alcoolului. Tuberculii se folosesc în calitate de aliment hrănitor; în
lesnesc funcţiile intestinale, au efecte antiulcer şi cicatrizant. Fructele sunt 
toxicc, datorită alcaloidului solanina, care se depozitează şi în tuberculi, în 
cazul expunerii la soare.

>■ Tatiana CALALB, \Mihai BODRUGI
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Familia Scrophulariaceae
Caractere generale. Include aproximativ 250 de genuri şi cca 3000 de 

specii răspândite pe toate continentele, preponderent, în regiunile montane 
din zonele temperate calde şi subtropicale. în Moldova familia include 18 
genuri şi 69 dc spccii, inclusiv 3 în cultură.

Formele vitale sunt preponderent plante ierbacee anuale, bienale şi pere
ne, mai rar arbuşti şi semiarbuşti, uneori parazite şi semiparazite. Dezvoltă 
frunze astipelate, cu limbul întreg, simple, dispuse în rozetă bazală, iar cele 
tulpinale, de regulă, opus sau altern, mai rar în verticile. Florile sunt, prepon
derent, zigomorfe, bisexuate, pentamere, grupate în inflorescenţe racemoase 
axilare sau terminale. Caliciul e gamosepal, tetra-, pentalobat, lung tubulat. 
Corola с gamopetală, tubuloasă, pentameră. Androceul constă din 2-4  sta
mine, care alternează cu elementele corolei şi totdeauna sunt sudate de tub. 
Numai speciile unor genuri ( Verbascum) au 5 stamine. Gincccul e bicarpelar. 
Formula florală: j  Ş  Ca 4_5 Со A2.4 G ^. Fructul reprezintă o capsulă, rare
ori indehisccntă, foarte rar bacă. Seminţele sunt lipsite de endosperm cărnos, 
embrion drept ori încovoiat.

Genul Digitalis. în flora spontană a Moldovei se întâlnesc 3 specii, in
clusiv una introdusă.

D. grandiflora -  Degeţel galben -  plante perene întâlnite în locurile lumi- 
noasc din Codrii Moldovei. Dezvoltă tulpini erecte, înalte de 50-80 cm, frun
ze păroase; cele tulpinale inferioare cu limb oblong-lanceolat, mărunt serate, 
peţiolate; cele superioare -  semiamplexicaule. Florile sunt zigomorfe, labiate, 
nutante, grupate în raccm rar, terminal, cu corola galbenă cu pete surii. Fruc
tul reprezintă o capsulă ovoidală.

Planta conţine heterozide cardiotonicc în cantitate mică -  0,07-0,61%  cu 
efccte terapeutice. Preparate -  în insuficientă cardiacă. Este o plantă toxică.

D. lantana -  Degeţel lânos (pl.XXIII fig.3) -  plante întâlnite foarte rar 
în Codrii Moldovei. Dezvoltă tulpină erectă, în partea inferioară glabră, în 
cea superioară păroasă, înalte de 50-100 cm, frunze bazale dispuse în rozetă, 
lung-lanccolate, atenuate în peţiol, cu marginea întreagă sau uşor dinţată; cele 
tulpinale -  eliptic-lanceolate, sesilc, semiamplexicaule, dispuse altern. Florile 
sunt bisexuate, zigomorfe, dispuse în racem terminal. Corola urccolat-tubu- 
loasă, albă-gălbuie cu dungi violete. Androceul constă din 4 stamine, dintre 
care 2 mai lungi. Fructul reprezintă o capsulă ovoidală, biloculară.

P rodusu l m edicinal: D ig ita lis  lan tan ae fo lia  — conţine glicozide cardiotonice. 
Preparatele se utilizează în insuficienţă cardiacă numai la indicaţia şi sub su
pravegherea medicului. E o plantă toxică.
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>: D. purpurea -  Degeţel roşu (pi.XXIII, fig.4) -  plante bienale originare
. din Huropa dc Vest. In Moldova se experimentează în calitate de plante me-
V dicinale. Dezvoltă tulpini crcctc, ncramificate, înalte de 40-100 cm. Frunzele
V bazale sunt ovat-alungitc, lung peţiolate dispuse în rozetă. Frunzele tulpinale
’ sunt alterne, cele inferioare ovatc şi peţiolate, iar cele superioare -  mici, se-
> sile. Marginea frunzelor este ncrcgulat-crenată. Ambele suprafeţe ale limbu-
■ lui sunt pubescentc, iar ncrvaţiunca este bine evidenţiată pe cea inferioară. 

Florile sunt mari, nutante, grupate în racem unilateral. Corola e gamopetală,
: zigomorfă, tubulos campanulată, în interior cu pete întunecate, pubescentă,
■ roşie-purpurie. Androceul constă din 4 stamine; ovarul e superior. Fructul
л reprezintă o capsulă pubescentă, ovoidală, biloculară.

P rodusul m edicinal: D ig ita lis  p u rp u ra e  fo l ia  — conţinc glicozidc cardiotonice,
; ce produc o creştere a puterii de contractare a miocardului, ameliorează cir

culaţia generală a sângelui. Materia primă se foloseşte pentru obţinerea medi- 
::: camentelor utilizate în insuficienţă cardiacă. E o plantă toxică.

Genul Linaria  include în flora spontană a Moldovei 6 specii.
L. gen ist i f  ol ia -  Linariţă genistifolie -  plante perene întâlnite în flora

I Moldovei prin poieniţe şi pc la liziere. Dezvoltă tulpini erecte, în partea su-
; perioară puternic ramificatc, înalte dc 40-90 cm, frunze sesile, astipelate, cu
; limbul pielos, lanceolat sau alungit-lanccolat, ascuţit, dispuse altern. Florile
V sunt mici, zigomorfe, pedunculate, grupate în raccmc laxe, cu corola pintena- 

tă, gălbuie. Fructul reprezintă o capsulă ovoidală; seminţe trimuchiate. Este 
insuficient cercetată în calitate de plantă medicinală.

L. vulgaris -  L inariţă  obişnuită (plXXIILfig.5) -  plante perene întâlnite 
л în flora spontană a Moldovei prin locuri deschisc, pe la liziere, tăieturi de
: pădure. Dezvoltă tulpini înalte de 40-60  cm; frunze liniar lanceolate, acute,

dispuse altern. Florile sunt zigomorfe, corola pintenată cu pete oranj. Fructul 
reprezintă o capsulă globuloasă sau ovoidală. Organele supraterestre conţin 
flavonozide, alcaloizi, acizi organici. Au acţiune diuretică, purgativă. Se utili
zează în afecţiuni hepatice, ale splinei, în hidropizie.

Genul Verbascum. Include în flora spontană a Moldovei 9 specii.
V. phlomoides -  Lumânărică (Coada vacii) (plXXIII, fig.6) plante ier- 

bacec bienale întâlnite în flora Moldovei pe poieniţe, pe la liziere, în lunci. 
Dezvoltă tulpini erecte, cilindricc, simple, dens pâsloase, înalte de 50-100 cm. 
Frunzele bazale sunt peţiolate, cu limbul alungit eliptic, crenate; cele tulpina-

■ Ic -  scurt peţiolate, alungit ovate, crcnate, dispuse altern. Florile sunt grupate 
în raceme spiciforme terminale. Corola с zigomorfa, gamopetală, la exterior
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tomentoasă, galbenă. Androccul constă din 5 stamine inegale. Fructul repre
zintă o capsulă.

Alte specii: V. thapsus, V. densiflorum, V. specios um.
Produsul medicinal: Verbascîflores -  conţine saponozide, mucilagii, flavono- 

zide. Are acţiune emolientă, expectorantă, antiinflamatoare. Se utilizează în 
inflamaţii acute bronşice, laringite.

G enul Veronica. în flora spontană a Moldovei include 27 dc specii.
V. officinalis -  Veronica (pl.XXIV, fig.I) -  plante perene ierbacee, întâlni

te în flora spontană a Moldovei prin poieniţe, pe la liziere, în lunci. Dezvoltă 
tulpini repente, în partea superioară ascendente, înalte de 10-30 cm, frunze 
obovat-eliptice, cu marginea serată, păroase. Florile sunt scurt pedunculate, 
grupate în raceme. Corola cu 5 petale, două fiind unite între ele, albastre-lili- 
achii. Fructul reprezintă o capsulă.

Organele supraterane conţin flavone, saponine, laninuri, substanţe amare. 
Se utilizează în calitate de expcctorante, emolienl în ulcer stomacal, extern -  
în calitate de cicatrizant.

Alte specii: V. chamaedrys, V. prostrata, V teucrium.

Familia Plantaginaceae
Caractere generale. Cuprinde 3 genuri şi cca 265 de specii răspândite în 

zonele temperate din ambele emisfere; foarte puţine specii vegetează în tropi
ce. în Moldova familia include un singur gen -  Plantago cu 8 specii.

Formele vitale sunt reprezentate prin plante ierbacee anuale sau perene. 
Tulpina este scap. Dezvoltă frunze astipelate, întregi, cu nervaţiune arcuată. 
Florile sunt actinomorfe, bisexuate şi unisexuate, grupate în capitule sau spi
ce. Caliciul e gamosepal, tetramer, corola gamopetală, tetramerâ. Androccul 
constă din 4, foarte rar 1-2 stamine sudate de tubul corolei. Gineceul с bi
carpelar cu stil subţire. Ovarul с superior, bi- sau unilocular. Formula florală:

Ca(4) Co(4) A(4)G . Fructul reprezintă o capsulă de tip pixidă ori nuculă. 
Seminţele dezvoltă, de regulă, un embrion mic şi endosperm cărnos.

G enul Plantago. Cel mai numeros gen al familiei, include 260 de specii 
răspândite în zonele temperate din ambele emisfere. Preponderent, sunt plan
te ierbacee perene; sunt şi anuale -  P. lusitanica din vestul zonei Mediteranc- 
ne. în deşerturile din America dc Nord vegetează arbustul P. mauritanica cu 
infloriscenţe capituliforme şi frunze tulpinale liniare.

P. lanceolata -  Pătlagină îngustă (pl.XXIV, fig.2) -  plante ierbacee perene, 
în flora spontană a Moldovei vegetează pe pajişti, în locuri ruderale. Dezvoltă
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tulpini scap, frunze bazale, lung-peţiolate, cu limb lanceolat sau liniar-lanceolat, 
cu 3-8 nervuri arcuate, acut, cu marginea întreagă, păroase. Florile sunt mici, 
actinomorfe, grupate în inflorescenţă terminală -  spic. Caliciul с tubulos. Co
rola e gamopetală, tubuloasă. Androceul constă din stamine cu filamente lungi, 
albicioase. Gineceul e bicarpelat, pluriovulat. Fructul reprezintă o capsulă.

Alte specii: R m ajor-? , mare (pl.XXIV,fig.3), cu limbul lung-peţiolat, lat, 
ovat, glabru, cu marginea întreagă, vârf optuz. P. media -  P. medic -  cu limbul 
scurt peţiolat, eliptic, cu marginea slab dinţată, vârf acuminat, pubescent.

Speciile descrise se deosebesc între ele prin caractere morfologice, iar 
după cantitatea şi calitatea principiilor active ce le conţin, se aseamănă, din 
care cauză se colectează împreună.

Produsul medicinal: Plantaginis folia -  conţine mucilagii, taninuri, pectine, 
vitaminele A, C, K. Are acţiune antiinflamatoare, cicatrizantă, imunostimula- 
toare, antiulcer. Sc utilizează în bronşite, astm, deranjamente gastro-intestina- 
le; extern se aplică frunzele proaspete pentru vindecarea rănilor.

3.6.1.44. Ordinul Lamiales
Familia Lamiaceae

Caractere generale. Include cca 200 de genuri şi sub 3500 dc spccii răs
pândite aproape pc toate continentele, preponderent, în zona Mediteraneană. 
Foarte bogate în lamiacce sunt zonele montane tropicale din America Centra
lă şi de Sud. Predomină xerofite prin locurile aride şi deschise; sunt şi mezo- 
fite de pădure şi lunci. In Moldova familia Lamiaceae cuprinde 34 de genuri 
cu 92 de specii.

Formele vitale sunt plante ierbacee anuale, perene şi subarbuşti; în zonele 
tropicale şi subtropicale vegetează şi arbuşti; se întâlnesc şi liane. Rădăcina 
principală sc păstrează pe parcursul întregii vieţi. Dezvoltă tulpini crcctc, lc- 
tramuchiate, adesea păroase, frunze dispuse în rozetă bazală, vegetează până 
în faza de înflorire a plantelor. Pe tulpină frunzele sunt dispuse opus, mai rar 
altern. Majoritatea lamiaceelor dezvoltă peri glandulari octocelulari pe frunze. 
Florile sunt pentamere, zigomorfe, bisexuate, grupate în verticile formând inflo
rescenţe racemoase, spiciforme sau cimoasc. Caliciul e gamosepal, persistent, 
variat după formă: tubuloasă, campanulată, sferică, tri-, penta-dinţată. Corola 
e bilabiată formată din: labiul superior -  2 petale concrescute integral, care 
poate fi bombat ori plat şi labiul inferior -  3 petale, servind pentru aşezarea in
sectelor polcnizatoare. Cromaţia corolei are culoarea roz, albastră, galbenă etc. 
Androccul didinam constă din 4 stamine sudate de tubul corolci, două fiind mai 
scurte. Gineceul întotdeauna e bicarpelar cu un număr de loje corespunzător
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carpelelor, însă fiecare lojă este despărţită de un perete în două părţi egale, re
zultând ovar tetralojat cu câte un ovul în fiecare lojă. în pofida faptului că florile 
lamiaceelor sunt bisexuate, speciile unor genuri (Mentha, Thymus etc.), de rând 
cu florile bisexuate, dezvoltă şi flori cu stamine rudimentare. Foarte rar se în
tâlnesc flori mascule cu gineccu redus (Nepeta). Formula florală: Ca Со
А2+2 2Сш. Polenizarea с încrucişată, entomofilă. Polenizatorii, căutând nectarul, 
care se află în partea inferioară a tubului lung al corolei, ating cu spatele mai 
întâi stigmatul, apoi anterele, ducând cu ei o parte din polen. Fructele reprezintă 
nucule, dc diferită formă, compuse din 4 părţi. Seminţele mature sunt lipsite de 
endosperm; uneori este rudimentar, având un caracter primitiv. Diseminarea e 
preponderent, anemohoră; în multe cazuri zoohoră.

G enul D racocephaium
D. moldavica-  Mătăciune (pi.XXIV,fig.4) -  plante anuale, ierbacee, origina

re din Siberia şi Himalaya, cu tulpini ramificate, înalte de 60-80 cm. în Moldova 
se cultivă pe suprafeţe neînsemnate în calitatc dc plantă aromatică şi medicinală. 
Frunzele alungit-lanceolatc, adânc serate pe margine, glabre, peţiolate. Florile 
sunt grupate câte 4-8  în verticile dicaziale, caliciul şi corola sunt bilabiate, cu la- 
biul superior despicat. Se cunosc 2 forme: alha Flart -  cu corola albă şi coentiea 
Hart -  cu corola albastră-violacee. Fructul reprezintă o nuculă.

P ro d u s u l m e d ic in a l:  Dracocephali herha conţine ulei volatil (0,3—0,5%), bo
gat în citral şi geraniol, principii amare, acizi organici. Are acţiune sedativă, 
cicatrizantă, antiseptică. Se utilizează în gastrite hipoacide, indigestii, insom
nii, arsuri.

G enul H yssopus
H. officinalis -  Isop (pi.XXIV, fig.5) -  subarbust peren de origine medite

raneană, înalt de 40-70 cm. în Moldova sc cultivă pe suprafeţe mici în calitate 
de plantă aromatică şi medicinală. Dezvoltă tulpini ramificate şi lignificate la 
bază. Frunzele sunt liniar-lanceolatc, sesile, cu marginea întreagă, glabre, dis
puse opus. Florile sunt grupate în inflorescenţe spiciforme în axila frunzelor 
superioare. Caliciul e tubulat, gamosepal, pentadinţat, pubescent. Corola с cu 
labiul superior scurt, bilobat; cel inferior - trilobat, de culoare albastră-viola- 
cee, roz sau albă. Androceul constă din 4 stamine. Ovarul e superior. Fructele 
reprezintă nucule ovale, netede.

Produsul medicinal: Hyssopi herba -  conţine ulei volatil (0,5-1,0% ), taninuri, 
flavonozide, principii amare. Are acţiune expectorantă, antiastmatică, cica
trizantă. Se utilizează în astm bronşic în calitate de emolient, expectorant. 
Reglează funcţiile digestive, favorizează eliminarea apei din ţesuturi.
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G enul Lam ium
L. album ~ Sujel alb (urzică moartă) -  plante ierbacee, perene, cu 

rizomi orizontali. în M oldova vegetează pe poieniţe şi lunci. Dezvoltă tul
pini înalte de 30-60 cm , erecte, tctramuchiate. Limbul foliar e triunghiular- 
ovat, cu marginea serată, acuminat, pubcsccnt pe ambele feţe. Florile sunt 
grupate câte 3 -6  în verticile la axila frunzelor. Corola e tubuloasă albă ori 
gălbuie-pală, cu labiul superior în formă dc coif, cel inferior -  în formă de 
linguriţă. Androceul constă din 4 stamine. Fructul reprezintă nucule tetra- 
muchiate, brune.

Produsu l m edicinal: L a m ii a lb i f lo r e s  -  conţine mucilagii, fiavone, saponine. 
Are acţiune antiinflamatoare, emolientă. Sc utilizează în inflamaţia prostatei 
şi în alte maladii urogenitale.

G enul Lavandula. Include 28 de specii răspândite, preponderent, în 
zona Mediteraneană, însă arealul lor se extinde până în Somali şi India.

L. angustifolia -  L evănţica (pl.XXIV, fig.6) -  subarbust întâlnit spon
tan în sudul Europei. Sunt obţinute numeroase soiuri, cultivate pe suprafeţe 
imense în Franţa, Italia, Spania, Anglia, Moldova. Dezvoltă tulpini ramifi
cate, înalte de 40-70 cm, planta având aspect aproape sfcric. Frunzele sunt 
liniar-lanceolate, sesilc, cu marginea întreagă, pubescente pe ambele feţe cu 
peri glandulari, dispuse opus. Florile sunt mici, grupate în inflorescenţe spici- 
forme terminale. Caliciul с tubulos, pentadinţat. Corola e bilabiată, albastră. 
Androccul с din 4 stamine. Ovarul с superior. Fructele reprezintă tetranucule 
lucioasc, cafcnii-dcschisc.

Produsul medicinal: L avan du lae  f lo r e s  — conţine ulei volatil (0,5-1,5% ) cu 
componenţii dc bază linalil şi linalool, cumarine, principii amare. Are acţiune 
antimicrobiană, hipotensivă, cicatrizantă. Se utilizează în afecţiuni cardiace 
şi renale, în cicatrizarea rănilor şi arsurilor superficiale. Uleiul volatil se utili
zează în produsule de parfumerie şi cosmetice. Este cunoscut drept un reme
diu insecticid.

G enul Leonurus
L. cardiaca -  Talpa găştei (pl.XXV, fig .l) -  plante ierbacee, perene întâl

nite în Moldova în poieniţe, în preajma locuinţelor din zonele rurale. Dezvoltă 
tulpini erecte, tetramuchiate, pubescente, fistuloasc, înalte dc 70-150 cm, frun
ze peţiolate, palmat-lobatc, având aspectul unei labe dc gâscă, cu 3-5 lobi, cu 
peri aspri. Florile sunt grupate câte 10-15 în pscudoverticile -  în axila frunze
lor din partea superioară a tulpinii. Caliciul с pentadinţat, glabru, campanulat. 
Corola e de culoare roz, cu labiul superior puţin concav şi pubescent, cel infe-
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rior -  trilobat. Androceul constă din 4 stamine. Fructul reprezintă tetranucule 
ovoidalc, pubcsccntc la vârf. >

Produsul m edicinal: Leonuri herba -  conţine heterozide cardiotoniee, ilavo- 
nozide, taninuri, ulei volatil, substanţe amare. Arc acţiune sedativă mai pro
nunţată decât a odoleanului, vasodilatatoare. Se utilizează în hipertensiune, : 
nevroze cardiace, tromboze.

G enul M ajorana
M, hortensis -  Maghiran -  subarbust originar din Asia Mică şi Africa de 

Nord. In Moldova se cercetează în instituţiile de profil în calitate de plante ; 
medicinale şi aromatice. Dezvoltă tulpină erectă, ramificată de la bază, înal
tă de 15-20 cm, frunze scurt peţiolate, ovat-eirculare, cu marginea întreagă, ■ 
pubescente, dispuse opus. Florile sunt grupate în inflorescenţe globuloase, 
dispuse în axila frunzelor; caliciul e redus, coroia bilabiată, albă sau roşiatică. 
Ovarul e superior. Fructul reprezintă nucule foarte mici, brune.

P rodusu l m edicinal: M a jo ra n a e  h erba  — conţine ulei volatil (1,0 3,0%), fla
vone, vitamine. Are acţiune sedativă, stomahică. Se utilizează în afecţiuni 
traheobronşice, stări nervoase. Favorizează digestia.

G enul M arrubium
M. vulgare -  Unguraş -  plante ierbacee perene, întâlnite în flora M oldo

vei în poieniţele din păduri. Dezvoltă tulpini erecte, acoperite cu peri lungi, : 
înalte de 40- 70 cm, frunze peţiolate, cu limbul aproape rotund, rugos, cu mar
ginea crcnată, cu peri tomentoşi pe ambele feţe, dar mai deşi pe partea infe
rioară, dispuse opus. Florile sunt mici, grupate câte 20-30 în pseudoverticile 
globuloase, situate la nodurile superioare ale tulpinii. Corola e bilabiată, mai 
scurtă decât caliciul persistent, albicioasă. Androceul constă din 4 stamine, 
dintre care 2 sunt mai scurte. Fructul reprezintă nucule brune.

P rodusul m edicinal: M a rru b ii h erba  -  conţinc substanţa amară marubiina, ta
ninuri, mucilagii, ulei volatil. Are acţiune expectorantă, reglatoare a ritmului 
cardiac, colagogă; se utilizează în calitate de expectoram, în boli de ficat, 
sporirea secreţiei bilei, în aritmie cardiacă, celulită.

G enul Melissa. Include 5 specii răspândite în Eurasia.
M. officinalis -  R oiniţa (pi.XXV, fig.2) -  plante perene ierbacee, întâlnite 

spontan în sudul Europei, vestul Asiei şi nordul Africii. în flora spontană a 
Moldovei vegetează foarte rar în poieniţe din zona Codrilor. Se cultivă în 
calitate de plantă medicinală şi aromatică. Dezvoltă tulpini erecte, ramificate, 
tetramuchiate, glabre, înalte de 70-100 cm, frunze scurt peţiolate, cu limbul 
cordat-ovat, cu marginea crenat-serată, vârf optuz, dispuse opus. Florile sunt
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: mici, gmpate în pseudoverticilc axilare; corola e bilabiată, albă-gălbuie sau
5 palid-liliachic. Androceul constă din 4 stamine arcuite. Fructul reprezintă nu-
• cule alungit-ovoide, netede, brune-negrii.
V P rodu su l m edicina): Melissae herba — conţinc ulei volatil (0,10—0,15%), pre-
I ponderent -  citral, principii amare, fiavonozide, mucilagii, taninuri. Are ac- 

ţiune sedativă, imunostimulatoare, antiseptică, stomahică. Se utilizează în
■ insomnii, nevroze cardiace şi gastrice, în dischinezie biliară.

Genul M entha. Include 25 de specii răspândite în zona temperată din 
X Emisfera de Nord, Africa de Sud şi în Australia.
- M. piperita -  Menta (Izma hună) (piXXV, fig.3) în stare spontană nu se 
у cunoaşte. Se consideră un hibrid natural, ce a apărut în Anglia între speciile
: spontane; Mentha aquatica şi M. spicata. Sc înmulţeşte în exclusivitate pe

cale vegetativă -  prin stoloni. Sc cunosc numeroase soiuri de mentă. In Mol- 
; dova se cultivă în calitate de plantă aromatică şi medicinală. Este plantă pe-
'< renă, ierbacee. în sol dezvoltă rizomi lignificaţi, din care pornesc numeroase
\ rădăcini adventive fibroase şi stoloni subţiri, albicioşi. Dezvoltă tulpini tetra-

muchiate, puternic ramificate, înalte până la 1 m, frunze peţiolate, cu limbul
• ovat-lanceolat, margine serată, cu peri glandulari cu ulei volatil. Florile sunt
• mici, grupate în axila frunzelor, care la rândul lor formează inflorescenţe spi-
: ciforme. Corola e glabră, cu 4 lobii, dintre care unul este mai lat. Androceul
; constă din 4 stamine.

P rodusu l m edicinal: M en th ae  folia conţine ulei volatil (2—3%) compus, în
• temei, din mentol şi mentonă, taninuri, flavone, principii amare. Arc acţiune
: sedativă, antiseptică, stimulent al funcţiei digestive. Sc utilizează în tulburări
; digestive, gastrice, hepatice, renale. Uleiul volatil este un corector al gustului
• medicamentelor; are utilizare largă în produsele de parfumerie şi cosmetice.

Alte specii: M. arvensis, M. longifolia, M. pulegium, M. spicata.

Genul Nepeta
N. cataria -  Cătuşnica (pi.XXV, fig.4Л plante perene, ierbacee întâlnite 

şi în flora spontană a Moldovei la liziere, pe poieniţele din păduri, în lunci. 
: Se cultivă pe suprafeţe mici în calitate de plante aromatice şi medicinalc.

Dezvoltă tulpină erectă, tctram uchiată, ram ificată, pubescentă, înaltă de 
50-90  cm, frunze peţiolate, dispuse opus, cu limbul triunghiular şi bază cor- 
dată, cu marginea crenat-serată. Florile sunt grupate în verticile axilare în 
vârful tulpinii, formând un racem spiciform. Caliciul с pentadinţat, corola -  

; bilabiată, cu labiul inferior dc 2 ori mai lung comparativ cu cel superior, de
culoare roz sau albă, aromată plăcut. Fructul reprezintă nucule brune, netede, 
grupate câte 3 4 în caliciul persistent.
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CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta

Produsul m edicinal: Nepetae herba  — COnţitlC ulei volatil (0,3—0,8%) cu com
ponenţii de bază citralui şi ncpctolul, f lavone. Are ac ţiune sedativă , tonic- 
amară, antitusivă. Se utilizează  în tuse spastice,  litiază biliară, herpes.

Genul O cim um . Include cca 150 de specii răspândite în zonele tropicale 
şi subtropicale, preponderent, în Africa.

O. basilicum -  Busuioc (pi.XXV, fig. 5) -  plante perene, originare din su
dul continentului Asiatic. In China cultura busuiocului este cunoscută din 
a. 500 î. Ch. In Moldova creşte în grădinile gospodinelor în calitate de plantă 
anuală utilizată în medicina populară, dar şi drept condimentară. Busuiocul 
este o plantă tradiţională în ritualuri religioase, tradiţii naţionale şi cântată de 
popor. Dezvoltă tulpini erecte, ramificate şi lignificate la baza, frunze lung 
peţiolate, cu limbul ovat şi vârf aeuminat, dinţat rar pe margine, dispuse opus. 
Florile sunt grupate câte 4—6 în pseudoverticile terminale, care formează in
florescenţe spici forme întrerupte. Labiul superior al corolci este format nu din
2 petale, caracteristic lamiaceelor, dar din 4; cel inferior este format numai 
dintr-o singură petală plată sau îndoită. Fructul reprezintă nucule cu 3 -4  se
minţe ovate, brune negricioase în caliciul persistent.

Produsul m edicinal: Basilici herba -  conţine ulei volatil (0,5-1,5% ) cu com
ponenţii de bază eugenol şi linalool, taninuri, acizi organici. Are acţiune anti
septică, stomahică, tonică generală. Se utilizează în afecţiuni gastro-intestinale, 
respiratorii, urogenitale, dereglări ale psihicului şi sistemului nervos central.

Alte specii: O. can unu O. cărnos um, O. gratissimum , O. menthaefolia,
O. piîosum , O. sanctum , O. basilicum fi rubra.

G en u l O riganum . include cca 20 de specii răspândite în zona Meditera
neană şi temperată. în flora spontană a Moldovei vegetează o singură specie
-  O. vulgare.

O. vulgare -  Sovârv (pl.XXV, fig.6) ~ plante ierbacee perene, vegetează în 
zona silvică, pe poieniţe şi la liziere; se experimentează în calitate de plante 
medicinale şi aromatice. Dezvoltă tulpină erectă, tetramuchiată, pubescentă, 
ramificată în partea superioară, înaltă de 50 80 cm, frunze scurt peţiolate, cu 
limbul întreg, ovat, uşor pubescent, dispuse opus. Florile sunt mici, grupate în 
inflorescenţe dichaziu corimbiform, terminal. Corola e tubuloasă, bilabiată, de 
culoare roz-violacee. Androceul constă din 4 stamine mai lungi decât corola; 
ovarul e superior. Fructul reprezintă nucule ovoidale, mici, trunchiate, brune.

Produsu l m edicinal: Origani herba conţine ulei volatil (0,5—1,0%) cu com
ponenţii de bază limonen, linalool şi timol, flavone, taninuri, acizi organici. 
Are acţiune antiseptică, stomahică, diuretică, sedativă asupra sistemului ner-
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vos central şi centrelor respiratorii, tonic-amară. Sc utilizează în infccţii res
piratorii şi digestive, stări de nervozitate, insomnie, tulburări psihice.

Alte specii: O. tyttanthum , O. heracleoticum, O. hirtum , O. faevigatum.

G enul Orthosiphott
V O, stamineus -  Ceai de lava - plante perene ierbacee originare din Indo- 
: nezia. în stare spontană vegetează în Asia de Sud-Est şi în Australia de Nord- 
: Est. Dezvoltă tulpini tetramuehiate, ramificate, lignificate la bază, înalte de

1,0- 1,5 m, frunze scurt peţiolate, cu limbul romboidal, cu margine neregulat 
dinţată, dispuse opus. Florile sunt aranjate câte 3 în axilă frunzelor din vârful 
ramurilor, care în totalitate formează o inflorescenţă dc tipul raccm. Corola e 
zigomorfa, tubuloasă, cu petale albe sau liliachii. Androceul с înzestrat cu 4

■ stamine dc 2 ori mai lungi decât tubul corolei. Fructul reprezintă nuculă.
Produsul m edicinal: O rth osiph on is fo l ia  -  conţine ulei volatil (0,2- 0,6%), sa- 

ponozide, flavone, acizi organici. Are acţiune diuretică; se utilizează în boli 
renale.

în Indonezia planta este cunoscută şi utilizată din vremuri imemorabile în 
afecţiuni renale grave şi în reumatism.

G enul Rosmarinus
R. officinalis -  R ozm arin (pl.XXVl, fig. l)  -  subarbust de origine medi

teraneană, unde vegetează în stare spontană. în Moldova se cultivă numai în 
: sere şi apartamente. Dezvoltă tulpini erecte cu ramuri ascendente sau arcuite,

înalte de 50-150 cm, frunze sesile, sempervirescente, dispuse opus, cu limbul 
acicular liniar, coriaceu, lucitor pe faţa superioară şi pubescent pe cea inferi* 

; oară. Dezvoltă câte 3-10  flori axilare, care formează inflorescenţe spiciforme;
corola e zigomorfa, compusă din petale eolorate în albastru-palid; androceul 
с alcătuit din 4 stamine, ovarul e superior. Fructul de tip nuculă; sămânţa с 
tară endosperm.

P rodusul m edicinal: Rozmarini folia -  conţine ulei volatil (1-2% ) cu compo- 
: nenţii de bază camfenul şi bomeolul, taninuri, principii amare. Are acţiune

diuretică, cicatrizantă, stimulentă asupra circulaţiei cerebrale. Se utilizează în 
afecţiuni ale aparatului cardiovascular, digestiv, sistemului nervos şi hepatic, 

r în calitate de tonic amar.

; G enul Salvia. Cel mai numeros gen al familiei Lamiaceae -  cca 700 de
■ specii, de origine mediteraneană, dar răspândite şi în zonele temperate, sub

tropicale şi tropicalc. în flora Moldovei vegetează 13 specii, inclusiv 3 culti
vate în calitatc dc plante aromatice (S. setarea), medicinale (S. officinalis) şi 
decorative (S. splendens).
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CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta

S. sclarea -  Şerlai sau Iarba sf. loan (pl.XXVf, fig.2) -  plante ierbacee, 
bienale sau perene. Dezvoltă tulpini erecte, tetramuchiate, acoperite cu peri 
deşi glandulari, înalte de 1,0-2,0 m, frunze peţiolate, dispuse opus, cu lim
bul mare, lat-ovat, cordat la bază, cu marginea neregulat-crenată, cu ambele 
feţe rugoase, puternic pubcsccntc. Florile sunt grupate în inflorescenţe lungi 
de 20 40  cm, ramificate, paniculiforme, cu bractei mari alb-verzui. Caliciul 
e -  campanulat, cu nervuri proeminente; corola e mare, bilabiată, cu labiul 
superior roz-liliaehiu. Fructul reprezintă nucule elipsoidale, brune.

P rodusu l m cdicinal: Salviae sclareaeftores conţine ulei volatil (0,1—0,3%) CU 

componentul de bază acetat de linalil, flavone, rezine. Are acţiune antiseptică, 
antifungică sedativă. Sc utilizează în astenii nervoase, tulburări circulatorii, 
infecţii genitale. In parfumerie uleiul volatil se foloseşte la fixarea mirosului 
altor uleiuri volatile.

S. officinalis -  Jalcş de grădină (pl.XXVI, fig.3) -  subarbust, originar 
din zona Mediteraneană. Dezvoltă tulpini crectc, ramificate, lignificate la 
bază, frunze peţiolate, cu limbul verzui-argintiu, lanceolat-eliptic sau ovat, 
cu marginea fin crenată, pubescent, cu nervuri rcticularc proeminente pe faţa 
inferioară, dispuse opus. Florile sunt grupate câte 6 -10  în partea terminală a 
tulpinilor, formând în totalitate inflorescenţe spiciforme. Caliciul e tubulos, 
persistent, corola -  bilabiată, violetă, mai rar albă. Fructul e format din 4 nu
cule, aproape sferice, brunc-ncgricioase.

P rodusu l m cdicinal: S a lv iae  fo l ia  — conţine ulei volatil (0,5—2,0%), cu com
ponentul de bază luiona, flavone, principii amare, taninuri. Are aeţiunc an
tiseptică, stomahică, colcretică, hipoglicemiantă. Se consideră un panaceu 
universal, cunoscut din vremuri imemorabile. Şcoala din Salemo i-а dedicat 
un vers: „Cum să moară omul, dacă Salvia creşte în grădină” („cur nwriatur 
homo cui Salvia crescit in horto'). Intr-adevăr, frunzele de jaleş sc utilizează 
în cele mai diverse afecţiuni: gastro-intestinale, ale cavităţii bucale, ale siste
mului respirator şi nervos, dischinezie biliară, diabet zaharat.

G enul Satureja. Include cca 200 de specii de origine mediteraneană.
S. hortettsis -  Cimbru de grădină (pl.XXVI, fig.4) -  specie cultivată în 

fond în scop alimentar -  în calitatc de condiment. în Moldova creşte în grădi
nile gospodinelor. Sunt plante anuale, icrbaccc, cu tulpina ramificată, lignifi- 
cată la bază, înaltă de 30-60 cm, frunze sesile, dispuse opus, cu limbul liniar 
sau liniar-lanceolat, cu margine întreagă, glabru. Florile sunt grupate în verti- 
cile dicaziale la vârful ramificaţiilor. Corola e înzestrată cu petale liliachii sau 
albastre. Fructul reprezintă nuculc ovoidale, lucioase.
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Produsu l m cdicinal: S a tu rcjae  herba  — conţmc ulei volatil (1—2%) cu com
ponenţii de bază carvacrol şi timol, vitamine, taninuri, rezine. Are acţiune 
accentuată antiseptică, expectorantă, stomahică, antidiareică. Se utilizează în 
infecţii respiratorii, gastrite, enterocolite, dureri dentare.

S. ntontana -  C im bru  de m un te  (pl.XXVl, fig.5) -  subarbust alpin, cc 
vegetează în flora spontană montană din bazinul Mediteranean, Se cultivă pe 
scară industrială în ţările Europei de Sud, în Moldova se experimentează în 
calitate de plantă aromatică şi medicinală. Dezvoltă tulpini puternic ramifica
te şi lignificate de la bază, cu aspect de tufa, pubescente, înalte de 30-60  cm, 
frunze sesile, liniar-lanceolatc, dispuse opus. Florile sunt zigomorfe, grupate 
la axila frunzelor ramurilor terminale, formând în totalitate inflorescenţe spi- 
ciforme. Caliciul are formă de pâlnie; corola e bilabiată, roz-violetă. Fructele 
reprezintă nucule ovate.

P rodusu l m edicinal: S a tu re jae  m on tan a  herba  — conţine ulei volatil (1,5—2,0%) 
cu componenţii de bază carvona şi timol, acid ascorbic, substanţe amare. Are 
acţiune accentuată antiseptică, sedativă, tonică. Se utilizează în afecţiuni gas- 
tro-intestinale. în baza uleiului volatil, savanţii Facultăţii Farmacic a USMF 
„Nieolae Tcstcmiţanu” au elaborat oriblctclc „Cimpclsept”, care asigură dis
trugerea a 81% de stafilococi, fără a avea acţiune iritantă.

G enu l Scutellaria. Include cca 300 de specii.
S. biacalensis -  G u ra  lupulu i (pl.XXVl, fig. 6) -  plante perene ierbacee, 

răspândite în zona Transbaicaliei şi Extremul Orient. în Moldova se experi
mentează în calitate de plantă medicinală. Dezvoltă rizom scurt, ramificat; 
tulpini multiple, ramificate, tetramuehiate, fin pubescente, înalte de 20-40 cm, 
frunze aproape scsilc, limbul lanccolat-ovat, cu marginea păroasă, glabru, 
dispuse opus. Florile sunt axilare, grupate în inflorescenţe racemoase unilate
rale. Au un caliciu original: după maturizarea fructelor, se desparte în 2 părţi, 
având formă de valve, cca inferioară sc menţine, iar cca superioară cade. Co
rola e bilabiată, albastră. Fructul reprezintă nucule, mici, plate, negre. De spe
ciile altor lamiacee, gura lupului se deosebeşte prin absenţa perilor glandulari 
producători de ulei volatil.

P rodusu l m edicinal: S cu te lla r ia e  b a ica len sis rad ices — conţine glicozide flavo- 
nice, de bază fiind baicalina, taninuri. Are acţiune hipotensivă, sedativă. Se 
utilizează în diferite forme de hipertensiune, în dereglări ale sistemelor car- 
dio-vascular şi nervos, în insomnii.

G en u l Thymus. Include cca 400 dc specii originare din zona M edite
raneană. în flora spontană a Moldovei vegetează 8 specii întâlnite în diferite 
condiţii ecologice.
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T. serpyllum -  C im brişo r de câm p (pi.XXVII, fig. 1) -  în Moldova ve
getează pc poieniţe, la liziere, pc pante calcaroase şi nisipoase. Subarbuşti 
pereni, cu tulpini repente, lignificate cu lăstari sterili frunzoşi, înalţi de 10-20 
cm. Frunzele sunt aproape sesile, cu limbul romboidal-ovat lanceolat, persis- 
tente, dispuse opus. Florile se află în pseudoverticile globuloase, aşezate dens 
în partea terminală a ramurilor fertile. Caliciul e pubescent; corola -  cu labiul 
superior lat, iar cel inferior -  trilobat. Ovarul с superior. Fructul reprezintă 
nucule foarte mici, elipsoidale, brune, în caliciul persistent.

P rodusu l m edicinal: Serpylli herba — conţine ulei volatil (0,2-1,0% ) cu com
ponenţii de bază timol şi limonen, flavone, principii amare. Are acţiune anti
septică, cicatrizantă, hepatoprotectoare, sedativă. Se utilizează în tratamentul 
bronşitei, enteroeolitelor, nefritei.

T. vulgaris -  C im bru  de cu ltu ră  (pi.XXVII, fig.2) -  subarbuşti originari din 
peninsula Balcanică, cultivaţi în multe ţări din Europa. In Moldova se experi
mentează în calitate de plante aromatice şi medicinale. Dezvoltă tulpini erecte, 
cu numeroase ramificaţii lignificate la bază, înalte de 20-40 cm, frunze scurt 
peţiolate, cu limbul liniar-lanceolat, pubescent pe partea inferioară. Florile sunt 
grupate în pseudoverticile terminale, formând inflorescenţe spiciforme. Corola 
e bilabiată, violet-roşiatică. Fructul reprezintă nucule elipsoidale, mici, brune.

P rodusu l m edicinal: Thymi herba conţine ulei volatil (1 2%) CU compo
nenţii de bază timol şi carvacrol, glicozide, flavone, principii amare, taninuri. 
Are acţiune antiseptică, expectorantă, cicatrizantă, diuretică. Se utilizează în 
afecţiuni respiratorii, gastro-intestinale, colici biliare.

3.6.1.45. Ordinul Asterales
Familia Asteraceae

C arac te re  generale. Cea mai numeroasă şi mai importantă din punct de 
vedere economic familie dc dicotiledonate, care cuprinde cca 1300 de genuri 
şi peste 20000 de specii, ce vegetează practic pretutindeni unde pot exista 
plantele superioare -  de la tundră la ecuator, de la litoralul oceanelor şi mă
rilor până pe piscurile alpine, pe nisipuri infemabile şi ciomoziomuri fertile, 
în Moldova vegetează 81 de genuri, care cuprind cca 227 de specii în flora 
spontană şi 32 de specii în cultură.

Formele vitale sunt plante ierbacee anuale şi perene, care după habitusul 
lor variază esenţial, în zonele tropicale -  arbuşti, arbori şi suculente, rareori 
liane. Sistemul radicular, preponderent, e pivotant. Adesea rădăcina este tuberi- 
zată t Arctium, Polymnia), frunzele astipelate, simple cu limbul sectat, dispuse, 
preponderent, altern, mai rar în rozetă bazală. Asteraceele se disting leger de
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speciile altor familii prin tipul inflorescenţei -  caialidiu (antodiu). La exterior 
receptaculul este înconjurat de involueru, compus din 1-2 cercuri de bractei 
frecvent termate în spin cu funcţia de protejare a florilor de acţiunea nefavora
bilă a factorilor mediului ambiant şi acţiunea animalelor. Dimensiunile calati- 
diilor speciilor spontane sunt mici -  dc la 1 la câţiva cm, iar al floarei soarelui 

până la 60 cm în diametru. Calatidiilc sunt adesea reunite în raceme, cime 
sau corimb. Floarea dezvoltă caliciu redus, metamorfozat în papus, cu rol de 
diseminare. Corola e gamopetală, poate fi actinomorfâ-tubulată sau zigomorfâ- 
ligulată. Florile sunt bisexuate, iar cclc marginale ligulate, frecvent sunt sterile. 
Calatidiile pot fi: omogene (ligulate sau tabulate) şi heterogene constituite din 
flori ligulate-marginal şi din flori tubulate-central. Androceul este compus din 
5 stamine, deseori sudate la nivelul anterelor. Gineceul constă din 5 cârpele cu 
stil terminat cu 2 stigmate. Ovarul e inferior, unilocular, la bază având o singură 
ovulă. Fructul reprezintă o achenă indehiscentă cu pericarpul dens, se desprinde 
uşor dc sămânţă, adesea cu papus; sămânţa e fără endosperm ori rudimentar, 
embrion drept. Diseminarea e anemohoră şi zoohoră.

Pentru multe asteracee este caracteristică pubescenţa organelor suprate- 
restre -  preponderent, pentru speciile, ce vegetează în condiţii dc sccctă con
stantă. în calitate de substanţă de rezervă a asteraceelor este în temei inulina.

Familia Asteraceae include 3 subfamilii. Tubul iflorae, Liguliflorae şi Ra- 
diflorae în funcţie de tipul florilor, care participă la formarea calatidiilor.

G en u l Arctium . Cuprinde 8 spccii. în flora spontană a Moldovei se în
tâlnesc 4 specii.

A. lappa -  B rustu re  (pl.XXVll, fig J )  -  plante bienale, ierbacee, carac
teristice pentru locurilc părăsite. în flora Moldovei se întâlnesc pretutindeni. 
Rădăcină с îngroşată, pivotantă, ramificată, cărnoasă. Dezvoltă tulpină cilin
drică, ramificată, înaltă de 1-2 m. Frunzele bazale sunt mari, lung peţiolate, 
cu limbul ovat-cordat, faţa inferioară pubescent-argintie. Florile sunt tubu
late, move, grupate în calatidii globuloase, reunite la rândul lor în corimb. 
Bractcclc involucrale sunt înzestrate cu cârlige, care se agaţă uşor dc blana 
animalelor. Fructele reprezintă achene alungite, negre, cu papus.

P rodusu l m edicinal: B ardan ae rad ices  e t fo l ia  — conţine inulină, ulei volatil, 
acizi graşi. Are acţiune antitumorală, coleretică, diuretică, antimicrobiană. Sc 
utilizează în afecţiuni hepatobiliare, diabet zaharat, extern -  în boli dc piele, 
la căderea părului.

G en u l Cartham us . în flora Moldovei includc 2 specii, inclusiv 1 -  in- 
troducentă.
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C. tinctorius -  Şofrânel (piXXVII, fig.4) -  plante anuale originare din 
America tropicală, cultivate din antichitate în calitate de plante tinctoriale şi 
oleagenoase. în Moldova se experimentează drept plantă medicinală. Dez
voltă tulpini erecte, glabre, ramificate, foliate, înalte de 30-70 cm; frunze 
sesile, pieloase, ovat-lanceolatc, cu marginea spinos-dinţată; calatidii solita
re, terminale, bractei involucralc verzui, terminate într-un spin. Florile sunt 
tubulate, cu corola adânc fidată, portocalie. Fructul reprezintă achene mari, 
fară pap us.

P rodusu l m edicinal: C arth am i f io re s  — conţine colorantul galben cartamina, 
utilizat în alimentaţie, în calmarea tusei. Frunzele şi rădăcinile conţin poliho- 
lozide cu proprietăţi imunostiinulatoare.

Genul Cetitaurea. Cuprinde cca 550 de specii. în flora Moldovei vege
tează 26 de specii.

C. cyan us -  Albăstrele (pl.XXVII, fig. 5) -  plante anuale originare din 
Grecia şi Sicilia, întâlnite în Moldova prin culturile dc cereale păioase con
siderate buruiene. Dezvoltă tulpini erecte, ramificate, muehiatc, tomentoase, 
înalte de 30-100 cm, frunze bazale peţiolate, tripartite, lanceolate; cele tulpi
nale - sesile, dispuse altern, liniar lanceolate, întregi, acute; calatidii -  cilin
dri c-ovoidale, cu bractei involucralc pubcscente, cu marginea neagră. Florile 
interne sunt fertile, bisexuate, violacee, mai mici; cele periferice -  zigomorfe, 
în formă de pâlnie, albastre, mai rar albe, purpurii sau roz, sterile. Fructul 
reprezintă achene cu papus.

Alte specii întâlnite în flora Moldovei: C. angelescui, C. marschalliana, 
С  orientalis, C. pannonica.

P rod usu l m edicinal: C y a n if io re s  -  conţine flavone, principii amare, glicozi- 
de, taninuri, antociani. Are acţiune antiinflamatoare, hipoglicemiantă, tonic 
amară, diuretică. Se utilizează în cistite, nefrite, intră în compoziţia ceaiurilor 
diuretice.

Genul Cynara
C. scolymus -  Anghinare (pl.XXVII, fig. 6) -  plante bienale sau perene 

originare din zona Mediteraneană. în  Moldova se experimentează în calitate 
de plantă medicinală. Tulpina e erectă, ramificată, înaltă de 150-200 cm, cu 
frunze sesile, penat-sectate cu mai multe lacinii lanceolate spinoase, mucro- 
nate; pe faţa superioară sunt glabre, verzi; pe cea inferioară -  alb-tomentoase, 
dispuse altern. Calatidiile sunt mari de 6 -8  cm în diametru, bracteile cărnoase 
la bază, acute, receptaculul cărnos. Florile au culoarea roşie-violaccc. Fructe
le reprezintă achene brune, slab comprimate, cu papus lung.
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P rodusu l m edicinal: C yn arae fo l ia  -  conţinc principii amare, cinarină, mu- 
cilagii, flavonozide, glucidc. Arc ifcţiune hepatoprotectoare, regeneratoare, 
colcretică, diuretică. Sc utilizează în: hepatite, ciroză, colecistite, insuficienţă 
biliară, activarea funcţiei antitoxice a ficatului. Stimulează activitatea antito- 
xică şi regenerarea celulelor hepatice.

G enul Eupatorium. Cuprinde cca 600 de specii răspândite în Eurasia şi 
Africa de Nord. In flora spontană a Moldovei genul include 1 spccic.

E. cannabinum -  Cânepa codrului -  plante perene icrbaccc, frccvcnt 
întâlnite în zona silvică a Moldovei pc locuri umede. Dezvoltă rădăcini tube- 
rizate, cilindricc, tulpini crcctc, cilindrice, ramificate, pubescente, înalte de 
50-180 cm. frunze scurt peţiolate, dispuse opus, palmat-lobate, cu lobi lance- 
olaţi sau ovaţi, acuminaţi, inegal dinţaţi. Calatidiile sunt pedunculate, nume
roase, adunate în racem compus umbeliform; bracteile involucralc -  inegale, 
glabre; florile tubulate, pentamere, bisexuate, roşii-roz. Fructele reprezintă 
achene muchiate, cu papus.

P rodu su l m edicinal: E u pa torii ca n n a b in i rh izom ata  cum  rad ic ibu s e t  fo l ia  — con
ţine taninuri, flavone, saponozide, principii amare, ulei volatil. Are acţiune 
hepatoprotcctoarc, imunostimulatoare, coleretică, diuretică. Se utilizează în 
afecţiuni hepatobiliare, renale, gastrice în calitate de diuretic.

G enu l Am ica. Cuprinde cca 30 de specii răspândite în Emisfera de Nord.
A. montana -  Arnica -  plante perene icrbaccc, cc vegetează prin fâneţele 

din munţii Carpaţi. Rizom cilindric, dezvoltă tulpini rar ramificate, erecte, 
cilindrice. Frunzele rozetci bazale şi tulpinale inferioare sunt scurt peţiolate, 
cu limbul obovat, lent atenuat, la bază cu marginea întreagă, dispuse opus; 
cele tulpinale superioare -  în număr de 2 3 perechi, sesile, amplexicaule, cu 
limbul lung obovat-alungit ori lanceolat. Florile centrale sunt tubulate, bise
xuate, cele marginale - ligulate, galbene. Fructele reprezintă achcnc cu papus 
din peri aspri.

Produsu l m edicinal: A rn ica e  flo re s  -  conţinc ulei volatil, carotcnoide, fla
vonozide, taninuri. Are acţiune hipotensivă, vasoeonstrictoarc, cicatrizantă, 
diuretică. Se utilizează în hipertensiune arterială drept tonic cardiovascular, 
antiinflamator; extern -  în răni greu vindecabile.

Genul Artemisia. Cuprinde cca 400 de specii, care vegetează în exclusivi
tate în Emisfera de Nord. în flora spontană a Moldovei genul include 9 specii.

A. absinthium -  Pelin amar (pl.XXVUî, fig .l)  -  plante perene ierbacee, 
întâlnite în Moldova în locuri deschise şi aride. Tulpini erecte, lemnificate la 
bază şi ramificate spre vârf, de 2 tipuri: scurte, sterile, cu frunze lung-peţio-
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late, tripenat-sectatc, înalte de 30 -70 cm şi florifere, cu frunze sesile, limb 
bipenat-sectat, înalte de 70-100 cm. Toate frunzele sunt pubescente -  pe faţa 
superioară verzi-ccnuşii; pe cea inferioară -  argintii-cenuşii. Florile sunt gal
bene, tubulate, bisexuate, grupate în calatidii mici, globuloase, care la rândul 
lor alcătuiesc raceme compuse. Fructelc reprezintă achene mici, brune-des- 
chise, Iară papus.

P rodusu l m edicinal: Absinthii herba — conţine ulei volatil (0,3—0,6%), prin
cipii amare, flavonozide. Are aeţiunc tonic-amară, cicatrizantă, hipotensivă, 
vermifugă. Se utilizează în afecţiuni hepatobiliare, respiratorii, gastrice, sti
mulează secreţia gastrică.

A. annua -  Măturicea raiului -  plante anuale întâlnite în Moldova în lo
curi ruderale. Dezvoltă tulpini glabre, ramificate, înalte dc 40-150 cm, frunze 
penat-fidate, dispuse altern. Florile sunt galbene-aurii, gmpate în numeroase 
calatidii.

P rodusu l m ed ic in a l: Artemisae annuae herba — conţine ulei volatil (0,8-1,0%), 
lactone, flavonozide. Se utilizează în malarie şi contra paraziţilor intestinali.

A. balchanorum -  Pelin lămâios -  semiarbust peren. Endem din Asia Mij
locie. în Moldova se experimentează în calitate dc plantă medicinală şi aromati
că. Tulpinile sunt erecte, ramificate şi lignificatc dc la bază, înalte de 50-60 cm, 
frunze bi-, tri-, penat-sectate, liniare, calatidii sfcric-alungitc, grupate în panicul 
lung. Florile sunt bisexuate. Seminţele reprezintă achene mici, brune.

Organele supraterestre ale plantei au miros plăcut de citruşi, datorită con
ţinutului de ulei volatil (1-3% ) cu componenţii de bază -  cilralul, gcraniolul 
şi linaloolul, utilizat în industria dc parfumuri şi cosmetică, arc proprietăţi 
hipotensive.

A. dracunculus -  Tarhon -  plante perene, ierbacee originare din Siberia, 
în Moldova se experimentează în calitate de plantă medicinală şi condimen
tară. Rădăcinile sunt dezvoltate puternic, ramificate, de la carc se dezvoltă 
numeroşi stoloni şi tulpini ascendente ramificate, glabre, înalte dc 60-120 cm, 
frunzele simple sunt dispuse altem, cu limbul liniar-lanccolat, nedivizat. Flo
rile sunt grupate în calatidii nutante, care la rândul lor formează raceme în 
vârful tulpinilor principale şi ramificaţiilor. Fructele reprezintă achene mici, 
lipsite de papus.

Produs m edicinal: Dracunculi herba conţine ulei volatil (0,5-1,0% ), gluci
de, vitamine, acizi organici. Are acţiune antiinflamatoare, carminativă, an
tiseptică. Se utilizează în afecţiuni renale, hepatite, hidropizie, stimulent al 
secreţiilor gastrice. Frunzele şi tulpinile tinere se utilizează în aromatizarea 
conservelor, murăturilor, în salate vitaminoase.

CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta
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A. taurica -  Pelin de Crimeea (pi.XXVIII, fig.2) -  plante perene întâlnite 
pe soluri salinizate din Crimeea şi Caucazul de Nord. Se experimentează în 
Moldova în calitate de plantă medicinală. Baza numeroaselor tulpini dens 
păroase este lignificată. Frunzele tulpinale inferioare au limbul tripcnat-sec- 
tat, cele centrale -  bipenat-scctat şi cele superioare -  simple ori trilobate. 
Calatidiile sunt sesile, ovate, grupate la rândul lor în panicul compus. Fructul 
reprezintă achenă brună, fară papus.

Produsu l m edicinal: Artemisae tauricac herba -  conţine ulei volatil (2,5-3,0% ); 
se obţine preparatul tauremizin, folosit în calitate de tonizant al sistemului 
central nervos şi sangvin.

A, vulgaris -  P elinariţă  (pi.XXVIII, fig.3) -  plante perene, ierbacee în
tâlnite în flora Moldovei la marginea drumurilor, în locuri ruderale. Dezvoltă 
tulpini crcctc, înalte de 70 150 cm. Frunze bi- ori penat-fidat-sectate, cu faţa 
superioară verde-intens, cea inferioară -  suric-albă. Organele supraterestre 
conţin ulei volatil (0,5-1,0% ), utilizate în amcnorce şi dismenoree.

Genul Achillea. Cuprinde cca 100 de specii răspândite, preponderent, 
în zona temperată din Emisfera de Nord. în flora spontană a Moldovei genul 
include 9 specii.

A. millefolium -  Coada şoricelului (pl.XXVIII, fig.4) -  plante perene, 
ierbacee răspândite în Moldova prin păşuni, pajişti, marginea drumurilor. 
Dezvoltă tulpini erecte, ramificate în partea superioară, slab pubescente, con
stituite din 2 tipuri: generative, înalte dc 70-90 cm, cu inflorescenţe ramificatc 
şi vegetative, înalte de 50 70 cm, cu internoduri scurte. Frunzele sunt dispuse 
altern, lanceolate, bipenat-sectate, cu lacini foarte înguste, pubesccnte. Cala- 
tidiilc sunt formate din 4 -6  flori ligulate marginale, ovoide, albe, uneori dc 
culoare roz şi cca 20 de flori tubulate centralc, bisexuate, cu involucru, pubes- 
cente, grupate într-un corimb terminal. Fructele reprezintă achene alungite şi 
late, fără papus.

Produsul m edicinal: MiUefoliiherba — conţine ulei volatil (0,5-0,8% ) cu azu- 
lene, principiul amar achileina, cumarine, taninuri. Arc acţiune antiinflama
toare, imunostimulatoarc, tonic amară, cicatrizantă. Sc utilizează în gastrite, 
reducând aciditatca, în bronşite, extern în arsuri.

Alte specii medicinalc întâlnite în flora Moldovei: A. pannonica, A. nohilis.

G en u l Bidens. Include cca 230 de specii răspândite, preponderent, în 
Emisfera de Nord. în flora Moldovei genul cuprinde 3 specii.

B. tripartita -  Dentiţă -  plante anuale, ce vegetează în Moldova în locuri 
umede. Dezvoltă tulpini erecte, violacee, groase, ramificate, înalte dc 30-80
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cm, frunze opuse cu limb trisectat. Florile sunt tubulate, galbene, grupate în > 
calatidii, solitare, terminale. Fructele reprezintă achene în vârful cărora se află £ 
dinţi cu cârlige îndreptate în jos cu care se agaţă de blana animalelor, astfel ' 
diseminându-se. y

P rodusu l m edicinal; Bidentis herba  -  conţine acid ascorbic, principii amare, : 
ulei volatil, mucilagii, taninuri. Se utilizează în diateze, preponderent, la со- ; 
pii; intern -  în calitate de diuretic, în boli renale cronice. J

Genul Calendula. Cuprinde cca 20 dc spccii originare din zona Medite- x 
raneană. în flora Moldovei genul include 2 spccii -  introducenţi.

C. officinalis -  G ălbenele (pLXXVÎIl, fig.5) -  plante anuale cultivate în ţă- 
rile Europei, cunoscute drept medicinale din antichitate. în Moldova se culţi- :
vă, preponderent, în gospodăriile particulare. Dezvoltă tulpini ercctc, puternic •
ramificate, foliare, pubescente, înalte dc 30-70 cm; frunze tulpinale inferioare f 
sesile, cu limbul oblong-lanceolat, cu vârful obtuz, mijlocii -  lat-lanceolate; 
superioare -  mici, sesile, îngust-lanceolate, acute. Pedunculii florali au câte ' 
un singur calatidiu; involucru campanulat, cu bractei îngust-lanceolate, acute, 
păroase. Calatidiile dezvoltă flori marginale ligulate, galbene sau portocalii; 
cele centrale sunt numeroase, tubulate, bisexuate şi sterile. Fructele reprezin- •: 
tă achene rccurbate, nearipate, scurt spinoase, fară papus. Este caracteristică 
heterocarpia -  într-un calatidiu sc dezvoltă seminţe dc diferite forme: unghi- 
forme, luntriforme, campanulate etc.

P rodusu l m cdicinal: C alen du lae  f lo re s  cum  recep tacu lis  — conţine carotcnoidc, 
saponine, ulei volatil, taninuri, flavonoide. Arc acţiune antiinflamatoare, cica
trizantă, emolientă. Se utilizează în ulcer stomacal şi duodenal în calitate de 
cicatrizant al rănilor pielii, arsurilor solare, excmclor.

Genul Inula -  include 100 de spccii; în flora spontană a Moldovei vege
tează 11 specii.

I. helenium  -  Iarbă mare (Lacrim cle Elenei) (pl.XXVIII, fig .6) plan
te perene, icrbacee, întâlnite în Codrii M oldovei în locuri umede, de-a lun
gul pâraielor, în lunci. Se experim entează în calitate dc plantă medicinală. :
Dezvoltă rizom cu rădăcini ramificate, groase; tulpini erecte, viguroase, >
ramificate în partea superioară, pubescente, înalte dc 1-2 m. în primul an 
de vegetaţie dezvoltă o rozetă dc frunze mari, lung-peţiolate, ovat-elipti- :
ce, pubescente, din al doilea an -  tulpini cu frunze sesile, ovat lanceolate, \
acute, inegal serate. Calatidiile sunt mari (în diametru 6 -8  cm), reunite lax 
în raeem corimbiform. Fructele reprezintă achene cilindrice, muchiate, cu 
papus.

CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta >.



Tatiana C ALALB , \M iha i BO D R U C l

• Produsul m edicinal: In u lae  rh izom ata  e t radices -  conţine ulei volatil, inulină, 
acizi organici. Are acţiune colagogă, tonic-generală, diuretică, antimicrobiană. 
Se utilizează în afecţiuni respiratorii şi gastrice, în dischinezie biliară.

Genul Echinacea. Include 9 specii, patria cărora este America de Nord,
E. purpurea -  Echinacee (pi XXIX, fig .l)  -  plante perene ierbacee. în 

Moldova se experimentează în calitate de plante medicinale. Dezvoltă ră- 
: dăcini fibroase, subţiri, tulpini cu dungi roşii, înalte de 70 130 cm. Frunzele 

tulpinale inferioare sunt lung-pcţiolate şi ovat-lanceolate, cele superioare -  
. scurt-peţiolate sau sesile, eliptice, acutc. Calatidiile sunt conice. Florile cen

trale sunt tubulate, bisexuate, portocalii, cele marginale -  ligulate, cu ligula 
scurtă şi lată, roşii-violacee. Fructul reprezintă o achcnă cu papus.

P rodusu l m edicinal: E ch in aceae  rad ices, E ch in aceae  h erba  — conţine polizahari- 
' de, ulei volatil, saponine. Are acţiune imunostimulatoarc, cicatrizantă, anti- 

biotică. Sporeşte rezistenţa organismului la infecţiilc virale şi microbiene, în 
cistite în calitate de cicatrizant. Acţiuni similare au şi speciile E, pallida, E. 
angustifolia.

Genul Gnaphalium. Cuprinde cca 300 de specii.
G. uliginosum -  Albumeală -  plante anuale ierbacee întâlnite în locuri 

umede. Dezvoltă tulpini ramificatc dc la bază, pubescente, înalte de 15 30 cm, 
frunze dispuse altern, cu limbul liniar cu vârful obtuz, suriu pe ambele feţe. 
Calatidiile sunt terminale, galbene, din flori centrale -  tubuloase şi periferice

filiforme. Fructul reprezintă o achcnă cu papus.
P rodusu l m edicinal: G n aph afii u lig itto s ih e rb a  — conţine ulei volatil, flavonozi

de, taninuri, carotină. Se utilizează în ulccr stomacal şi duodenal, în stadiile 
iniţiale de hipertensiune.

Genul Helianthus. Cuprinde cca 70 de specii, originare din America de 
Nord.

H. annuus -  Floarea soarelui (Răsărită) (pi XXIX, fig.2) -  plante anu
ale întâlnite în stare spontană în Mexic, aduse în Europa în a. 1510 dc cătrc 
spanioli şi mult timp cultivate în calitate de ornamentale. în prezent este cca 
mai importantă specie oleaginoasă şi meliferă, cultivată practic în toate ţările 
zonelor temperate, inclusiv în Moldova. Dezvoltă rădăcină pivotantă, tulpină 
crcctă, aspru păroasă, înaltă de 1,5 -2,0 m; frunze peţiolate, simple, cu margi
nea întreagă, cordat-ovate, cu vârful acuminat, dispuse altern. Calatidiu marc 
(în diametru 30-50 cm), disciform. Florile centrale sunt tubulate, bisexuate,

; brunc-gălbui, fertile; cele periferice ligulate, sterile, galbcne-aurii. Fructul
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reprezintă o aehcnă dc diferită formă, mărime şi culoare, prevăzute cu scua- 
me, caduce.

P rodusul m edicinal: Helianthi oleum -  folosit în industria farmaceutică la 
prepararea unor soluţii injcctabilc, unguentelor cu acţiune emolientă, materie 
primă pentru obţinerea vitaminei F; important în alimentaţie.

H. tuberosus -  Topinambur (Napi porceşti) (pl. XXIX, fig.3) -  plante 
perene, ierbacee întâlnite spontan în America de Nord şi cultivate de băşti
naşi cu mult timp până la sosirea europenilor. In Moldova creşte în grădinele 
gospodinelor; plantă ruderală. Din vârful stolomlor subterani se dezvoltă nu
meroşi tuberculi, care variază după formă, dimensiuni şi cromaţie, cu muguri 
evidenţiaţi. Dezvoltă tulpini erectc, aspru păroase, foliate, înalte de 2 3 m; 
frunze peţiolate, dispuse altern, alungit-ovatc, lung-acuminale. Calatidiile 
sunt solitare, dispuse în vârful ramurilor. Florile centralc sunt tubulate, cele 
periferice -  ligulate, galbene-aurii. Fructele reprezintă achcnc. Tuberculii 
conţin inulină, acizi organici, microelemente etc. Se folosesc atât proaspeţi, 
cât şi prelucraţi termic în prepararea diferitor băuturi răcoritoare, în alimenta
ţie; sunt bineveniţi bolnavilor de diabet zaharat.

G en u l Heîichrysum. Cuprinde cca 500 de specii. în flora spontană a 
Moldovei genul includc 1 spccic.

H. arenarium -  Siminoc (Im ortele) (pl.XXIX, fig.4) -  plante perene în
tâlnite în flora spontană a Moldovei în locuri uscate, nisipoase. Se experi
mentează în calitate de plantă medicinală. Dezvoltă rădăcini lignificate, care 
pătrund adânc în sol, tulpini erecte, ramificate, des foliate, prevăzute cu peri 
mici, albicioşi, înalte de 20 30 cm, frunze sesile, liniar-lanceolate, pe ambele 
feţe surii-tomentoase. Calatidiile sunt globuloase, galbene, grupate în corimb, 
cu numeroase bractei involucrale galbene, păroase.

P rodusu l m edicinal: H e lic h ry s if lo re s  -  conţine ulei volatil, principii amare, 
flavone, taninuri. Are acţiune colagogă, coleretică, diuretică, antibacteriană. 
Se utilizează în afecţiuni hepatice, inflamarea vezicii biliare, colccistită cro
nică; stimulează funcţiile gastrice şi pancreatice.

G enu l M atricaria. în flora Moldovei include 2 specii.
M. chamomilla -  Muşeţel (Romaniţă) (pl. XXIX, fig.5) plante anuale 

întâlnite în flora spontană a Moldovei în locuri însorite, pe marginea drumu
rilor; plantă ruderală. Tulpina e foarte ramificată, înaltă de 20 70 cm. Frun
zele sunt dispuse altern, sesile, bipenat-scctate, cu lobi filiformi. Florile sunt 
grupate în calatidii heterogene. Involucrul reprezintă bractei numeroase. Re
ceptacul e conic, gol în interior, cu flori periferice ligulate, albe, sterile şi nu-
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meroase flori tubulate centralc, galbene, bisexuate. Fructul reprezintă achene, 
brune-cenuşii, cu papus foarte scurt.

P rodusul m cdicinal: Chamomillae flores -- conţine ulei volatil (0,5—1,0%) CU 
azulene, principii amare, flavonozide, mucilagii. Are acţiunc antiinflamatoa- 
re, antiulcer, cicatrizantă, antiseptică. Se utilizează în afccţiuni gastrice, rena
le, respiratorii, dermicc.

Alte specii: M\ inodora (pl. XXIX, fig. 6) -  plante anuale, fară miros spe
cific. Dezvoltă flori mari, receptacul semiglobulos, compact în interior. Nu 
prezintă interes terapcutic, dar frecvent e ca impuritate în produsul medicinal 
oficinal de muşeţel.

Genul Polymnia. Include 19 specii originare din America.
P. sonchifolia -  Polimnie (pl.L XXX, fig. I). Sunt plante perene ierbaccc, 

înalte dc 2-2,5 m. Frunze triunghiulare, hastate, cu aripi laterale; flori mici, dc 
culoare oranj-deschisă, tridinţate, grupate în calatidii compacte la vârful axu
lui principal. Partea subterană constă din rizomi cămoşi şi rădăcini cilindricc 
tuberizate în care se depozitează substanţele de rezervă, compuse din zaharuri 
(20%) -  în fond inulină, care în timpul păstrării lor hidrolizează în fructoză. 
Este o plantă edulcorantă de valoare medicinală şi alimentară. Din antichitate 
sc cultivă în Peru şi-n alte ţări ale Americii Latine pentru rădăcinile tuberizate 
comestibile, folosite în obţinerea substanţelor eduleorante, inulinei şi spirtu
lui. în Moldova a fost adusă din Japonia în a. 1994 şi sc experimentează în 
calitate de plantă medicinală.

G en u l Pyrethrum. în flora Moldovei sc întâlncsc 2 specii, inclusiv una 
introduccntă.

P. cinerariaefolium -  Piretru (Floarea raiului) (pl. XXX, fig. 2) -  plante 
perene icrbaccc originare din nord-vcstul Balcanilor, unde vegetează spontan 
în zonele stâncoase şi aride. Se cultivă în calitate de plantă insecticidă şi or
namentală pc toate continentele. în M oldova se experimentează drept plantă 
medicinală şi insecticidă. Dezvoltă numeroase tulpini lignificate la bază, pu
ţin ramificatc şi foliate în partea superioară, terminate într-un calatidiu; frunze 
lung-pcţiolatc, bi-, tripenat-sectatc, cu lacinii îngust-lanceolate, pe faţa supe
rioară glabre, pe cea inferioară -  cu peri deşi. Florile sunt grupate în calatidii 
solitare. Fructele reprezintă achene brune-surii, fără papus.

P rodusul m edicinal: Pyrethriflores -  conţine piretrine, cineriinc, ulei volatil. 
Pulberea şi extractele din calatidii au acţiune paraziticidă la om, animale şi 
plante dc cultură. Se utilizează în combaterea paraziţilor şi dăunătorilor.
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CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta

Genul Rhaponticum. în flora Moldovei se întâlnesc 2 specii, dintre care 
una -  introducentă,

R. carthamoides (syn, Leuzea carthamoides) -  Rădăcina cerbului (Le* 
uzee) -  plante perene, ierbacee endeme din Siberia, care vegetează la alti
tudine de 1700-2000 m, descrise în a. 1879 de către botanistul T. Potanin, 
în Moldova se experimentează în calitate de plantă medicinală. Dezvoltă ri- 
zom cilindric, lignificat cu numeroase rădăcini adventive; tulpini numeroase, 
ramificate, înalte de 0,5-1,0 m; frunze bazale peţiolate, penat-sectate, mari, 
dispuse altern. Florile sunt grupate în calatidii sferice, terminale. Fructele re
prezintă achene brune.

P rodusul m edicinal: L eu zeae  rh izom ata  cum  rad ic ibu s  -  COiiţine taninuri, alcalo
izi, ulei volatil. Este un stimulent al sistemului nervos central, al impotenţei. 
Se indică în oboseala intelectuală şi fizică.

G en u l Silybum
Sm arianum  -  Armurariu (pl XXX, fig J )  -  plante anuale ierbacee ori

ginare din zona Mediteraneană. în Moldova se cultivă în calitate de plantă 
medicinală. Dezvoltă tulpină erectă, ramificată, tomentoasă, înaltă de 7 0 - 
150 cm; frunze tulpinale inferioare cu bază îngustată, alungit-ovate, glabre, 
dispuse altern; cele superioare -  cu baza cordată, marginea lobată, prevăzută 
cu spini, glabre, lucioase. Toate frunzele sunt mozaicate cu pete albe. Florile 
sunt tubulate purpurii, grupate în calatidii solitare, mari, globuloase, lung pe
dunculate. Bracteelc involuerului au bază lat-ovată, terminate cu spini rigizi, 
lungi. Fructele reprezintă achene cilindrice, brune, cu papus alb.

Produsul m edicinal: S iiyb i m arian i fru c tu s  -  conţine flavonozide, dintre care de 
bază -  silimarina, ulei gras, proteine. Are acţiune antihepatotoxică, hepatore- 
generatoare, hepatoprotectoare. Este un produs hepatobiliar, cunoscut încă din 
sec. al XVIII în afecţiuni hepatice, ciroza hepatică, hepatite acute şi cronice.

G en u l Solidago. Cuprinde cca 100 de specii răspândite, preponderent, 
în America de Nord, mai puţine în Europa. în Moldova vegetează 2 specii, 
inclusiv una introducent.

S. virgaurea -  Varga de aur -  plante perene, ierbacee. în flora spontană a 
Moldovei vegetează prin poieniţe şi tufărişuri. Se experimentează în calitate 
de plantă medicinală. Dezvoltă tulpină erectă, glabră, ramificată spre vârf, 
înaltă de 80-100 cm, frunze inferioare peţiolate cu limb ovat sau ovat-elip- 
tic; cele superioare -  peţiolate din ce în ce mai scurt, eliptice sau lanceolate, 
margine serată, glabre. Florile sunt galbene-aurii, grupate în calatidii, care la 
rândul lor formează un racem.
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P rodusul m cdicinal: V irgaureae herba  -  conţine saponine, glicozide, ulei vola
til, principii amare, taninuri. Are acţiune antihemoragică, imunomodulatoare, 
diuretică. Se utilizează în calculoze renale în calitate de cicatrizant în plăgi, 
hemoragii intestinale.

Alte specii: S, canadensis -  Sânzâene de grădină (pi.XXX, ßg. 4) ~ cu 
acţiunc şi utilizare similară ca spccia descrisă mai sus.

G enu l Tagetes. Cuprinde cca 50 de specii răspândite spontan în Amcrica 
Centrală şi de Nord.

T. patula -  C răiţe  (Vâzdoage) plante anuale cultivate şi în scop or
namental. în Moldova se cultivă în grădinile gospodinelor şi în parcuri sub 
numeroase soiuri şi cromaţie diferită a calatidiilor. Dezvoltă tulpină erectă, 
ramificată, cu ramuri violacee-roşcatc; frunze peţiolate, glabre, dispuse al
tern. Calatidiile sunt cu involucrul cilindric; florile centrale sunt tubuloasc, 
dc la galbene-aurii la portocalii, cele periferice ligulate. Fructele reprezintă 
achene negricioase, liniare, cu papus slab dezvoltat.

P rodusul m cdicinal: Tagetes f lo re s  - conţine flavone, ulei volatil. Se foloseşte 
pentru obţinerea helcninei -  substanţă cu rol dc sporire a funcţiei pigmenţi- 
lor fotosensibiii din retină şi ameliorarea acomodării la vederea nocturnă a 
ochiului normal.

Alte specii: T. erecta, T minuta, T. signata.

Genul Tanacetum. Include cca 80 de specii.
T. vulgare -  Vetrice (pi. XXX, fig.5) -  plante perene, ierbacee. în flora 

spontană a Moldovei vegetează prin tufărişuri, poieniţe, în locuri ruderale. 
Dezvoltă tulpină erectă, slab pubescentă, fin striată, bogat ramificată, înaltă 
de 50-170 cm; frunze dispuse altern, bipcnat-sectate, simple; cele inferioa
re tulpinale lung-peţiolate, glabre pe ambele feţe; flori numeroase, tubulate 
grupate în calatidii galbene, dispuse la rândul lor în corimb dens. Fructcle 
reprezintă achene ovate, mici, fără papus.

Produsul m edicinal: Tanaceti f lo re s  — conţine ulei volatil (0,5—0,7%), principii 
amare, flavone, rczinc. Sc utilizează în calitate de antihcimintic şi contra pa
raziţilor la animale. Hste plantă toxică.

Genul Xanthium . în flora spontană a Moldovei vegetează 3 specii.
X. spinosum -  H oleră (G him pe) -  plante anuale. Vegetează pe păşuni, 

locuri ruderale. Dezvoltă tulpini ramificate de la bază, cu spini galbeni, lun
gi, înalte de 20 70 cm; frunze peţiolate, ovat-lanceolate, trilobate, cu lobii 
mijlocii mai lungi, pe faţa inferioară -  albe-păroase, pe cea superioară -  ver- 
zi-gălbui. De la baza frunzelor sc dezvoltă câte un spin trifurcat. Florile sunt
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unisexuate; cele mascule -  dispuse în vârful ramurilor, cele femele -  câtc 
1-2 -  în axila frunzelor. La maturitate involucrul concreşte, formând un fruct 
elipsoidal, acoperit cu spini drepţi. Fructcle reprezintă achene închise în in
volucru bilocular, ghimpos.

Produsu l m edicinal: X a n th ii h erba  -  conţine ulei volatil, flavone, saponinc. 
Are acţiune antiinflamatoare, diuretică, cicatrizantă, dezinfcctantă. Sc utili
zează în afecţiuni inflamatoare ale adenomului de prostată şi alte stări infla
matorii ale prostatei.

Alte specii medieinalc cu utilizare analogică - X. strumarium, X. cali
fornie um.

Genul Cichorium. Cuprinde 10 specii, în flora Moldovei -  2 specii.
C. intybus -  Cicoare (pi. XXX, fig. 6) -  plante perene ierbacee, întâlnite 

în Moldova prin păşuni, fâneţe, stepe. Tulpină erectă, glabră sau aspru pă
roasă, ramificată, înaltă de 40-150 cm. La baza tulpinii se dezvoltă o rozetă 
de frunze atenuate în peţiol, adânc -  penat-sectate, cu lobi recurbaţi, ascuţiţi. 
Frunzele tulpinale sunt amplcxicaulc, lanceolate, întregi; spre apex -  sesile, 
pubescente, ovat-lanceolate, cu baza cordată, marginea dinţată, vârf ascuţit. 
Calatidiile de pe ramurile lungi laterale sunt solitare sau grupate câte 2-3, 
sesile sau scurt pedunculatc, cele de pe ramurile scurte -  terminale, solitare. 
Bracteele involucralc sunt biserate, interne -  liniar lanceolate, cele externe
-  mai scurte, lanceolate. Calatidiile sunt axilare sau terminale, formate din 
flori bisexuate, ligulate, albastre. Fructele sunt achene obovate, muchiate, cu 
papus scurt.

Produsu l m edicinal: C ich orii rad ices e t h erba  — conţine principii amare, inuli- 
nă, cumarine. Are acţiune colagogă, hipoglicemiantă. Rădăcina are şi acţiune 
antiaritmică şi hipotensivă. Se utilizează în afecţiuni hepatobiliare în calitate 
dc depurativ şi laxativ.

Genul Taraxacum. Cuprinde cca 70 de specii. în flora Moldovei vege
tează 5 specii.

T. officinale -  Păpădie (pl. XXXI, fig. 1) -  plante perene icrbaccc întâlnite 
în Moldova în celc mai variate condiţii ecologice, cu excepţia cclor acvatice. 
Dezvoltă rizom vertical, carc trece într-o rădăcină îngroşată. Din ccntrul rozetei 
de frunze apare tulpina cilindrică -  scap, goală în interior, înaltă dc 10-40 cm. 
Dezvoltă frunze lanccolate, atenuate în peţiol, runciat lobate, fidatc sau sectate 
cu lobul terminal marc în rozetă bazală. Calatidiul mare (în diametru 5-7 cm), 
format din flori ligulate galbene, protejate de bracteele involucrului, care se 
deschid dimineaţa şi sc închid seara. Fructele reprezintă achene cu papus.
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Produsul m edicinal: T araxaci herba  cum  rad ic ibu s — conţine inulină, flavono- 
zide, glicozide, principii amare, saponinc. Arc acţiunc diuretică, laxativă. Se 
utilizează în insuficienţă hepatică, calculoza renală, colccistitc în calitatc de 
tonic amar.

Genul Tussilago
T. farfara -  Podbal (pl. XXXI, fig.2) -  plante perene, ierbacee. în flora spon

tană a Moldovei vegetează în locuri umede pe soluri argiloase, adesea frccvcntă 
în culturile agricole. Dezvoltă rizomi lungi, cilindrici, policapitaţi; tulpini scap, 
apar înaintea frunzelor, înalte de 15 -20 cm. Frunzele sunt lung-peţiolate, limbul 
circular cu bază cordată, cu marginea măşcat-dinţată. La începutul dezvoltă
rii lor pc ambele feţe sunt tomentoase, mai târziu -  numai pe faţa inferioară. 
Calatidiile sunt solitare, cu involucru cilindric apar înaintea frunzelor. Florile 
pcrifericc sunt femele, ligulate, galbene; cele centrale -  tubuloase, bisexuate, 
fertile, galbene. Fructele reprezintă achene cilindrice, cu papus.

P rodusul m edicinal: Farfarae folia -  conţine mucilagii, principii amare, tani
nuri, inulină, alcaloizi. Arc acţiunc cmolicntă, antiinflamatoare, expectorantă. 
Se utilizează în afecţiuni pulmonare, calmant al tusei, în pneumonii cronice, 
astm bronşic.

3.6.2. Clasa Liliopsida (Monocotyledones)
Caractere generale. Monocotiledonatele încadrează 104 familii cu 2800 

de genuri şi cca 66000 de specii răspândite pe tot globul pământcsc.
Formele vitale sunt plante ierbacee perene, mai rar anuale ori bienale, 

excepţie fac palmierii (arbori). Se consideră că reprezentanţii monoeotilcdo- 
natelor au evoluat de la dicotiledonatele primitive şi se află pe cea mai supe
rioară treaptă dc dezvoltare a regnului vegetal.

3.6.2.1. Ordinul Liliales
Familia Liliaceae

Caractere generale. Cuprinde 45 de genuri cu cca 1300 de specii răs
pândite în zonele temperate din Eurasia, Africa şi Amcrica dc Nord. în flora 
Moldovei vegetează 21 de genuri, care cuprind 48 dc specii, inclusiv 10 în 
cultură.

Formele vitale sunt plante ierbacee perene, mai rar anuale, bienale, uneori 
cu aspect arbusiv. Partea subterană o constituie bulbi ori rizomi. Dezvoltă 
tulpina supraterestră foliată sau scap; frunze întregi, lanccolatc sau liniare, 
dispuse altern, sesile; nervaţiune paralelă sau arcuată; flori mici, uneori măş-
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catc, aromate, solitare sau grupate în inflorescenţe dc tipul racem, umbelă, 
spic, panicul. Florile bisexuate, de regulă sunt actinomorfe. Periantul petaloid 
compus din 6 tepale pe 2 verticile, libere sau sudate. Gineceul se constituie 
din 3 cârpele concrescute; ovar superior, trilocular cu numeroase ovule. For
mula florală: © P3+3A 343GQ). Fructul reprezintă o capsulă dchiscentă, rar bacă. 
Seminţe plate sau sferice.

Genul Aloe . Cuprinde cca 250 de specii originare din Africa Orientală şi 
Meridională, dar multe cultivate în America Centrală, SUA, Africa dc Nord, 
India, în sudul Europei.

A. vera (pi XXXI, fig.3) -  plante xerofile originare din Africa dc Nord; în 
Europa a pătruns în sec. X. în Moldova creşte în condiţii de seră şi apartamen
te în calitate de plante decorative. Dezvoltă rizom riguros de la care pornesc 
rădăcini adventive. Dezvoltă tulpini simple sau ramificate, glabre, suculente, 
înalte de 50- 60 cm. Frunze cărnoasc, lungi, canaliculare, marginea întreagă 
cu spini moi, verzi-cenuşii. Florile sunt galbcnc-roşiatice, tubulate, grupate în 
raceme dense terminale. Fructul reprezintă o capsulă.

P rodusu l m edicinal: A loe  fo l ia  recen s  şi A lo e  corm us la tera lis  recens. Din lăstarii şi 
frunzele proaspete de pe plantele de 2 - \  ani sc obţine sucul bogat în glicozide 
antrachinonice cu acţiune cicatrizantă, antibactcriană, sedativă, analgezică. 
Se utilizează în tratamentul acneei, arsurilor. Este unul dintre cele mai vechi 
remedii folosit în diabetul zaharat, scăzând nivelul glucozci în sânge; în deto- 
xificrea organismului; stimulează sistemul imunitar.

Genul Convallaria. Gen monotipic cu specia C. majalis, -  dar polimor
fă, în cadrul căreia unii sistcmaticieni evidenţiază chiar specii separate: C. 
keiskei, C. transcaucasica etc.

С. majalis -  Lăcrămioara -  plante icrbacee întâlnite în toată Europa, 
în zonele temperate din Asia şi America dc Nord. în Moldova vegetează în 
pădurile umede de stejar. Dezvoltă rizomi lungi, subţiri, orizontal, de la care 
pornesc tulpini aeriene înalte de 15-20 cm cu 2 frunze lucioase, lung-peţiola- 
te, limb ovat-eliptic, glabru, cu nervaţiune arcuată. Tulpina se termină cu un 
racem unilateral, format din fiori albe companulate, nutante, aromate. O floa
re are perigon cu 6 dinţi răsfrânţi, 6 stamine pe 2 vcrticile şi 3 cârpele sudate, 
ovar superior, trilojat. Fructul reprezintă o bacă globuloasă, roşie.

P rod usu l m edicinal: C on va lla riae  herba  -  conţine cca 30 dc glicozide cu acţi
une cardiotonică. Serveşte drept materie primă în obţinerea convalatoxozidei, 
utilizată în insuficienţă cardiacă.
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Genul Polygonatum . Cuprinde cca 50 dc spccii răspândite în zona tem
perată din Eurasia şi America de Nord. în Moldova vegetează 3 specii răs-

i pândite în păduri. Pentru toate speciile genului este comun rizomul noduros, 
înălţimea tulpinii la diferite specii variază de la 2-3  cm la 2 m. Frunzele sunt 
dispuse altern, opus ori în verticile; forma limbului -  dc la liniară la ovat-elip- 
tică. Florile sunt de culoare albă, galbenă, roz ori violetă, cu peduncul sudat 
la bază, dispuse în axila frunzelor, solitare ori grupate în inflorescenţe racem. 
Dezvoltă periant tubulat sau campanulat. Fructul reprezintă o bacă sferică cu 
1-2 seminţe. Polenizarea с preponderent entomofilă.

; P. odoratum -  Pecctca lui Solomon (pl XXXI, fig.4) -  plante perene cu 
rizom lung, cu cicatrice, lăsate dc tulpinile aeriene din anii precedenţi, de 
unde şi poartă numele „Pecetea lui Solomon". în M oldova vegetează în locu- 

: rilc umbrite din păduri. Dezvoltă tulpini glabre, înalte de 30-50 cm, cu frunze
; scurt peţiolate şi limb foliar de formă eliptică, ovată sau eliptic-lanceolată.

Florile, cu aromă de migdal amar, în număr de 3 5, sunt dispuse în axila 
frunzelor mijlocii. Perigonul e lung cu tubul cilindric, alb. Fructul reprezintă 
o bacă neagră sau albastră-închisă. Rizomii conţin saponine, glicozidc cardi- 
otonice şi mucilagii cu acţiune antiinflamatoare şi emolientă. Alte specii de 

: Polygonatum întâlnite în flora spontană a Moldovei -  P. latifolium, P, multi- 
florum au aceleaşi cfcctc terapeutice.

G enu l Tulipa. Cuprinde cca 100 de specii răspândite în zonele din deşer- 
turilc, stepele şi pădurile Eurasici şi Africii de Nord cu veri călduroase, toamne 
şi primăveri cu o cantitate mică dc depuneri atmosferice. în Moldova vegetează
2 spccii: T. gesnerana cultivată prin numeroase soiuri şi T. biebersteiniana
-  întâlnită în Codrii; dezvoltă bulb ovoidal, tulpină cu 2-4  frunze lanceolate şi 
floare nutantă, galbenă. Fructul reprezintă o capsulă alungit-ovată.

în Europa au fost aduse din Constantinopol în sec. XVI. Olanda este con- 
; siderată ţara lalelelor. La începutul sec. XX Centrul genetic al speciilor de 

lalele a fost considerat Asia Mijlocie. Aici vegetează spontan cca 75 de spccii. 
Actualmente se cunosc cca 2900 de soiuri dc lalele.

T. gesnerana -  Lalea (pl XXXI, fig.5) -  plante perene cu bulbi, care pă
trund în sol la 4-5  cm şi sunt formaţi din 3-5 solzi membranoşi, acopcriţi cu 
alţi solzi pieloşi, carc la interior sunt glabri ori păroşi. Până la prima inflorire 
plantele dezvoltă la rând cu bulbul-mamă -  bulbi-copii, care pătrund în sol 
cu ajutorul rizomilor verticali. Tulpina lalelelor este înzestrată cu 2--4 frunze 
şi cu 1-2 pedunculi florali erecţi. Tepalele perigonului sunt lipsite de glande 
nectarifere şi cad în faza dc fructificare. Pentru lalele este caracteristic poli-
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cromisnm! -  varietatea mare de culori ale fiorilor. Staminelc adesea sunt cu 
baza filamentelor îngroşată. Stigmat trilobat, adesea sesil. Polenizarea e ento- 
mofilă. Fructele reprezintă capsulc crccte cu numeroase seminţe triunghiula
re, plate, cafcnii. Lalelele sunt crescutc în calitate de plante ornamentale.

G en u l Veratrum. Cuprinde cca 45 de specii răspândite, preponderent, 
în zonele temperate. în flora spontană a Moldovei vegetează o singură specic
-  V nigrum.

V. nigrum -  Strigoaie neagră plante ierbaccc, perene, cu rizom sub
teran scurt, gros, de la care se dezvoltă rădăcini filiforme, brăzdate perpen
dicular. în primii 8-10 ani dezvoltă numai o rozetă de frunze bazale, după 
care şi tulpini cilindrice, fistuloase, ramificate putcrnic, înalte de 1,0-1,5 m. 
Dezvoltă frunze go frate, ovate, sesile, cu nervaţiune arcuată, dispuse altern. 
Florile sunt scurt pedunculate, numeroase, campanulate, bisexuate, cu andro
ceul dialistemon, grupate în racem compus. Fructul reprezintă o capsulă cu 
seminţe alungite, turtite, aripate.

Produsul m edicinal: V eru trirh izom ata  -  conţinc diferiţi alcaloizi, carc provoacă 
intoxicaţii grave şi chiar moartea animalelor. Extern se utilizează în calitate de 
paraziticid atât în medicina veterinară, cât şi umană. Este o plantă toxică.

Familia Alliaceae
Caractcre generale. Cuprinde cca 30 de genuri cu 650 de specii răspân

dite pc toate continentele, lipscsc în Australia. Vegetează în zonele temperate 
în cele mai variate condiţii ecologice -  de la zonele muntoase la litoralul 
occanelor, preponderent, în stepe şi semideşerturi. în Moldova familia cu
prinde 2 genuri cu 21 specii, inclusiv 4 în cultură.

Formele vitale sunt plante perene şi bienale cu bulbi solitari, de regu
lă sferici, bulbo-tuberculi şi rizomi cu rădăcini filiforme, subţiri. Dezvoltă 
tulpină plină sau fistuloasă. Frunze bazale, dispuse altem , simple, sesile, 
glabre, nervaţiune paralelă sau arcuată. Florile sunt mici, campanulate, bi
sexuate, actinomorfe, mai rar zigomorfe. Florile sunt grupate în umbelă, 
care variază atât după numărul de flori (1-500), cât şi după lungimea pe- 
dunculului. Perigonul constă din 6 tepale libere ori sudate la bază, dispuse 
pe 2 cicluri. Are 6 stamine pe 2 cicluri. Gineceul с sincarpic, din 3 carpelc. 
Ovarul e superior, trilocular, cu 1-2 ovule în fiecare lojă. Formula florală: 
® P3+3A 3f3G13r Polenizarea e entomofilă. Fructul reprezintă o capsulă tri- 
muchiată ori plată, cu pericarp pielos, neted; seminţe cu embrion mic şi 
endosperm voluminos.
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Pentru majoritatea aliaceelor este caracteristică prezenţa vaselor lactifcre, 
bogate în latex, precum şi prezenţa uleiului volatil cu sulfocianat de alil în 
toate organele, cărora le atribuie un miros specific.

Genul Allium . Cuprinde cca 500 dc spccii răspândite în Asia, Europa şi 
America de Nord, în Moldova vegetează 20 de specii, inclusiv 4 în cultură.

А. сера -  Ceapă (pi XXXI, fig.6) -  plantă bienală -  cultivată din cele mai 
vechi timpuri -  cu 4000 de ani î. Ch. -  la înccput în China şi Iran, iar în Europa
-  din sec. X. în Spania au fost obţinute cclc mai renumite soiuri, care după ca
lităţile gustative, depăşesc şi în prezent soiurile obţinute ulterior. Actualmente 
se cultivă pe tot globul, inclusiv în Moldova. în Asia Mijlocie creşte spontan 
şi se consideră Centrul genetic. Bulbul de ceapă, cu forma aproape sferică, 
este alcătuit din frunze metamorfîzate, îngroşate şi suprapuse. Frunzele por
nesc din discul aflat la partea inferioară a bulbului, care reprezintă adevărata 
tulpină a plantei. Pe partea inferioară a discului cresc rădăcinile adventive, iar 
pe cea superioară -  mugurii acoperiţi de frunzele metamorfizate. Florile sunt 
albe, mici, grupate în inflorescenţe în formă de umbelă globuloasă. Fructul 
reprezintă o capsulă trimuchiată.

P rodusu l m edicinal: Atlii cepae hulbus - conţine zaharuri, vitamine, fitoncide, 
alliină iritantă pentru mucoase, producând lăcrimare. Are acţiune antibiotică, 
dczinfcctantă, expectorantă, hipoglicemiantă. Se recomandă în bronşite; sti
mulează activitatea sistemului cardiovascular.

A. sativum -  U sturoi (pl. XXXII fig. I) ~ plante bienale originare din India 
şi Asia Mijlocie. Sunt cunoscute cca 30 de soiuri. Se cultivă în Moldova. Bul
bul ovoidal este format din mai mulţi bulbili, aşezaţi strâns pc un disc comun, 
care constituie tulpina plantei. Bulbilii au formă alungită, convcxă la exterior 
şi concavă la interior; sunt acoperiţi dc membrane subţiri translucide. Frun
zele liniare plane. Inflorescenţa este o umbelă cu numeroase flori, înconjurată 
cu o spată.

Produsu l m cdicinal: A ll i is a tiv i  bu lbu s — conţinc alliină -  O glicozidă sulfurată, 
fitoncide, proteide, acizi organici, vitamine. Sc indică în hipertensiune arte
rială, diabet zaharat, ateroscleroză. Sporeşte imunitatea şi rezistenţa organis
mului împotriva infecţiilor virale şi bactcrialc.

Consumul anual de usturoi pentru un om diferă, însă nu mai puţin de 5-6 kg 
în zonele nordice; în Asia Mijlocie şi Caucaz -  14-17 kg.

A. porrum  -  Praz -  plantă bienală, cunoscută doar în cultură, din antichi
tate în Egipt şi Grecia, de unde s-a răspândit în diferite ţări ale Europei, inclu
siv în Moldova. în primul an dezvoltă bulb alungit, mic şi o tulpină cu frunze
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lat-liniare, lungi de 40-60 cm, în anul următor -  tulpină cu inflorescenţă de 
tipul umbelă cu spata membranoasă, acuminată. Fructul reprezintă o capsulă 
obtuză, seminţe negre.

Bulbul alungit conţine glucidc, acizi organici, vitamine. Se consumă în 
stare proaspătă; îmbunătăţeşte activitatea ficatului, stomacului şi a intestine
lor; arc proprietăţi diuretice.

A. ursinum  -  Leurda -  plantă perenă; în Moldova vegetează pe soluri 
bogate în humus la umbra arborilor din Codri; uneori ocupă suprafeţe con
siderabile. în sol dezvoltă un bulb ovoidal, solitar; partea supraterestră este 
prezentată prin 2 frunze lung peţiolate, eliptie-lanceolate, atenuate. Florile 
sunt albe, adunate în inflorescenţe în formă de umbelă simplă. Ovar trilojat. 
Fructul e o capsulă obcordată; seminţe negre.

Produsul m edicinal: A llii u rsin i bu lbus e t herba  — conţine compuşi de sulf, vita
mine, acizi organici. Are miros de usturoi; acţiune antibiotică, stomahică. Se 
recomandă în hipertensiune, cistite. în medicina populară e utilizai în calitate de 
depurativ, diuretic şi antiscorbutic. Se consumă în stare proaspătă primăvara.

Familia Asparagaceae
Caractere generale. Cuprinde 25 de genuri şi cca 550 de specii răspândi

te, preponderent, în Emisfera de Nord, Africa Tropicală şi de Sud. în Moldova 
familia este reprezentată printr-un singur gen -  Asparagus.

Formele vitale sunt preponderent plante ierbacee perene, adesea semper- 
virescente, arbuşti şi liane. Toţi reprezentanţii familiei dezvoltă rizomi cu ră
dăcini adventive. Plantele dezvoltă frunze bazale sau tulpinale dispuse, de 
regulă, altern, mai rar opus ori în verticile, cu nervaţiune paralelă sau arcuată, 
sesile, mai rar peţiolate. Frunzele sunt slab dezvoltate, în formă de solzi mici, 
în axila cărora se dezvoltă structuri asimilatoare -  lăstari metamorfizaţi, nu
miţi cladoâii. Florile sunt bisexuate, mai rar unisexuate, trimere, foarte rar 
tetramere, mici, axilare ori terminale, solitare sau grupate în inflorescenţe um- 
beliforme. Androceul constă din 6 stamine cu filamentele, de regulă, sudate 
de segmentele periantului la diferite nivele. Gineceul este constituit din 3 
cârpele. Ovarul e, preponderent, superior; în fiecare lojă se află câte 2 ovule, 
mai rar 1. Fructul reprezintă o bacă. Seminţele sunt înzestrate cu endosperm 
şi embrion nediferenţiat.

Genul Asparagus
Caractere generale. Cuprinde cca 300 de specii. Varietatea de bază a 

speciilor este conccntrată în Africa. Se întâlnesc frecvent în bazinul Meditc-
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rancan, Asia Mijlocie, în China. In Moldova genul cuprinde 7 specii, inclusiv
2 în cultură.

Formele vitale sunt reprezentate prin plante icrbacee perene, semiarbuşti 
şi liane. Se caracterizează prin prezenţa cladodiilor. Florile sunt mici, bisexu
ate ori unisexuate, anterele mici roşii-oranj ori roşii. Ovarul e trilocular, cu 2 
ori mai multe ovule în fiecare lojă.

A. officinalis -  Sparanghel (pl.XXXII, fig.2) ~ creşte spontan în Europa 
Centrală, Africa de Nord, Asia Mică şi Siberia dc Vest, Se cultivă în SUA şi 
în multe ţări europene. în Moldova vegetează pe poieniţe, pante părăsite. Sunt 
plante perene, ierbacee cu tulpină cilindrică, erectă, puternic ramificată, înaltă 
de 30-100 cm. Dezvoltă frunze reduse -  solziforme şi cladodii dispuse în 
verticile câte 5-7. Florile sunt campanulate mascule şi femele pe exemplare 
diferite (plante dioicc). Fructul reprezintă o bacă roşie.

Se consumă lăstarii cărnoşi, albi-gălbui, care se dezvoltă primăvara şi sunt 
bogaţi în glucidc, protcide, acizi organici neazotaţi, saponine, vitamine.

3.6.2.2. Ordinul Dioscoreales
Familia Dioscoryaceae

Caractere generale. Include 8 genuri şi cca 600 de specii răspândite în 
zonele tropicale şi subtropicale, mai puţine -  în cele temperale.

Formele vitale sunt plante ierbacee şi arbuşti cu tulpini volubile şi agăţă
toare. în sol dezvoltă rizomi. Frunzele sunt dispuse altern, peţiolate, cu lim
bul cordat-ovat, cu marginea întreagă şi nervaţiune arcuată. Florile sunt mici, 
actinomorfc, unisexuate, cu ovar inferior, grupate în inflorescenţe dc tipul 
racem. Formula florală: 9  Р3+з A() G 3 ; o P30A3)3 G0.

G enu l Dioscorea
D. caucasica -  Dioscoree caucaziană -  liane perene ierbacee lungi de

4-5  m. Vegetează în zona Caucazului. în sol dezvoltă rizom orizontal, ramifi
cat. Tulpinile sunt glabre; frunze simple ovat-cordate dispuse altern, peţiolate. 
Florile sunt unisexuate, mici, verzui grupate în raceme pe exemplare diferite. 
Fructul reprezintă o capsulă, aripată.

Alte specii: D. nipponica, D. deltoidea.
P rod u su l m ed ic in a l: D io sco rea e  rh izo m a ta  cum  rad ic ih u s  — conţine saponine. 

Serveşte drept materie primă la obţinerea preparatelor, care diminuează 
cantitatea colesterolului în sânge, în hipertensiune, îmbunătăţesc activitatea 
cordului.

Tatiana C ALALB, IM ih a i BOD~RÜG\
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3.6.2.3. Ordinul Bromefiales
Familia Bromeliaceae

Caractere generale. După numărul de specii din clasa Liliopsida cedează 
numai familiilor Orchidaceae, Cyperaceae, Poaceae şi Palmae; include 46 
de genuri şi cca 2100 de specii. Vegetează, preponderent, în zona tropicală 
din America, în temei, în bazinul fluviului Amazonca, considerat şi centrul 
genctic dc formare. Majoritatea spccilor sunt xerofite.

Formele vitale sunt plante ierbaccc perene, foarte rar- - arbuşti, preponderent, 
epifite. Rădăcina primară dispare timpuriu, fiind înlocuită cu rădăcini adventive. 
Dezvoltă frunze dispuse altem, în fond, în rozetă bazaiă, mai rar tulpinale, dis
puse altern, limbul cu marginea întreagă şi cuticulă groasă. Florile sunt grupate 
în racem simplu sau compus, spic, capitul ori panicul, cu rcceptacul colorat viu, 
bisexuate, preponderent, actinomorfe, trimere. Pcriantul e înzestrat cu caliciu 
şi corolă bine evidenţiate, fiecare fiind constituit din 3 elemente. Sepalele sunt 
verzi, caliciul e dialisepal, mai rar gamosepal. Petalele sunt liniare ori ovate, viu 
eolorate; corola e dialipetală sau gamopetală, formând un tub. Conţine 6 stami
ne pc 2 cicluri. Gineceul e tricarpclar, sincarp, ovaml superior, semiinferior ori 
inferior, trilocular. Fructul reprezintă o capsulă ori bacă. Seminţele sunt aripate 
sau cu un smoc de peri. Polenizarea e încrucişată prin intermediul păsărilor 
colibri, liliecilor, diferitor insecte. Diseminarea e anemohorâ.

Genul A nanas . Include 9 specii răspândite în America de Sud.
A. comosus -  Ananas -  specie de la care provin soiurile cultivate. Spon

tan vegetează în Brazilia. Actualmente se cultivă pe suprafeţe imense in multe 
ţări tropicale şi subtropicale din ambele emisfere (Australia, Mexic, Taivan, 
insulele Filipine), de unde sc recoltează 30 % din producţia mondială de fruc
te. în Moldova se importă. Sunt plante ierbacee cu tulpină scurtă şi o rozetă 
de frunze mari, suculente, cu marginea dinţată. După fecundare, inflorescenţa 
se transformă într-o soroză compactă, compusă din fructe sudate între ele, 
receptacul şi axa ei. Fructele de ananas sc consumă proaspete şi conservate; 
se obţine suc gustos şi aromat; sunt un izvor important de vitaminele A şi B, 
zaharuri, acizi organici, celuloză.

3.6.2.4. Ordinul Iridales
Familia Iridaceae

Caractere generale. Familie destul de numeroasă, carc include 80 de ge
nuri cu cca 1800 de spccii; are un areal enorm -  practic vegetează pe toate 
continentele, cu exepţia unor zone din Africa, extremul nordic din taigaua
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Eurasiei, precum şi deşerturile zonei tropicalc. Foarte bogată în specii de iri- 
dacee este Asia de Sud. In Moldova familia este reprezentată prin 3 genuri 
(Crocus, Gladiolus, Iris), care includ 17 spccii.

Formele vitale sunt plante ierbacee perene, cu tulpini subterane -  rizomi 
cămoşi, bulbo-tuberculi, mai rar bulbi. Dezvoltă frunze sesile, dispuse altern, 
ensiforme, liniare sau lanceolate, întregi, nervaţiune aproape paralelă, baza
le pe 2 cicluri. Florile sunt bisexuate, actinomorfe, rar zigomorfe, perigon 
petaloid, cu sepale, care se disting după formă şi dimensiuni, îngustate la 
bază. Florile speciilor de iridacee au practic toate varietăţile de culori exis
tente. Gineceul e sincarpic, tricarpelar, trilocular, ovar inferior, pluriseminal. 
Granulele dc polen sunt foarte variate după structură, însă, mai frecvent au 
o membrană unibrăzdată. Formula florală: © P3+3 A 3+{lG(3). Fructul repre
zintă o capsulă loculicidă. Seminţele au cea mai variată formă, cu apendice 
cărnos ori aripate, cu endosperm cărnos şi embrion mic.

Genul Gladiolus. Cuprinde cca 300 de specii. în flora spontană a M ol
dovei vegetează în linca Prutului o singură specie -  G. imbricatus.

G. communis -  G ladiole (Săbiuţă) -  plante perene, ce dezvoltă bulbo- 
tuberculi. Dezvoltă frunze ensiforme, flori mari, zigomorfe, grupate în cime 
cu diferită cromatică. Fructul reprezintă o capsulă. Se cultivă şi în Moldova 
în calitate de plantă ornamentală sub numeroase soiuri.

G enul Iris. Cuprinde 250 de specii răspândite între Ccrcul polar de nord 
şi Tropicul dc nord. Un număr mai mare de specii vegetează în zona M edite
raneană şi Asia Mijlocie şi de Sud-Vest. Preponderent, sunt plante ornamen
tale -  cca 30000 dc soiuri.

I. germanica -  Stânjenel -  plante perene ierbacee originare din Germania 
de Sud. în Moldova sc cultivă în calitate de plante ornamentale; pe suprafeţe 
neînsemnate -  plante aromatice. Dezvoltă rizomi orizontali, aproape de supra
faţa solului, noduroşi, albicioşi, cu numeroase rădăcini adventive; tulpină flo- 
riferă - cilindrică, viguroasă; frunze sesile, ensiforme, cu nervura mediană dc 
la bază; cele tulpinale -  reduse la teacă; nervaţiune -  aproape paralelă. Florile 
sunt mari, albastre-violctc, grupate în inflorescenţă monocazială de tip ripidiu, 
bisexuate, actinomorfe, aromate, cu perigon petaloid, din tepale dispuse câtc 3 
pe 2 cicluri; cele externe mari, cu lacinii late, răsfrânte spre exterior; cele inter
ne -  mai scurte. Androceul se constituie din 3 stamine; gineceul e tricarpelar, 
ovarul inferior. Fructul reprezintă o capsulă ovată, triloculară, polispermă.

Alte specii cultivate în Moldova în calitate de plante ornamentale: /. flo
rentina -  cu flori liliachii-deschisc, I. pallida -  cu flori albastre-deschise.

Tatiana C A LA LB , \Mihai B O D R U G I
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P rodusul m ed icinal: Irid is rh izom ata  — provenit de la cele 3 specii de stânjenel 
descrise mai sus. Conţine ulei volatil, amidon; are acţiune diuretică, antisepti
că, expectorantă. Sc utilizează în calitate de corector al mirosului sau gustului 
neplăcut al unor medicamente. Uleiul volatil cu aromă specifică, se utilizează 
în parfumerie.

/. pseudacorus -  Stânjenel galben -  vegetează în Moldova pe malurile 
râurilor, imaşuri umede. în medicina tradiţională extractele din rizomi se uti
lizează ca expcctorante şi purgative, în ulcere varicoase.

3.6.2.5. Ordinul Zingiberales
Familia Musaceae

Caractere generale. Include 2 genuri şi cca 50 de specii răspândite în 
zona tropicală umedă. Plante cu rizom puternic dezvoltat, tulpini viguroase 
provenite din suprapunerea tecilor frunzelor, înalte de 4 -5  m. Dezvoltă frunze 
foarte mari -  2 -4  m lungime şi 40-50 cm lăţime, cu nervaţiune penată. Flori 
zigomorfe, bisexuate sau unisexuate, trimere. Fructul reprezintă o bacă sau 
capsulă.

G en u l M usa -  B an an ie r . Include cca 40 de specii răspândite în zona 
tropicală din Asia de Sud, Australia de Nord-Est şi pe insulele Oceanului Pa
cific. Centrul genetic de provenienţă a celor mai multe spccii, forme şi soiuri 
dc bananier, se consideră India, unde vegetează cca 20 de specii. Speciile 
de bază de la care s-au obţinut formele şi soiurile actuale de bananieri sunt 
M. paradisica (pl XXXII, fig.3) şi M. acuminata, care vegetează în locuri 
deschise, însorite, pe la liziere, malul râurilor. Sunt plante ierbacee gigan
te, sub aspect de arbust, cu rizomi subterani şi tulpini tuberculiforme scurte, 
care practic nu apar la suprafaţa solului. Dezvoltă tulpini false, provenite de 
la suprapunerea tecilor frunzelor, ating în înălţime 5-6 m. Bananierii cresc 
foarte repede -  timp dc 8-10 luni ating o înălţime de 7-8  w, trecând şi în faza 
reproductivă. între frunzele superioare se dezvoltă o inflorescenţă enormă, 
care poartă pe ax frunze mari, dispuse spiralat contra acelor ceasornicului. 
Inflorescenţa tânără e spiciformă şi are aspectul unui mugure masiv, cu frunze 
lipite, care se dcsfac eşalonat, dezgolind florile, numărul cărora este până la 
40. Florile, de regulă, sunt unisexuate, cu 5 stamine, gineceul e sincarpic din
3 cârpele; ovarul e inferior, trilocular, poliovular. Polenizatorii sunt liliechii, 
păsările şi numeroase specii de insecte. Fructul e baciform, cilindric, uşor 
curbat cu exocarp pielos şi endocarp cărnos în care se află numeroase semin
ţe. Producţia globală de fructe este cca 24-30 mln tone, provenită în temei
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din ţările Americii Latine. Fructclc de bananier conţin cca 75% apă, 20% 
zaharuri, 1,3% albumine, 10 mg% vitamine etc. Sunt dietetice, recomandate 
copiilor şi vârstnicilor, benefice pentru tractul gastro-intestinal.

3.6.2.6. Ordinul Orchidales
Familia Orchidaceae

Caractere generale. Cca mai num eroasă din clasa Monocotyledones, 
include cca 750 de genuri cu 3000 dc spccii. Orhidaceele vegetează practic 
pe toate continentele, în zonele tropicale preponderent fiind epifite; în ţările 
europene -  autotrofe ori parazite. în America Tropicală vegetează marea 
majoritate a speciilor, în Europa -  120, în M oldova -  16. Sc întâlnesc în 
cele mai diverse condiţii ecologicc -  de la pantele celor mai înalţi munţi, 
la şcsurile silvice, în mlaştini, bazine acvatice, în stepele aride şi oazele 
din deşerturi. în Columbia unele specii vegetează în zăpada de pe pantele 
muntoase, iar în A ustralia -  în sol. Sunt plante icrbacee perene, cu rizomi 
ori tuberculi subterani. Tulpinile sunt aeriene, îndeosebi ale epifitelor, se 
caracterizează prin ramificarc simpodială, rare specii -  monopodială. Tulpi
nile epifitelor dezvoltă rădăcini aeriene acoperite cu un strat de ţesut gros, 
higroscopic, format din celule moarte, pline cu aer şi cu capacitatea de a ab
sorbi umezeala din atmosferă. M icoriza este caracteristică pentru orhidacee 
în fazele iniţiale de dezvoltare. Dezvoltă frunze simple, cu ori fără teacă, 
dispuse altern, uneori opus, foarte variate după formă şi mărime. Inflores
cenţele se dezvoltă după apariţia frunzelor sau concom itent cu ele. Florile 
sunt zigomorfe, bisexuate, cu 3 tepale, adesea petaloide, foarte originale 
după structură şi cromaţie, aromate. Din cele 3 tepale ale cercului intern, 
cea medie se distinge prin formă de labiu şi are rol specific de atragere a 
polenizatorilor. Androceul constă din 6 stamine; speciile mai primitive -  3; 
gineceul e tricarpelar cu ovar inferior. Formula florală: P33 A3.fiG 3). Florile 
de orhidacee au diverse adaptări pentru cei mai variaţi polenizatori: albine, 
fluturi de noapte, muşte, bondari, furnici, păsări. Fructul reprezintă o capsu
lă dehiscentă prin 3 sau 6 valve, variată după formă şi mărime, polispermă. 
Seminţele sunt mici, cu embrion rudimentar. Practic nu conţin substanţe 
nutritive necesare embrionului pentru germinare şi dezvoltare, dc accca nu 
poate germina fără hrană suplimentară. Seminţele orhidaceelor se m atu
rizează timp de 2-18  luni. Familia Orchidaceae mai este numită „familia 
aristocraţilor” , florile având forme neobişnuite -  de pasăre, fluture, broască, 
păiangen, lebădă ctc. Deşi familia cuprinde un număr enorm de mare de 
specii, ele prezintă, în fond, doar valoare ornamentală. în calitate de plante

Tatiana C A LA LB , \M iha i BO DRUG l
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medicinale sunt apreciate unele specii din g. Orchis: O. morio, O. purpu- 
rea -  Untul vacii, g. P/atanthera: P. latifolia -  Vioreaua nopţii etc., care 
vegetează sporadic şi în codrii noştri. >

Produsu l m ed icin al: Salep tuber -  reprezintă tuberculii uscaţi ai speciilor enu
merate. Conţinc mucilagii, amidon, săruri minerale. Se utilizează în afecţiuni 
gastro-intestinale, extenuare intelectuală şi fizică.

VaniUaplanifolia -  Vanilie -  liană viguroasă, agăţătoare, care creşte până : 
în vârful arborilor (30 m), originară din America dc Sud. Sc cultivă în Mc- • 
xic, Madagascar, indonezia. Dezvoltă tulpini subţiri cu rădăcini adventive Ia 
noduri cu rol de agăţare; frunze sesile, alungit-eliptice, acuminate, nervaţiu- :
ne arcuată. Florile sunt zigomorfe, galbene-verzui, grupate în raceme axila- v
re. Fructul reprezintă o capsulă lungă, silicviformă, cărnoasă. Vanilia a fost 
prima orhidacee americană pe care au cunoscut-o europenii. Era folosită de 
indieni pentru aromatizarea ciocolatei, a băuturii care „dă forţă gladiatorului, : 
alungă oboseala, spaima şi întăreşte inima”. în medicină şi industria alimen
tară se utilizează fructele după fermentare şi uscare, care conţin glucoză şi 
vanilină -  în calitate de aromatizant şi corector de gust.

3.6.2.7. Ordinul Cyperales
Familia Сурегасеае

Caractere generale. Cuprinde 4000 de specii răspândite pe tot globul. în ; 
Moldova vegetează 50 de specii, inclusiv una introducentă.

Formele vitale sunt, preponderent, plantele ierbacee perene sau anuale cu ;
rizomi. Dezvoltă tulpini trimuchiate, mai rar cilindrice, frunze adesea numai :
bazale, rar tulpinale, cu limb liniar, rar lanceolat, dispuse altern. Florile sunt ■
mici, nearătoase, bisexuate ori unisexuate, grupate în spiculeţe dispuse câte :
unul în axila bracteelor, care la rândul lor formează inflorescenţe compuse •
-  spiciforme, paniculate, umbeliforme, racemiforme ori capituliforme. Peri- .
antul constă din 6 solzi. în florile mascule şi bisexuate se dezvoltă, de regulă, '
3 stamine, mai rar 1-2. Gineceul e compus din 2-3  cârpele sudate. Ovarul 
e superior, unilocular cu o ovulă bazală. Polenizarea e anemofilă. Fructul с :
nuciform, indehiscent, de regulă trimuchiat. Seminţele sunt înzestrate cu em- ■
brion mic şi endosperm bogat în amidon şi grăsimi.

G en u l Carex. Include cca 2500 de specii răspândite, preponderent, în 
zonele temperate şi reci. în zona silvică a Moldovei vegetează spontan 42 
de specii. Sunt plante ierbacee perene monoice, foarte rar dioice, cu rizom 
scurt târâtor. Dezvoltă frunze cu limb liniar, rar lanceolat, flori grupate în

4 4 1



Tatiana С AL ALB, \Mihai BODRUC]
» » 'j

inflorescenţe de tipul spic, panicul, racem sau capitul. Plante monoice şi 
dioicc. Fructele sunt de tipul nuculă trimuchiată. D iseminarea e anemohoră, 
ornitohoră.

C. brevicollis -  Rogoz de dumbravă -  plante ierbacee perene, cu rizomi. 
Dezvoltă tulpină erectă muchiată, frunze lat-liniare, spiculeţe masculc -  ovo- 
idalc, măciucate; cele femele -  alungit-ovoidale. Fructul reprezintă o nuculă.

Produsu l m edicinal: C aricis b revico llis  fo l ia  — conţine alcaloizi, de bază fiind 
brevccolina; activează tonusul şi contracţiile uterului. Se utilizează pentru 
stimularea naşterii, în hemoragii uterine, în diminuarea tensiunii arteriale.

G enu l Cyperus. Include cca 300 de specii răspândite în zonele tropicale şi 
subtropicale, mai puţine -  în cele temperate. în  Moldova vegetează 4 specii.

G  papyrus -  Pap irus -  plante ierbacee gigante, cu tulpini practic afoli- 
ate, înalte de 4-5  m şi cu diametrul de 7 cm. Creşte, preponderent, în zona 
tropicală din Africa Orientală. Formează tufişuri dese de-a lungul râurilor şi 
lacurilor.

Materialul dc scris din papirus a fost descopcrit în Egiptul Antic cu 3 mi
lenii î. Ch., unde se considera plantă regală. Multiplele papirusuri cunoscute 
până astăzi sunt mărturii ale vieţii culturale, politice şi gospodăreşti ale lumii 
antice. Producerea materialului dc scris din papirus în Egipt a încetat definitiv 
la sfârşitul sec. XIX, fiind înlocuit cu hârtia obişnuită, descoperită în China 
în sec. VIII.

Actualmente papirusul se cultivă numai în calitate de plantă ornamentală 
în parcurile din Egipt, Brazilia şi în alte ţări cu climă caldă.

G  esculentus -  C iufă -  dezvoltă pe rizomi formaţiuni tuberizatc, ovoide 
la capăt. Are tulpini la bază îngroşate, foliate. Inflorescenţa este formată din 
mai multe spiculeţe galbcnc-aurii. Fructul reprezintă nucule lucitoare, brune- 
negrii. Este originară din Africa şi mult cultivată în ţările Bazinului Meditera
nean. Tuberculi sunt bogaţi în amidon, zaharuri, inulină, ulei gras. Se folosesc

» « « A 
în alimentaţie, în industria de cofetărie şi obţinerea uleiului alimentar. In Mol
dova se creşte în grădinile particulare pe suprafeţe limitate.

3.6.2.8. Ordinul Poales
Familia Роасеае

Caractere generale. Cea mai evoluată familie pe scara filogcnctică a lu
mii vegetale. Include 650 dc genuri şi cca 10000 de specii răspândite pe tot 
globul, cu excepţia teritoriilor acoperite cu gheţari. în Moldova vegetează 
159 de specii, inclusiv 13 în cultură, care aparţin la 69 de genuri.
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Formele vitale sunt plantele ierbacee anuale şi perene, care dezvoltă sis- > 
tem radicular fasciculat. Poaceelor le este caracteristic fenomenul de înfrăţi- 
re. Dezvoltă tulpină de tipul pai, cilindrică, cu intemoduri fistuloase, frunze ; 
alcătuite din teacă cilindrică şi limb liniar ori lanceolat, deseori cu ligulă, ■ 
nervaţiune paralelă. Florile sunt bisexuate, grupate în spiculcţe; fiecare spi- : 
culeţ este învelit într-o palec inferioară şi o glumă superioară, care reprezintă л 
bracteele. Inflorescenţele compuse pot fi reprezentate de un spic compus -  cu ; 
spiculeţe sesile, panicul spiciform - cu spiculeţe scurt pedunculate sau pani- 
cui -  cu spiculeţe lung pedunculate. Fructul reprezintă o cariopsă; sămânţa cu \ 
embrion mic şi endosperm voluminos. •

G en u l Agropyroti
A. repens -  Pir târâtor -  plante perene, cu rizomi lungi, comune prin < 

locuri părăsite. Dezvoltă tulpină erectă, cilindrică, glabră, pronunţat articu
lată, înaltă până la 1 m; frunze liniare. Spicul e lung, format din numeroase 
spiculeţe, glumele sunt lanceolate, cu vârf acut sau aristat. Fructul reprezintă :
o cariopsă ventral turtită, brăzdată.

Produsul medicinal: Gramims rhizomata — conţine mucilagii, vitamine, ulei 
volatil. Are acţiune diuretică, hipotensivă, antiinflamatoare. Se utilizează în ;;
calitate de diuretic, contra gutei, podagrei.

G en u l Avena
A, sativa -  Ovăz -  plante anuale, cultivate. Dezvoltă tulpini înalte de •;

70-100 cm, frunze liniare, plane cu ligulă scurtă, spiculeţe cu 2-3 flori cu glu- ■
me lungi, grupate în panicul lung, turtit. Fructul reprezintă o cariopsă. Ovăzul 
este un aliment uşor şi tonic. Are efect diuretic şi laxativ. Preparatele din paie 
se utilizează în afecţiuni ale rinichilor şi ale vezicii urinare. :

G en u l Bam busa
B. arundinacea -  B am bus -  plante perene cu tulpini noduroase şi in-

temoduri lignificate, înalte de 5 -6  m. Cresc în regiunile tropicale. Mugurii, ■
măduva şi cariopsele se folosesc în alimentaţie, tulpinile -  în construcţii, con
fecţionarea instrumentelor muzicale şi dc artezanat.

G en ul Hordeum
H. vulgare -  Orz -  plante anuale cultivate; se cunosc cca 200 de soiuri. ;

Dezvoltă tulpini cilindrice, înalte de 40-80  cm, frunze glabre, cu ligulă scurtă, •
trunchiată; spic lung, spiculeţe uniflore câte 3, glume lung aristate. Fructul re- .
prezintă o cariopsă fusiformă cu paleele superioare aderente. Fructele conţin 
albumine, hidraţi de carbon, vitamine, trigliceridă, care diminuează nivelul 
colesterinei în sânge. Plantele tinere au proprietăţi detoxicante. :

CAPITOLUL III. Plante superioare Cormobionta %
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Genul Oryza
O. sativa -  Orez -  plante anuale cunoscute numai în cultură în bălţi ori pe 

litoral, preponderent, în zona tropicală, parţial -  în cele temperate din ambele 
emisfere. Se cunoaşte în cultură de 2800 ani î. Ch. Dezvoltă spiculeţe turtite 
cu o floare bisexuată ori unisexuată, cu 6 stamine, mai rar 3-4. Inflorescenţa 
reprezintă un panicul lung, la maturitate nutant, cu spiculeţe inferioare pedun
culate. Fructul este o cariopsă elipsoidală, albă sau roşcată.

Albuminele orezului, după componenţa aminoacizilor, sunt mai valoroase 
decât ale grâului. Din faină de orez se obţine fitina -  o substanţă, care conţine 
fosfor, binevenită în bolile sistemului nervos, hipotonie vasculară, rahitism, 
anemie. Decoctul este indicat în afecţiuni gastrice şi intestinale. Se obţine 
Oryzae amylurn, utilizat în industria farmaceutică. Orezul constituie bază ali
mentară a 60% din populaţia planetei.

Genul Saccharum
S. officinarum -  Trestia de zahăr -  plante perene tropicale cultivate în 

India, Indonezia, Cuba, Argentina, Brazilia pentru obţinerea zaharului. In sta
re spontană nu se cunoaşte. Dezvoltă tulpini înalte de 4 -5  m, frunze late, 
asemănătoare cu ale porumbului. Parenchimul tulpinilor conţine 10-18% de 
zahar, utilizat în prepararea siropurilor medicinale. Cca 50% din producţia 
mondială dc zahar este obţinută din trestie.

Genul Secole
S\ cereale -  Secara plante anuale cunoscute în cultură din cele mai vechi 

timpuri. Dezvoltă tulpini cilindrice, înalte de 150-170 cm, frunze glabre, lini
ar lanceolate, spiculeţe triflore grupate în spice lungi, cu glume înguste, mai 
scurte decât paleea. Paleea inferioară с lung aristată. Fructul reprezintă o ca
riopsă alungită, fin reticulată. Pe inflorescenţa dc secară parazitează ciuperca 
Claviceps purpurea -  Cornul secării, care dezvoltă scleroţii, ce reprezintă 
alt produs vegetal -  Sec ale cnmtum, bogat în alcaloizi indolici.

Cariopsele conţin hidrati dc carbon, proteine, grăsimi, vitamine din com
plexul B.

Genul Triticum . Include 27 de specii, mai importante fiind T. durum şi 
T. aestivum; ambele cu numeroase soiuri cultivate în zonele temperate.

T aestivum -  Grâu (pi.XXXII, fig.4) plantă cerealieră de bază în alimen
taţie, cca 70% din populaţia globului se hrăneşte cu pâine din grâu. Tulpină 
fistuloasă, înaltă de 40-150 cm. Inflorescenţa este un spic compus din 10-25 
spiculcţc cu câte 5-6 flori, dintre care 3 4 fertile. Un spic dezvoltă 30-70 dc
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cariopsc. Are glume lat-ovate, albe, terminate cu un dinte scurt. Fructul re
prezintă o cariopsă alungit-ovoidală sau sferică. Amidonul din grâu -  Tritici 
amylum -  se foloseşte în industria farmaceutică.

Genul Zea
Z  mays -  Porumb (pi XXXII, fig.5) -  originar din Mexic. în Europa a fost 

adus în a. 1519; în Moldova -  în a. 1673. Rămăşiţele ştiuleţilor din peşterile din 
Mexic au o vârstă de 3400-5000 de ani. Dezvoltă tulpini glabre, pline cu mădu
vă spongioasă, înalte de 1-2 m. Frunze lat-liniare, lucioase, cu nervura mediană 
proeminentă, pe margine ondulate. Florile sunt unisexuate: cele mascule -  Ia 
vârful tulpinii grupate în panicul, cu spiculeţe în 2 rânduri; cele femele -  la axila 
frunzelor tulpinalc mijlocii, grupate în spadix cilindric, învelit cu bractei late, 
lungi. Stigmatele florilor femele sunt lungi mătăsoase, brunc-roşiatice, bifurca
te la vârf. Fructul reprezintă o cariopsă variată după formă, mărime şi culoare.

P rodusu l m edicinal: Muydis stigmata -  stilcle şi stigmatele inflorescenţelor fe
mele. Conţine flavonozide, saponine, săruri minerale, mucilagii, vitamine. Se 
indică în cistite în calitate de diuretic, în eliminarea calculilor renale.

3.6.2.9. Ordinul Arecales
Familia Агесасеае (Palmae)

Caractere generale. Una din familiile numeroase ale filumului Angio- 
spermae; include 210 genuri şi 2780 de specii răspândite în zonele tropicale şi 
subtropicale, preponderent, din Asia de Sud-Est şi America de Sud. Vegetează 
în cele mai diverse condiţii -  de la litoralul mărilor la pantele munţilor, de la 
păduri mlăştinoase la savane şi oaze din deşerturi.

Forme vitale sunt arborii şi arbuştii neramificaţi; frecvente sunt liane, care 
ating vârful arborilor. Dezvoltă tulpini netede, de tip sîip, care se formează 
prin suprapunerea şi îngroşarea tecilor frunzelor căzute, înalte de până la 60 m 
şi cu diametru de 1 m, frunze variate după formă şi dimensiuni: de la câţiva 
cm -  la cele mai mari din regnul vegetal (lungimea unei frunze cu tot cu peţiol 
la Raphia regales este de 25 m). Sunt dispuse altern la vârful tulpinii; limb 
penat sau palmat-sectat. Florile sunt mici, nearătoase, sesile, mai rar scurt 
pedunculate, preponderent, bisexuate, actinomorfe, grupate în inflorescenţe 
paniculate ori spieiforme, de dimensiuni considerabile. Inflorescenţa plan
telor de Corypha umbracutifera este una dintre cele mai gigante din lumea 
vegetală -  6-9  m. Polenizarea încrucişată e entomofilă şi anemofllă. Fructul 
reprezintă o bacă sau drupă uscată ori cărnoasă, foarte variate după mărime 

de la câţiva mm până la 1,5 m -  Lodoicea maldivica, care dezvoltă, practic,
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cele mai mari fructe din lumea plantelor. Diseminarea se efectuează prin in
termediul păsărilor, rozătoarelor, maimuţelor.

G en u l Arenga
A, saccharifera -  Palmier de zahăr -  plante de mare valoare economică 

ale ţărilor Asiei tropicalc; din inflorescenţele mascule se extrage suc, în urma 
fermentării căruia se obţine vin, alcool, oţet. De pe 1 ha plantaţii se obţine 20 t 
de zahăr.

G en u l Cocos
G  nudfera  -  Cocotier -  denumirea provine de la portughezul coco = 

maimuţă -  numit de marinarii expediţiei lui Vasco da Gama, datorită endocar- 
pului care se aseamănă cu faţa unei maimuţe. Sunt plante monoice; înfloresc 
la vârsta de 6 12 ani, dezvoltând o inflorescenţă lungă de 1-2 m. Fructul 
„nuca de cocos" reprezintă o drupă lânoasă, lungă de 20-30 cm, cu masa de
1,5-2,0 kg, se coace timp de 10-12 luni. Endospermul conţine până la 0,5 / 
lichid străveziu, dulciu-acriu, bogat în zaharuri şi vitamine; potoleşte excelent 
setea. Datorită greutăţii mici şi impermeabilităţii exocarpului, fructclc plutesc 
pe apă la distanţe mari. Cocotierul este una dintre cele mai utile plante tropi
cale. Se mai numeşte „copacul vieţii” ; se cultivă pe insulele Filipine, India, 
Şri Lanca.

P rodusul m edicinal: C ocos oleum  reprezintă uleiuri vegetale. Intră în compo
ziţia supozitoarelor, dulceţurilor, margarinei; săpunul din Cocos oleum este 
unicul care formează spumă în apa sărată.

G en u l Phoenix
P. dactylifera -  Curmal plante dioice, înalte de 20 w, cultivate din ve

chime în zonele tropicale uscate din Africa de Nord, pe peninsula Arabică. 
Spontan nu se cunoaşte. Fructele de curmal sunt hrana de bază a multor mi
lioane de oameni din Africa de Nord şi Asia de Sud-Est, datorită conţinutului 
bogat în zaharuri (62-71% ), proteine, grăsimi, vitamine. Din ele se coace 
pâine, se obţin sucuri.

3.6.2.10. Ordinul Arales

Familia Агасеае
Caractere generale. Una dintre cele mai voluminoase din clasa Monoco- 

tyledones; include cca 110 genuri şi peste 1800 de specii răspândite, prepon
derent, în zonele tropicale şi subtropicale din ambele emisfere; vegetează şi în 
zonele temperate. în flora Moldovei familia include 2 genuri monotipice.
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Forme vitale sunt plantele ierbacee, uneori acvatice cu tuberculi şi rizomi; 
se întâlnesc liane şi epifite. Dezvoltă tulpini ramificate simpodial, mai rar -  
monopodial. Sunt caracteristice rădăcinile aerifere adventive. Frunzele sunt 
peţiolate, mai rar sesile, dispuse pe tulpină altern sau în rozetă, cu nervaţiune 
paralelă sau reticulată. Araceele au un singur tip de inflorescenţă -  spadix, pc 
care sunt dispuse compact florile bisexuate sau unisexuate, actinomorfe, nea- 
rătoase; cele femele se află la baza, cele mascule -  la partea superioară, pro
tejate de o spată foliacee. Dezvoltă 4 -6  stamine, libere sau sudate. Antcrele 
sunt ovate ori liniar-alungite. Gineceul e cenocarpic din 2-3 cârpele. Ovarul 
e superior, 1-3-locular, poliovular. Embrionul e înzestrat cu endosperm volu
minos. Fructul reprezintă o bacă, colorată viu; seminţe cu tegument cărnos. 
Polenizarea e entomofilă.

G en u l Acorus
A. calamus -  O bligcană -  plante ierbacee perene. Vegetează în zona tem

perată din Emisfera de Nord. Sunt originare din Asia de Sud. In ţările tropi
cale se cultivă de 4000 de ani. în Europa de Est au fost aduse în sec. XIII de 
tătari şi utilizate în dezinfectarea apei potabile. In flora spontană a Moldovei 
creşte în locuri mlăştinoase din lunci şi în preajma bazinelor acvatice. în solul 
mâlos se înrădăcinează prin numeroase rădăcini adventive, subţiri, dispuse 
în 2 rânduri, care pornesc din rizomul orizontal, târâtor, cărnos, cu ţesut ae- 
rifer, cilindric, cu cicatrice -  urme ale frunzelor din anii preredenţi. Frunzele 
(1-2) ensiforme, cu nervaţiune mediană proeminentă, se dezvoltă direct de 
pe rizom; tulpina floriferă e trimuchiată, scapiformă, cu o singură frunză la 
axila căreia se dezvoltă o inflorescenţă cu flori mici, actinomorfe, bisexuate, 
galbene-verzui, de tipul spadix cilindric, îngustat spre vârf. Fructul reprezintă 
o bacă alungită, roşiatică. Diseminarea e hidrohoră şi anemohoră.

Produsul mcdicinal: Calami rhizomata — conţine glicozida acorina, ulei volatil 
(4—5%), taninuri, amidon, acizi organici. Arc acţiune astringentă, sedativă, 
bactericidă, stimulent digestiv. Se utilizează în afecţiuni gastro-intestinale, 
bronşită, insomnie, în producerea băuturilor tonice.

G en u l Monstera
M, deliciosa -  M onsteră (pl.XXXII, fig.6) -  de la monstrosus = ciudat, 

anormal, datorită frunzelor perforate neobişnuit. Sunt plante ornamentale, 
graţie atât frunzelor mari, cordate, perforate, cât şi rădăcinilor aeriene, care 
atârnă de la ramuri şi absorb vaporii de apă din atmosferă. înainte de înflori
re, învelişul spatei „ascunde” complet spadixul şi numai în momentul când 
stigmatul este gata să primească polenul, el se deschide şi partea lui internă
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devine gălbuie sau de culoare roz. în timpul desfaccrii antcrelor, temperatura 
spadixului este mult mai ridicată faţă de cea din atmosferă cu 15°C. Fructele 
sunt acre-dulcii, necomcstibile. Plantele sunt ornamentale, crescute în sere şi 
apartamente.

Alte specii: Arum maculatum -  Rodul pământului, vegetează în păduri. 
Este o plantă toxică. Zantedeschia aethiopica -  Cala -  spadixul are culoare 
galbenă. Se cultivă în calitate de plantă ornamentală în sere.
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ALE PLANTELOR

A
A bies alba  Mill. 159, 279 
A. balsam ea  Mill. 279 
A. sib irica  Lab. 279 
A cer p ia tano idcs  212 
A cctobacter aceti 244 
A. vini-accti 244
A chillea  m illefo lium  L. 201, 205, 422* 
A. nobilis L. 422 
A. pannonica  Scheele. 422 
Aconitum  anthora  L. 291 
A. lasiostom um  Reich. 291 
A. napellus  L. 31, 111, 172, 196, 291* 
A. tauricum  Wulf. 291 
Acorus calam us  L. 57, 96, 141, 153,

197, 447*
Actinom yces gris eu s 259 
Adansonia  digit a t a  138 
Adonis vernalis L. 164, 194, 290* 
Aesculus carnea  Hay ne. 371 
A. hippocastanum  L. 89, 104, 109, 120,

137, 138, 168, 171, 207, 210, 220, 
227,371 

A garicus cam  pester  261 
Agave am ericana  L. 62, 159, 178 
A grim onia  cupatoria  L. 225, 344 
A. p ih s a  Ledeb. 344 
A. proccra  Wallr. 344 
Agropyron repens (L.) Beauv. 143, 172, 

228,443*
Agrostcm m a g ithago  L. 308 
A lchcm illa  vulgaris  111, 164 
Allium  ccpa  L. 27, 52, 61, 62, 99, 117, 

143, 159, 187, 198, 228, 434 
A. porrum  L. 434*
A. rotundum  187
A. sativum  L. 99, 143, 154, 229, 434, 

435
A. ursinum  L. 435*

A inus g lu tinosa  (L.) Gaertn. 151, 301 
A. incana  (L.) Moench. 301 
A loe  vera  L. 21, 62, 95, 178 
A lopecurus gen icu la tus  L. 141 
A lthaea  officinalis  L. 51, 59, 62, 70, 85, 

110, 115, 133, 159, 166, 177, 180, 
188,337*

A. rosea  (L.) Cav. 337*
A m a m ta  caesarea  261
A. pha ilo ides  261 
A m m i m ajus  L. 380
A. v isnaga  (L.) Lam. 232, 380 
A m ygdalus com m unis  L. 21, 178, 210, 

351*
A. nana  351*
A nabaena  flo s-a q u a  247 
A nagallis arvensis  L. 137, 215 
A nanas com osus  A dans. 437 

A nasta tica  hierochuntica  L. 225 
Anem onae hepatica  164 
A nem one nem orosa  L. 201
A. sylvestris  L. 292
A nethum  graveo lens  L. 114, 164, 218, 

379*
A ngelica  archangelica  L. 122, 164, 379 
A nhalonium  lew in ii Heunings. 307 
A nisum  vulgare  G aetn . 114, 379 
A nthoceros laevis  268 
A ntirrh inum  m ajus  L. 185 
A pium  graveo lens  L. 133, 380 
A rach is hypogaea  L. 95, 212, 224, 357 
A ra lia  m andchurica  Rupr. et Maxim. 

376
Arctium  lappa  L. 225, 418 
A rctostaphylos uva-ursi (L.) Spr. 92, 

158, 178,330 
A renga saccharifcra  446*
A risto loch ia  c lcm atitis  L. 97, 188, 287* 
A rm cniaca  am areila  351
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A. vulgaris Lam. 207, 351 
Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et 

Scherb. 201,325*
Arnica montana L. 212
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot.

2 1 ,3 8 ,4 0 ,5 2 ,6 6  
Artemisia vulgaris L. 422*
A. absinthium L. 88, 138, 164, 420
A. annua L. 421 *
A. balchanorum Kraseh. 421 *
A. dracunculus L. 421
A. taurica Willd. 422*
Arum maculatum L. 166, 197, 448 
A run Jo do пах L. 95 
Asarum europaeum L. 155, 159, 288* 
Asparagus officinalis L. 98, 436* 
Aspergillus oryzae 259 
Aspe rula odor at a L. 169 
Astragalus gossypius Labili. 358
A. kurdicus 358
A. microcephallus
A. piletocladus 358*
A. verus 358
A trip lex hortensis L. 311 *
A. patul a 159
Atropa belladonna L. 31, 61, 62, 134,

166, 170, 177, 181, 184, 188, 217, 
400

Aquilegia nigricans L. 118 
Avena sativa L. 59, 201, 443* 
Azotobacter argilis 245
A. chroococcum 245

В
Bacillus amylobacter 244
B. anthracis 245
B. subtilis 23
Beilis perennis L. 159, 160 
Bambusa arundinacea 443 
Berberis vulgaris L. 31,50,111,117,120, 

151, 158, 171, 181, 189, 196,293* 
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. 356*

Beta vulgaris L. 132, 200, 215, 223, 
310*

B, vulgaris var. alt is im a Doll. 310*
B. vulgaris var.сicla Garke. 310*
B. vulgaris var. rubra Döll. 310*
Betula pendula Roth. 302*
В. verrucosa Ehrh. 90, 153, 163, 165, 

169, 181
Bidens tripartita L. 212, 225, 422* 
Blossfeldia liliputana 305 
Boehmeria nivea 3 3, 105 
Boletus edulus 261 *
B. sat anas 261*
Bor ago officinalis L. 199,400 
Brassica alba L. (Syn. Si nap is alba L.) 

325*
B. juncea  Czem. et Coss. (syn. Sinapis 

juncea ~L.) 326*
B. napus 78, 213
B. nigra (L.) Koch. (syn. Sinapis nigra 

L.) 21, 112, 194, 227,326*
B. oleracea L. 138, 213
B. oleracea L. var. capitata 141, 326
В. oleracea L. var. botrytis 326
B. oleracea L. var. gem me/era 326
B. oleracea L. var. gongyloides 141, 

326*
B. rapa L. 327*
Bryonia alba L. 321 *
B. dioica 117
Buleurum rotundifolium L. 157 
Butomus umbellatus L. 200

С
Calla palustris 197
Calendula officinalis L. 50, 110 ,138,

198, 205, 423*
Campanula per sici folia  L. 118 
Canna indica L. 120, 189, 224 
Cannabis ruderalis Janisch. 33, 70, 98, 

105, 115, 149, 164, 195, 224, 244, 
297, 398, 420
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C. sativa L. 33, 98, 105, 115, 164, 195,
224, 296, 299 

C. sativa var. indica 297 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. 69, 

86, 87, 157, 164, 170, 196, 206,213, 
325

Capsicum annuum L. 50, 51, 53, 184, 
207,219,401 

Carex brevicollis DC, 442*
Carduus nutans L. 161 
Carnegiea gigantea 305 
Carthamus tinctorius L,
С arum carvi L. 114, 164, 195, 218, 381 
Catyca papaya 115
Cassia acutifolia Del, 168,175, 178,358* 
C. angustifolia Wahl. 358 
Castanea sativa L. 29, 300 
Catharanthus roseus (L.) G. Don 391 
Cedrus atlantica Manetti. 280 
C. brevifoiia 280 
C. deodora G. Don. 280 
C.libani A. Rich. 139, 280 
Cent aurea angelescui Grint. 419 
С  pannonica (Heuff.) Simonk. 419 
C. cyanus L. 21, 419*
C. marschalliana Spreng. 419
C. oricntalis L. 419
Centaurium er\>thraea Rafin. 393*
Cent iana clusii 183 
Cephalocereus columna-trajani 305 
Ccrasus avium (L.) Moench. 352*
C. vulgaris Mill. 352*
Cetraria is lan di с a 265*
С ic er arietinum 111, 363 
Cinchona succirubra 99 
Chacnomeles japonica  (Thunbg) Lindl 

349*
Chara fragilis 252 
C. vulgaris 252 
Cheiranthus cheiri L. 87, 214 
Chelidonium majus L. 54, 58, 115, 153, 

164, 177, 192,206, 222, 294*

Chenopodium ambrosioides L. 310*
C. botry’s L. 311 *
Chlamydomonas coccifera 251 * 
Chlorogloea sarcinoides 250 
Cichorium int у  bus L. 86 
Cicuta virosa L. 381 *
Cinnamomum camphora T. Neeset.

Ember. 286*
Cirsium an>ense 125, 161, 171 
Citrullus colocynthis (L.) Schrad 321 
C. lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai 

123, 206, 218, 321*
C. ecirrhosus 321 
Citrus aurantium L. 370 
C. aurantium L. var. amara 370 
C. aurantium L. var. decumana 370
C. aurantium L. var. dulcis 370
C. aurantium L. var. sinense 370
C. limon Risso. 57, 114, 188, 370*
C. nobilis Lour. 370*
С. paradişi 370*
Cladonia rangiferina 265*
Claviceps purpurea (Fries) Tulanse 23, 

75, 228, 233, 260*, 444 
Clematis vitalba L. 97, 172 
Clorella vulgaris 251*
Clostridium cellulosae 244
C. botulinum 245
C. tetani 245 
Cnicus benedictus 161 
Coccones peduculus 253 
Cocos nucifera L. 94, 226, 232, 220, 

446*
Coffea arabica L.
Cola acuminata Schott et Endl. 335*
C, nitida (Vent.) Schott et Endl. 335* 
Colacium mucronatum 255 
Colchicum autumnale L. 52 
Colutea arborescens 161 
Conium maculatum L. 97, 381* 
Convallaria keiskei Miqu. 431
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C. majalis L. 50, 61, 62, 108, 120, 141, 
143, 148, 158, 165, 177, 196, 209, 
228,431*

Convolvulus arvensis 140, 184 
Corallina officinalis 250*
Coriandrum sativum L. 114, 382*
С or nu s mas L. 375*
Coronilla varia L. 161 
Coiydalis cava (L.) Schweigg. et Körte 

296*
Cory'lus aveIIana L. 302*
Corypha um bracul if er a 445 
Cotinus coggygria Scop. 161, 368* 
Cotoneaster melanocarpus Fisch. Blytt. 

349*
Crataegus monogyna Jacq. 50, 143,

201,206,218, 349*
Crocus sativus L. 123, 143 
Cryptomonas curvata 255
C. platyuris 255 
Cucumis melo L. 163, 322*
C. sativus L. 322 
Cucurbita maxima Duch. 322
C. moschata (Duch.) Poir. 322
C. pepo L. 60, 84, 97, 107, 123, 140,

218, 220, 322*
Cupressus scmpen'irens L. 281*
С usc ura europaea L. 398 
Cycas revoluta Thunb. 275*
Cydonia oblonga Mill. 69, 99, 348* 
Cynara scolymus L. 419*
Cynoglossum officinale L. 400 
Cyperis eseulentus L. 442*
C. papyrus 442*
C. eseuIentus 442*

D
Dahlia variabilis (Willd.) Desf. 62, 125 
Datura innoxia Miller. 401*
D. stramonium L. 61, 62, 87, 401* 
Daucus carata L. 27, 50, 51, 53, 94, 97,

125, 132, 138, 200,382*

D. carota var. sativa (Hoffm.) Rochi. 
382*

Delphinium consolida L. 21, 196, 213, 
291*

Dianthus barbatus L. 307
D. caryophyllus L. 308*
D. chinensis L. 308*
Dicentea spectabilis 120 
Dictyonema pavonia 265*
Digitalis purpurea L. 87, 88, 138, 178, 

181, 197,215,406*
D. grandißora Mill. 405*
D. lantana Ehrh. 405*
Dioscorea caucasica Lypsky. 436*
D. deltо idea 436
D. nipponica Makino. 436 
Dracocephalum moidavica L. 409* 
Drosera rotundifolia L. 111, 117
Dry opt er isfilix-mas (L.) Schott 86, 120, 

*142, 147, 154, 273*
Dunaliella salina 251 *

Б
Ecballium elaterium (L.) A. Rieh. 211,

225, 322*
Echinacea angustijblia DC. 424
E. pallida (Nutt.) Nutt. 424
E. purpurea (L.) Moench. 424*
Ec hi um vulgare L. 400 
Elaeagnus angustijblia L. 86, 388*
E. argentea Pursh. 388 
Elaeis guinensis 232 
Eleutherococcus sent icos us (Rupr. et 

Makino) Maxim. 376*
Entada scanden 357 
Ephedra distachya L. 277*
Epichrysis nutellae 253 
Epilobium hirsutum L. 366
E. par v if о Ha Schreb. 366*
E. tetragonum L. 366 
Equiselum arvense L. 146, 152, 172, 

267, 271*
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Eryngium planum L. 225 
E. campest re L. 225
Eucalyptus globulus Labili. 57, 113, 

139, 159, 166, 170, 177, 180, 365* 
Eugenia caryophyllata Thunb. 308, 

365*
Euglena gracilis 225 
E. viridis 225
Eupatorium cannabinum L. 420* 
Euphorbia agraria Bieb. 340
E. amygdaloides L. 340
E. cyparissias L. 340*
E. с sula L. 340
E. palustris L. 340*
E. resinifera Berg. 340*
E. stepposa Zoz. 340
E. volhynica Bess, ex Szaf., Kulcz. et 

Pawl. 340
Evernia prunastri 265*
Evonymus europaea 222

F
Faba bona Medik. 363 
Fagopyrum esculentum Moench. 59, 

159*, 167, 206, 223,314*
F. tataricum (L.) Gaertn. 314 
Fagus sylvatica L. 90, 104, 167, 299* 
Fcstuca pratensis Huds. 95, 201 
Ficaria verna Huds. 292
Ficus clastina 80, 115, 116, 175
F. catyca 2 16
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 175, 

343*
Fittonia verschaffeltii 118 
Foeniculum vulgare (Gaertn.) Mill. 114, 

383*
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. 390* 
Fragaha campestris Stev. 345
F. moschata Dueh. 345 
F vesca L. 111, 120, 140, 143, 168,215, 

345*
F. viridis L. 345

Frangula alnus Mill. 152, 384*
Fucus vesiculosus 254*
Fumaria officinalis L. 296*
Funaria hygrometrica 270

G
Galanthus nivalis L. 159 
Galega officinalis L. 358*
Galium aparine L. 140, 167 
G. tinctorium (L.) Scop. 394 
G. verum L. 395*
Genista sagittalis L. 141 
Gentiana lutea L. 393*
Geranium phaeum  L. 374 
G. robertianum L. 374 
G. sanguineum L. 374 
G. sylvaticum L. 374 
G. zonale (L.) Ait. 373 
Geum urbanum L. 154, 225, 344* 
Ginkgo biloba L. 276 
Ginseng radices 134 
Gladiolus communis L. 438*
G. imbricatus L. 438 
Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph, 

294
G. flavum  Crantz. 294*
Glechoma hederacea L. 163 
G. hirsuta 162
Gleditsia triacanthos L. 143, 168, 224 
Glycine max (L.) Merr. 95, 168, 224, 

361*
Glycyrrhiza echinata L, 359 
G. foetidissima Tausch. 359 
G.'glabra L. 134, 359*
G. uliginosum L. 424*
Gossypium arboreum L. 338 
G. barbadense L. 338
G. herbaceum L. 87, 338*
G. hirsutum L. 338
G. peruvianum L. 338
G. religinosum L. 338 
Grossulariü reclinata (L.) Mill. 354* 
Gypsophylapaniculata L. 199
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H
Haloxylon a mp hy Hum 172 
Hedera helix L. 97, 113, 124, 140, 166, 

170,201,346*
Helianthus annuus L. 95, 138, 175, 184, 

198,212, 224, 424*
H. tuberosus L. 20, 94, 425* 
Helichrysum arenarium (L.) Moench. 

425*
lleliotropium europaeum L. 201 
Helleborus caucasicum A. В r. 291 *
H. purpurascens Waldst. et Kit. 97, 165 
Heracleum sibiricum L. 384 
Herniaria glabra L . 3 08 *
Hevea bras i liens is 341 
Hibiscus hybrid us 339
H. rosa-sinensis L. 339
H. sabdariffa L. 338*
II. syriaca L. 339 
Hieracium pilosella L. 86 
Hippophae rharnnoides L. 388*
Horde um vulgare L. 443
II. sativum 128
Humulus lupulus L. 86, 87, 110, 140,

167, 170,212, 297*
Hur a crepitans 225 
llyoscyamus niger L. 31, 87, 402* 
Hypericum perforatum  L.. 113, 152, 158, 

’ 161, 177, 187,317*
Hyssop us officinalis L. 409*

I
Jmpatiens noH-tan ger a L. 211 
Inonotus obliquus (Pers.) Pil. 261 * 
Inula heienium L. 20, 87, 122, 134, 163, 

423*
Iris florentina L. 438
I. germanica L. 52, 82, 120, 159, 175,

178, 194, 198, 438*
I. pallida Lam. 438 
I. pseudacorus L. 198, 439 
Isa t is tine tori a 160

J
Jasminum officinale L. 390*
Juglans cinerea L. 304 
J. mandshurica Maxim. 304 
./. nigra L. 304 
,/. regia L. 61, 303 
Juncus ejfusus L. 96, 198 
J. гnari timus 198
Juniperus communis L. 159, 169, 217, 

281*
J. sabina L. 281 *
Jussiena peruviana 125

L
Lactobacillus plantarum 244 
Lagena radieieola 258 
Lagen aria sice rar ia (Mol.) Standi. 323* 
Laminar ia japon ica A resell. 254 
L. saccharina (L.) Lam. 254*
L. solidundula 254 
Lamium album L. 410*
Larix decidua Mill. 165,280*
L. europaea Hort. 280*
L. sibirica Ldb. 280*
Laserpitium latifolium L. 384 
Lathyrus aphaca 172 
Laurus nobilis L. 33, 57, 114, 145, 155,

177, 189, 286*
Lavandula angustifolia Mill. 205, 410* 
L. vera DC. 138, 163 
Lecanora esculenta 265*
Lenma minor L. 96, 144 
Lens culinaris Medic. 131, 167, 220, 363 
Leontopodium alpinium Cass. 201 
Leonurus cardiaca L. 410*
Levisticum officinale Koch. 132, 383* 
Lycopodium clavatum L. 271 *
Lilium candidum L. 193
Lin aria gen ist ifolia (L.) Mill. 406*
L. vulgaris Mill. 185, 186, 215, 406* 
Lin urn arboreum 372 
L. usitatissimum L. 66, 69, 372*
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L. usitatissimurn L. var. vulgare 372
L. usitatissimum var. crepitans h i  2
Lithospermum officinale L. 216
Loharia pulmonar ia 183
Lobelia inflata L. 183
Lodaicea maldivica 445
Lor un thus europaeus Jacq. 387*
Luffa acutalungula (L.) Roxb. 323 
/,. cylindrica (L.) M. Roem. 323* 
Lycopersicon esculentum Mill. 27, 50,
* 51, 53, 402*

Lycopodium clavatum L. 136, 271 *

M
M ade cry a microcar pa  (Maxim.) Fedde 

164,295*
Macrocyst is pyrifera 254*
Majoram] hortensis Moench. 158, 411 * 
Magnolia acuminata L. 285 
M. grand (flora L. 285 
M. kobus DC. 285 
М. о bo vat a Thunb. 285 
M. soulangeana Sou I-Bod. 285 
Malus domestica Borkh. 38, 39, 220, 

350*
M. sylvestris Mill. 350*
M alva neglect a  Wallr. 339 
M. pusilla  Smith. 339 
M. sylvestris L. 132, 165, 183, 339* 
M am m ilaria theresae  305 
M archantia po lym orpha  269* 
M arrubium  vulgare L. 411 *
Matricaria chamomilla L. (syn. M. recu

tita) 110, 164, 425*
M. inodora L. 425*
Medicago sativa L. 123
Melilotus officinalis (L.) Pall. 163, 359*
Melissa officinalis L. 163, 411 *
Mentha aquatic a L. 412 
M. arvensis L. 412 
M. crispa Koch. 163 
M. longifolia L. 412

M. piperita L. 87, 109, 163, 165, 181, 
412*

M. pulegium  L. 412 
M. spicata Gilib. 412 
Menyanthes trifoliata L. 96 
Mimoza pudica 117 
Momordica charantia L. 323*
Manila fruct igena 260*
Monstera deliciosa 100, 123, 447* 
Mora ole i f  er a 357 
Morus alba L. 2 16 
Mucor javanicus 259 
M. mucedo 259*
M racemosus 259 
Multiclavula mucida 265*
Musa acuminata 439 
M. paradisica 439 
M. sapi end urn 232 
Mycobacterium tuberculosis 245 
Myriophyllum spicatum 96 
Myristica fragans 222 
Myrtus communis L. 366*

N
Navi cula in frica ta 253 
Neisseria gonorrhaeae 245*
Nepeta cat aria L. 412*
Nerium oleander L. 79, 81, 115, 155,

169, 174, 190,391*
Nicotiana tabacum L. 220, 223. 403* 
Nigella damascena L. 292*
N. sativa L. 193,292*
Nuphar luteum (L.) Smith. 96,170, 172, 

176,289*
Nymphaea alba L. 96, 166, 172, 176. 

’ 222, 289*

О
Ocimum basilicum L. 413*
O. basilicum f  rubra 413 
О. с an um L. 413 
O. carnosum Link. 413
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O. gr a riss imum L. 413 
O. menîhaefolia Boehrn. 413 
O. pilosum  Roxb. 413 
O. sanctum L. 413 
Oenothera biennis L. 367*
O/ea europaea L. 87, 100, 139, 155, 

210,389*
Olpidium brassicae 258 
Ononis arvensis L. 360*
O. spinosa L. 133, 360*
Oplopanax elatum Nakai. 377*
Opuntia vulgaris 117, 306*
Orchis morio L. 441
O. purpurea Huds. 441 
Origanum heracleoticum L. 413
O. hirtum Lam. 413
О. laevigatum Boiss. 413
O. tyttanthum Gontsch. 413
O. vulgare L. 413*
Orthosiphon stamineus Benth. 414* 
Oryza sativa L. 58, 59, 60, 444* 
Oscillatoria limosa 247*
Oxalix acetosella 161,215

P
Padus racemosa Gilib. 136, 161, 196 
Paeonia anomala L. 315*
P. suffruticosa And r. 314 
P. officinalis L. 314 
P. peregrina Mill. 314 
Panax ginseng C. A. Meyer 134, 198, 

232,377*
Papaver somniferum L. 31, 58, 115, 

219,295*
Passiflora coerulea L. 320*
P. edulus L. 320*
P. incarnata L. 319*
Pastinaca sativa L. 94 
Pelargonium zonale (L.) Ait. 21, 66,98, 

109, 166,374*
Penicillium chry.sogen um 260 
P. glaucum 260

P not at um 260*
Persica vulgaris Mi 11. 3 52*
Petasites niveus 97
Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill. 

97,383*
Peucedanum latifolia (Bieb.) DC. 384 
Phacus monilatus 255 
P. triqueter 255 
Phaseolus coccineus L. 360 
P. mulüflorus 111
P. vulgaris L. 58, 60, 99, 131, 168, 220, 

360*
Phlox drummondii Hook. 398
P. paniculata L. 398
Phoenix dactylifera 93, 224, 232, 446*
Phormium tenax 98
Phthium debaiyanum  258
Phytolacca americana L. 304*
Physalis alkekengi L. 183
Phytophtora infest ans 258
Picea excelsa (Lam.) Link. 151, 279*
P. obovata Ldb. 279*
Pi mp in ella saxifi-aga L. 384 
Pinnul aria viridis 253 
Pinus montana Mill. 278*
P. sylvestris L. 93, 173, 278*
P. montana 278*
Piper n igrum L. 2 8 7 *
Pisum arvense L. 360 
P sativum L. 131, 167, 172, 188, 195, 

214, 220,360*
Plant a go lanceolata L. 88, 110, 141,

158, 179, 407*
P. lusitanica 407 
P. mauritanica 407
P. major L. 97, 110, 123, 138, 141, 158,

163, 165, 169, 196 
P. media L. 181 
P. psyllium  69 
Plasmopara viticola 258 
Plalanthera latifolia (L.) Rieh. 441 
Poapratensis L. 201 
Podophyllumpeltatum  Wild. 293*
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Polemonium coeruleum L. 398* 
Polygonatum latifolium Desf. 432 
P. multiflorum (L.) All. 432 
P. odoratum (Mill.) Druce 432*
P. officinale 123, 142 
Polygonum aviculare L. 312*
P. bistorta L. 33, 61, 62, 312*
P. hydropiper L. 153, 177, 312*
P. per sic aria L. 313 *
Polynmia sonchifolia Pocpp. et Endl.

426*
Poly trie uni commune 269 
Popul us alba L. 328*
P. canescens (Ait.) Smith. 329 
P. deltoides Marsh. 329 
P. nigra L. 153, 159, 221,328*
P. pyramidalis Roz. 329 
P. tremulaL. 155, 158, 163,328* 
Potentilla anserina L. 140. 229, 345*
P. erecta (L.) Rausch, (syn. P. torment ilia 

Schrank.) 345*
Primula acaulis (L.) Hill. 332*
P. elatior (L.) Hill. 332*
P. veris L. (syn. P. officinalis (L.) Hill.) 

332*
P. sinensis Lindll. 332*
Proteus vulgaris 245 
Prunus divaricata Lcdcb. 353 
P. domestica L. 210, 353*
P. insititia L. 353 
P. moldavica Kotov. 353 
P. per s k a  Mill. 112 
P. stepposa Kotov. 353 
P. spinosa L. 120, 138, 143,353* 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 101 
Puccinia gr amin is 233 
Pulmonaria officinalis L. 199, 400 
Pulsatilla montana Норс Reichb. 292 
Punica grana tum L. 363*
Pyre thrum с in er ar iaefolium Trev. 426* 
Pyrus communis L. 99, 100, 158, 160, 

206,350*
P. pyraster Burgsd.350*

Q
Quercus pedunculifiora C. Koch. 300 
Q. petraea (Mattuschka) Liebl. 163, 300 
Q. puhescens Willd. 300 
Q. suber L. 90, 300 
Q. roburL. 79, 104, 114, 138, 151, 152, 

164, 169, 176,300

R
Ranunculus acris L. 51, 111, 155, 164, 

183,292*
R. ficaria 125 
R. repens L. 292*
Raphanus raphanistrum L. 213 
R. sativus L. 94, 125, 132, 164, 327* 
Raphia regales 445 
R. (aedigera 155
Rauwolfia serpentina (L.) Benth. et Kurz. 

391*
Rhamnus cathartica L. 385*
R. frangula  97, 152, 165. 384* 
Rhaponticum cart ha mo ides (Willd.) Ilin 

(syn. Lcuzea carihamoides) 427* 
Rheum palmatum var. tanguticum Ma

xim. 21, 154, 313*
Rhiyophora mucronata 124 
Rhodiola rosea L. 355*
Rhododendron arboreum Smith. 110 
Rhus coriaria L. 368 
Rib es a Ip in um L. 353 
R. aureum Pursh. 353 
R. nigrum L. 353*
R. rubrum L. 353
Ricinus communis L. 60, 95, 105, 159, 

164, 187, 207, 215, 221, 224, 227, 
340, 341*

Robinia hispida L. 361 
R. neomexicana A. Gray. 361 
R. pseudacacia L. 103, 121, 167, 171,

184, 196,361 
R. viscosa Vent. 361 
Rosa alba L. 347
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’ Я canina L. 27, 50, 53, 138, 167, 219, 
346*

R. centifolia L. 347 
R. chinensis L. 347 
R  damascena Mill. 347*
Я galica Pourr. 347 
Rosmarinus officinalis L. 159, 414* 
Rubia tinctorum L. 395*
Ru bus caesius L. 346*
Я idaeus L. 346*
Rumex acetosella L. 125, 159, 160 
R. confertus Wi 1 ld. 314*
Ruscus aculean/us 141 
Ruta graveolens 369*

s
Saccharomyces cerevisae 260*
S. eUipsoides 260*
Saccharum officinarum L. 108, 444* 
Saggitaria saggitifolia L. 159 
Saiicornia europaea 1.95 
Salix alba L. 112, 158, 160, 221,329 
S. baby Ionica 329 
S. capre a L. 167 
S. fragil is L. 329, 330 
S. purpurea L. 329 
S. viminalis L. 329 
Salmonella typhi 245 
Salvia officinalis L. 109, 138, 166, 181,

185, 189, 239, 415*
S. nutans 140
S. sei are a L. 163, 415*
•S. splendens Kel-Gawl. 414 
Sa lv inia nat ans (L.) All. 170 
Sambucus eh ul us L. 396*
S. nigra L. 21, 62, 66, 90, 96, 204, 396* 
Sanguisorha officinalis L. 347* 
Saponaria officinalis L. 62, 308*
Sature ja  hör tens is L, 415*
S, montana 416*
Schizandra chinensis (Turcz.) Baill. 289* 
Scopolia carniolica Jacq. 31, 403*

Scutellaria biacalensis Georgi. 416* 
Secale cereale L. 444*
Securinega sufruticosa (Pali.) Rehd.

340,341*
Sedum acre L. 175, 355*
£  telephyum 200
Selenicereus grandiflora 306
Sequoia gigantea (Lindl.) Desne 280*
Silybum marianum (L.) Gaertner 427*
Sinapis alba 213, 220
Smilax aspera 167
Solanum dulcamara L. 140, 403*
S. melongena L. 404*
S. nigrum L. 404*
-S', tuberosum L. 51, 58, 59, 60, 62, 90, 

97, 137, 143, 164, 189, 223, 229, 
404*

Solidago canadensis L. 428 
S. virgaurea L. 427*
Sonehus oleraceus 160 
Sophora japonic a L. 68,205, 213,224, 

361*
S. рас hyс arpa C. A. Mey. 362* 
Sorghum cernuum (Ard.) Host. 108 
Sorbus aucuparia L. 50, 201, 349*
S. domestica (L.) Crantz. 349 
Sphaerocarpos michelii 269*
Sphagnum acutifolium 269 
Spinacia olearacea L. 311 *
Spiraea media Franz Schmidt. 343 
S. salicifolia L. 343 
S. vanhouttei (Broit) Zab. 343 
Spirogyra e Ion gata 252*
Spirulina platens is 247*
Staphylococcus aureus 245 
S. pneumonae 245 
Stellar ia media (L.) Vi II. 138 
Streptococcus с rem or is 244 
S. lactis 243 
Streptomyces jlavus 245 
S. fradiae 245 
S. griseus 245

Indice de denumiri ştiinţifice ale plantelor
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>. S. noursey 245 , 
ţ Strychos nux-vomica L. 220 
\ Strophantus gratus Franch. 221, 392*
X Symphytum officinale L. 399*
» Synchytrium endobioticum 258* 
ţ  Syr in ga vulgaris L. 137, 163, 165, 184,
I ’ 390*

I T
Tagetes erecta L. 428 

;ş T. minuta L. 428 
>■ T. patula L. 428*
> T. signala Bartl. 428 
-> Tan асе tum vulgare L. 428*

Taraxacum officinale Wigg. 20, 50, 58, 
116, 123, 133, 138, 164, 170, 177, 

I 184, 198,212,225,429*
'i Taxodium distichum (L.) Rieh. 280*
> Taxus baccata L. 282*
\  T. brevifoiia Nutt. 282*
% Thea sinensis L. 316*
I  Theobroma cacao L. 94, 335*
) Thermopsis lanceolata R. Br. 362* 
y. Thuja Occidental is L. 281 *
■■ Thymus serpyllum L. 417*
£ T. vulgaris L. 417*
■f, Tiiia americana L. 333 
f: T. argentea Desf. 334*
• T. begonifolia Stev. 333

T. carol in iana Mill. 333 
;• T. cordata M i 11. 334*

T. europaea L. 333 
■' T petiolaris DC, 333 
■f: Т. platyphyllos Scop, 334*
V T. tomentosa Moench. 333 
ч Trapa nat ans 125, 155

Treponema pallidum  245 
Trigonelia caerulea (L.) Ser. 362

V T. foenum-graecum  L. 362*
T. monspeliaca L. 362 
T. procumbens (Bess.) Reiehenb. 362

& Tr it iс im vulgare 223

I Tatiana C A L A  LB, 1 M ih a i B O D R U G ]

Triticum aestivum L.59, 60, 129, 138, 
175,212,444*

Т. durum Desf. 444 
Tropacolum major L. 155, 159 
Tulipa biebersteiniana Schult. 432 
T. gesnerana L. 432*
Tussilago farfara L. 116, 181, 225,430*

u
Uhnus campestris L. 160 
U. glabra Huds. 120, 213 
Ulotrix zonata  251 *
Urtica dioica L, 33, 69, 85, 86,98, 163, 

181,298*
U. kioviensis 298 
U pubescens Ledcb. 298 
(/. urens L. 298 
Ulva lactuca 252 
Usnea barbat a 265*
Ustilago tritici 261 *

V
Vaccinium myrtillus L. 331 *
V. v/V/5 idaea L. 161, 163, 166, 178, 

331* 
Valeriana officinalis L. 33, 57, 114, 120, 

154, 164, 189, 397*
Vallisneria spiralis L. 176, 203 
Vanilla planifolia 441 *
Vaucheria terrestris 253*
Veratrum nigrum L. 433*
V album L. 62,96
Verbascum densiflorum BertoL 407
V phlomoides L. 406*
V speciosum  Schrad. 407 
V. thapsus L. 407
V thapsiforme 87, 88, 157, 163, 183, 

196,215
Veronica chamaedrys L. 138, 407
V prostrata L. 140, 407 
V. officinalis L. 407*
V teuerium L. 407
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Indice de denumiri ştiinţifice ale plantelor

Viburnum lantana L. 135, 396*
V. opulus L. 396*
Victoria amazonica 289
Vinca herbacea Waldst. et Kit. 392
V minor L. W. et K. 140, 179, 392* 
Viola arvensis Murr. 318*
V odor at a L. 318*
V tricolor L. 318*
Viscum album L. 23,387*
Vi tis sylvestris C .C .G m  e l .386*
V vinifera L. 52, 386*
Voi vox aureus 251 *

w
Welwitschia mirabilis 277*

X
Xanthium californicum Greene. 429 
X. spinosum L. 429*
X. strumarium L. 429

z
Zantedeschia aethiopica 418 
Zea mays L. 58 ,59 ,60 ,95 ,98 , 108, 124, 

138, 147, 175, 178, 192, 197, 201, 
217, 224, 445*

Ziziphusjujuha  Mill. 385*
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INDICE DE DENUMIRI POPULARE 
ALE PLANTELOR

Afin 29, 30, 175, 178, 184, 189, 209,
219, 331*

A. de munte 175, 178, 184, 189 
Agava 62, 95, 159, 178 
Agriş 29, 353, 354*
Albăstrele 21, 205, 419*
Albumeală 424*
Aloe 21, 62, 95, 178 
Alun 27. 28, 29,95, 161, 168, 187,211, 

224,302*
Alune de păm ânt (Arahide) 95, 212, 

224, 357*
Ami 380*
A mă reală 188 
Ananas 216, 437*
Anason 114, 379*
Angelica 122, 164, 379*
Anghinare 419*
Aralie 376*
Arbore de cacao 335*
A. de cafea 394*
A. de camfor 286*
A. de cauciuc 341 *
A. de cuişoarc 365*
A. tem plier 276*
A. de ceai chinezesc 316*
A. de lalea 285
A. m am ut 280*
A. tem plier 276*
Ardei 29, 50, 51, 53, 184, 207. 219, 

401*
Arin negru 151, 301 *
A rm urariu  427*
Arnică 88. 110, 184, 192,420*
Aronie 21. 29, 38, 40, 52, 67, 69, 99, 

231, 348*
A rţar 137,212,387

В
Barilul lui Koch 245 
Bambus 443*
Bananier 232, 439*
Baobab 138 
Barcoace negre 349*
Bob 363
Boz 201, 202, 396*
Brad alb 279*
B. de balsam 279*
B. siberian 279*
Brânca ursului 384
Brânduşă de toam nă 52, 123, 154, 172
Brebenei 296*
Brum ărele 398 
B rusture 225, 418*
B ujor 215, 314
Bumbac 63,87. 137.215.221,338* 
Burete vegetal 323*
B. domnesc 261 *
Buretele viperei 261 *
Busuioc 413

Cais 27, 207,351*
Cala 448
Cană 120, 189, 224 
C aptalan 97. 201
C arto f 28, 51, 53. 58, 60, 62, 83,90,94, 

97, 137, 143, 164, 189,223,229, 253, 
258, 404*

Castan comestibil 300*
C. bun 29, 300
C. porcesc 29, 89, 104, 109, 137, 207, 

220. 227. 371*
Castraveţi 123, 140, 206, 218, 258, 

320, 322*
C ataran t 391 *
C ăldăruşă 118

464



bidice de denumiri populare ale plantelor ■

Cătină albă 158
C. de râu 57, 219, 388*
Cătuşnică 412*
Călin 163, 225, 396*
Cânepă 33, 70, 98, 105, 115, 149, 164, 

195,224, 244, 297, 398, 420*
C. codrului 420 
Cârcel 166, 172, 277*, 360 
C ârm âz 202, 304*
Ceai 26, 33, 177, 310, 316*, 339, 344, 

347, 349, 361, 414, 419 
Ceai de lava 414*
Ceapă 27, 52,61 ,62 ,99 , 117, 143, 159, 

187, 198, 228,434*
Cerceii doamnei 120 
Cerenţel 154, 225,344*
Cetină de negi 281 *
Chica voinicului 292*
Chimen 114, 164, 195, 218, 381*, 384 
Chimenul porcului 384 
Chiparosul de baltă 280*
C. piram idal 281 *
Cicoare 86, 429*
Cim brişor de câmp 83, 417*
Cim bru de cultură 83, 417*
C. de grădină 163, 188,415*
C. de m unte 416*
Cimen 195, 358 
Cinci degete 168
Cireş 28, 91,112, 207, 210, 225, 352*, 

387
Ciuboţiea cucului 109, 111, 142, 183, 

192, 194, 198,332*
Ciuta 442 
Ciulin 161 
Ciuma apei 176
Ciumăfaie 61, 62, 87, 89, 97, 110, 163,

184,215,219, 401*
Cium ărea 358*
Ciuperca de băligar 261 *
Clopoţeii porcului 118 
Coacăz auriu  353
C. m ontan 353

C. negru 27,219,353, 354*
C. roşu 353, 354
C oada calului 146, 152, 172, 241,267, 

271*
C. cocoşului 122 
C. racului 140,229, 345*
C. şoricelului 27, 201, 205, 240, 422* 
C. vulpii 140 
C. zmeului 197 
Cocotier 220, 446*
Cocos 94, 232 
C onduraş 155, 159 
Conopida 326
C oriandru  57, 114, 240, 382*
Corn 375*
Cornaci 125, 155
C ornul secării 75, 228, 233, 260*, 338.

444 
Coronişte 161 
Coşaci 358*
C răciuniţă  (Badan) 31, 356*
C răiţe  (Vâzdoage) 428*
C reţişoară 111, 164 
C reţuşcă 175, 343*
C rin de baltă 62, 192 
C ruşin 97, 152, 165,384* 
C ucurbcţică (M ărul lupului) 97, 188, 

287*
C ucută 97, 381 *
C. de apă 381 *
C urm al 64, 93, 224, 232, 446*
C urpăn  de pădure 97, 172

D
Dafin 33, 57, 114, 145, 155, 177, 189, 

286*
Dârm oz 135, 396*
Dediţel m are 292 
Degeţel galben 405*
D. lânos 405*
D. roşu 87, 88, 138, 178, 181, 197,215, 

406*
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Dentiţă 2 !2, 225, 422*
Dovleac (bostan) 57, 60, 84, 97, 107,

123, 140,217, 220,321,322*
Dracilă 31, 50, 111, 117, 120, 151, 158, 

171, 181, 189, 196, 293*
Drob 160, 188
Drojdia de bere 27, 28, 33, 228, 260*, 

310
D. de vin 260*
Dud 216, 217

Б
Eehinacee 424*
Eucalipt 57, 69,91, 113, 139, 159. 166.

170, 177. 180,365*
Fag 90, 104. 137, 167.212. 299*, 387 
Fasole 27, 29, 58, 60, 99, 131, 168. 203,

220. 360*
F. шаге 111 
Feciorică 308*
Fenicul 57, 114, 383*, 398 
Ferigă 46, 78, 102, 108, 178, 232, 240, 

267, 271
F. masculine 86, 120, 142, 147, 154, 

273*
Ficus 175 
Firuţă 201
Fierea păm ântului (Ţ intură) 393* 
Floarea de colţ 201
F. paştelui 155
F. patim ilor 3 19*
F. soarelui (Răsărită) 27, 95, 138, 175, 

184, 198,212, 224, 424*
F. vântului 164, 292 
Forziţie (Ploaie de aur) 390*
Fragi de pădure 111, 120, 140 ,143,

168, 215,345*
Fum ariţă 296*

G
Gălbenele 50. 110, 138, 198. 205,423* 
Garoafa anuală 308*

G. de cultură 308*
G herghină 62, 125, 228 
Ghim pe 141,428*
G hinţură  393*
Ghiocel 159
Ginseng (Rădăcina vieţii) 134, 288, 

377*
G. de Siberia 376*
Gladiole (Săbiuţă) 199, 438*
Glădiţă 143, 168, 224 
Gorun 163,300
G râu  27, 59, 60, 129, 138, 175, 203, 

2 12, 221, 222, 261, 300, 309, 444* 
G râuşor 125,292 
G reipfru t 369, 370*
G rozam ă 141 
Gulia 326*
G ura Icului 185 
G ura lupului 416*
G utui 29, 69, 99, 220, 230, 348*
G. japonez 349*

H
Hamei 28, 86, 87, 110, 140, 167, 170, 

212, 297*
H arbuz 320, 321 *
Holeră (Ghimpe) 428*
Hrean 201,325*
H rib  ţigănesc 261*
H rişcă comestibilă 59, 159, 167, 206, 

212, 223,314*

I
Iarbă  de şoaldină 175.355*
I. de urechi 200
l. m are (Lacrim ile Elenei) 20, 87, 122, 

134, 163,423*
I. pasiunii 320*
I. roşie 313 *
I. sf. loan 162, 415*
X, săra tă  95
I. şarpelui 400
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Iască de mesteacăn 261*
Iasomie 390*
Iederă 97, 113,121,124,140, 166,170, 

201,230,376*
Ienupăr 159, 169, 217, 281*
In de cultură 66, 69, 70, 372*
Inulă 88 
Ipcărige 199 
Isop 57, 409*
Izma bună 57, 87, 109, 163, 165, 181, 

412*

J
Jaleş de grădină 138, 181,415* 
Jneapăn 278*

К
Karkade 338*

L
Lalea 143, 165, 195, 215, 285, 432* 
Laur (Ciumăfaie) 286, 401 *
L. păros 401*
Lariţă 99, 165
Lăcrăm ioara 50, 61, 62, 108, 120, 141, 

143, 148, 158, 165, 177, 196, 209, 
228, 431*

Laminarie 254*
Lămâi 29, 57, 114, 188, 207,369,370* 
Lămâi chinezesc 289*
Lăsnicior 140, 403*
Leandru 79, 81, 115, 155, 169, 174, 

190, 391*
Lemn dulce 134, 359*
Lentiţă 96, 144 
Leurdă 435*
Leuştean 132, 383*
Levănţică 138, 163,205,410* 
Lichenul de Islanda 265*
Lichenul renilar 265*
Liliac 137, 163, 165, 184, 390*
Limba câinelui 400

L. mielului 199, 400 
L. soacrei 306*
Linariţă 185,215 
L. genistifolie 406*
L. obişnuită 406*
Linte 131, 167, 172, 186, 220,363 
Linte lanceolată 362*
L. galbenă 172
Lobodă de grădină 159, 309, 311 * 
Lobelie 183 
Lucernă 27, 123
Lum ânărică (Coada vacii) 87,88,157,

163, 196,215,406*
Lum ânărică păm ântului 183 
Lum iniţă 367*

M
M ac de grădină 31, 58, 115, 219, 295* 
M. galben 294*
Maclee 164, 295*
M aghiran 158
M azăre 28, 83, 131, 167, 172, 188, 195, 

214, 220,360*
M andarin 369, 370*
Măceş 27, 29 ,50 ,53 ,57 , 138, 167,219, 

237, 346*
M ăcrişul calului 314*
M. iepurelui 161, 215 
M. m ărun t 125, 159, 160 
M ăghiran 411*
Mălin 136, 161, 196 
M ărgcluşă 216 
M ânatarcă 261*
M ăr cultivat 29,38, 137, 218, 220, 350* 
M ăr pădureţ 350*
M ărar 57, 114, 164,218,379* 
M ăsciariţă 31, 87, 402*
Măslin 27, 57, 87, 100, 139, 155, 210, 

389*
M ătăciune 398, 409*
M ătrăgună 30, 31, 61, 62, 134, 166,

170, 177, 181, 184, 188,217,400*
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M ătreaţa b raz ilo r265*
M ăturicea raiului 421 *
Menta 412*
M. creaţă 163 
M erişor331*
M. de m unte 161, 163. 166, 178 

? Mesteacăn alb 89, 90, 109, 137, 153,
159, 161, 163, 165, 169. 181, 261. 
302*, 387 

Micşunele 87, 214 
Mierea ursului 199, 400 
Migdal 21, 27, 178. 210, 351*, 432 

:» Migdal pitic 351 *
M irt 366*

■ Mlajă 329
: Molid 58,91, 126, 137, 151, 265,279*

M. european 15 1 
M. siberian 279*
M omordică 323*

V M onsteră 447*
> Morcov cultivat 29, 50, 51, 53, 94, 97, 

125, 132, 138,200,322,382* 
Morcov sălbatic 382*
Mucegai comun 259*
Mucegaiul verde-albastru 259*, 260 
Mucegaiul verde 260*

: M ur 27, 230, 346*
M uşcată 21. 66, 67, 98, 109. 166, 230, 

374*
Muşchi de păm ânt 269*
Muşchi de fântână 269*
Muşchi de tu rbă  269*
Muşeţel (Românită) ПО, 164, 205,425* 

: M uştar alb 213. 220. 325*
M. de masă 326*
M. negru 21, 112. 194, 227. 326* 
M utătoare 117, 321 *
M utulică 31, 403*

N
Nalbă de grădină 337*
N. de pădure 132. 165, 183,339*

N. m are 51, 59, 62. 70, 86. 110, 115.
133, 159, 166, 177. 180, 188,337* 

N ăpraznic 374*
Năut 111,363 
Neghina 308*
Negrilică 193,220, 292*
Nemţişori de câmp 21, 196, 213, 291 * 
Nuc comun 29, 31,61, 303*
Nuca vomică 220
N ufăr alb 96, 166, 172, 176, 222, 289* 
N ufăr galben 96, 170, 172, 176,289*

O
Obligeană 57, 96, 141, 153, 197, 447* 
Ochiul broaştei 292*
Ochiul lupului 69
Odolean 33, 57, 114, 120, 154. 164, 

189, 240. 397*, 411 
Om ag 31, 11, 172, 196,291*
O punţie 117 
Orez 58, 59, 60. 444*
O rz 128.443*
Osul iepurelui 133. 360*
O ţe ta r 368
Ovăz 59. 201,203,443*

P
Panax 198
Palm ier de cocos 232 
Palm ier de zah ăr 283, 430, 446*
P. de ulei 232 
P. din Brazilia 155 
Papirus 442*
Paţăchină
Păduccl 29, 50, 143, 201, 206, 218, 349* 
Pălăm idă 125, 161, 171 
Păpădie 20, 50, 58, 116, 123, 133, 138,

164, 170. 177, 184, 198, 212, 225, 
429*

Păpălău 183
P ăr 22, 29, 84, 86, 99, 100, 137, 158,

160, 197, 206,218.387

• i f  • ...................... • '
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Indice de denumiri populare ale plantelor

P. pădureţi 350*
P. cultivat 350*
Păstârnac 28, 94
Pătlagină îngustă 88, 110, 141, 158,

179, 181,407*
P. m are 97, 110, 123, 138, 141, 158,

163, 165, 169, 181, 196 
P. medie 181
Pătlăgele roşii (Tomată) 402*
P. vinete 404*
Pătrunjel 27, 28, 97, 383*
Pătrunjel de câmp 384*
Pecetea lui Solomon 123, 142, 432* 
Pedicuţă 136,271*
Pelin am ar 420*
P. alb 88, 138, 164,201 
P. de Crimeea 422*
P. lămâios 421 *
Pclinariţă 422*
Peniţa apei 96
Pepene verde 123, 206, 218,321*
P. galben 163,323*
Pcştişoară 170
Piciorul cocoşului 51, 111, 140, 155,

164, 183, 292*
Piersic 112, 207, 261,352*
Pin de pădure 93, 173, 278*
Piper de baltă 153, 177,312*
Piper negru 287*
Pipirig de mare 96, 198 
Pir 83, 143, 172, 228 
P. tâ râ to r 443*
Piretru (Floarea-raiului) 426* 
Plesnitoare 211, 225, 322*
Plop alb 99, 109, 126, 137,328*, 387
P. cenuşiu 329
P. negru 153, 159, 221,328*
P. trem urăto r 155, 158, 163, 328*
P. canadian 329 
P, piram idal 329 
Pochivnic 155, 159, 288*
Pod bal 116, 181,225,240, 430*
P. de munte 212

Polimnie 426*
Portocal 51, 114, 15,250, 260,370* 
Porum b 27, 58, 59, 60, 95, 98, 108,

124, 138, 147, 175, 178, 192, 197, 
201,217, 224,336, 445*

Porum bar 120, 138, 143,353*
Praz 27, 29, 434*
Prun cultivat 69, 91, 197, 210, 353*, 

387
Pufuliţă (Zburătoare) 366*

R
Ramie 33, 98, 105 
Rapiţă 213, 327*
Rauvolfia 391 *
Răchită 167, 221,329 
R. roşie 329 
Răchiţică 86
Răculeţ 30, 31, 61, 62, 312*
Rădăcina cerbului 427*
Rădăcina de au r  355*
Revent 21, 30, 62, 154,313*
Ricin 57, 60, 95, 105, 159, 164, 187, 

207, 215, 221, 224, 227, 341* 
Ridiche cultivată 29,94, 125, 132, 164, 

327*
R. de iarnă 327*
R. de lună 327*
R. sălbatică 213 
Rocoină 138 
Rodie 363*
Rodul păm ântului 166, 197,448 
Rogoz de dum bravă 442*
Roibă 395*
Roiniţă 163, 411*
Rostopască 54, 58, 115, 153, 164, 177, 

192, 206, 222, 294*
Roua cerului 111, 117 
Roza ierihonului 225 
Rozmarin 159, 414*
R ujă (Nalbă de grădină) 337* 
Ruşcuţă de prim ăvară 152, 164, 194, 

290*

4 6 9
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s
Salbă m oarte 222 
Salcâm 91, 99, 121,229,361*
S. japonez 205, 213, 224, 361 *
S. galben 68
S .a lb  103, 167, 171, 184, 196 
Salcie 89,99, 160, 186,387 
Salcie albă 112, 158.329 
Salcie căprească 329 
Salcie plângătoare 329 
Salvie 57, 109, 166, 185, 189,415 
S. nutanţă 140 
Saschiu 140, 179, 392*
Săgeată apei 159 
Sălcioară 388*
Săpunariţă 62, 308*
Sânzâenc, (Drăgaică) 395*
S. de grădină 428 
Sârm uliţă 130, 176,203 
Scai vânăt 384 
Scaiul dracului 225 
Scara Domnului 398*
Scânteiuţă de câmp 137, 215 
Schind u f 362*
Sehinel 161 
Sclipcţi 345*
Scoruş 50, 261
Scoruş de m unte 50, 201, 349* 
Scumpie 31, 161,368*
Secară 260, 444*
Sfeclă 132, 200, 2 15, 223, 257, 310* 
Sfecla de zahăr 28, 255, 309, 3 10* 
Sfecla pentru frunze, Mangoldul 310* 
Sfecla roşie de masă 310*
Silnic 163
Siminiche 21, 168, 175, 178,358 
Siminoc (Imortele) 425*
Slăbănog 211 
Sm irdar 110, 230 
Smochin 115, 116, 216 
Soc 396*
S. negru 21, 62, 66, 90, 96, 204, 396* 
Sofora 362*

Soia 27, 95, 168, 207, 224,361* 
Sorbestrea 347*
Sorg 108 
Sovârv 240,413*
Spanac 27, 28,217, 247 
Spanacul de grădină 29, 311 *
Spânz 97, 165,215,291*
Sparanghel 98, 436*
Spetează 198
Stânjenel 52, 82, 120, 141, 159, 175,

178, 194, 198,215,438*
S. de baltă 198 
S. galben 439
S tejar 31, 79, 89, 91, 99, 104, 114, 126,

138, 151, 152, 164, 169, 176, 211, 
240,300 ,368 ,387, 396, 431 

S. b rum ăriu  300 
S. de plută 90, 300
S. pufos 300 
Stejerel 138 
Strigoaie 62, 96 
Strigoaie neagră 433*
Strofant 215, 221,392*
Strugurii ursului 92, 158, 178, 330* 
Sujel alb 410*
Sulfina 163,359*
Sunătoare (Pojarniţă) 113, 152, 158,

161, 177, 187,317*
Susai 160

Ş
Şerlai 415*
Şoaldină 159, 175,35*
Şofran 123, 143, 192 
Şofrânel 419*
Ştevie 30, 134,314*

T
Talpa gâştei 410*
Tarhon 421 *
Tăm âiţa 310*
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Indice de denumiri populare ale plantelor

Tătarnică 198
Tătăneasă 122, 157, 160, 166, 199, 

216, 399*
Tei argintiu 205, 334*
T. m are 120, 205, 334*
T. pucios 159, 163, 165, 169, 176,205, 

334*
T. roşu 105, 138, 139, 150 
Ţclină 27, 29, 133,380*
Tigvă 323*
Tisa 139, 165,282*
T. de Pacific 282*
Tomate 24, 29, 50, 51, 53, 184, 207, 

209, 220, 258, 402*
Topinam bur (Napi porceşti) 20, 94, 

425*
Toporaşi 160, 192,318*
Toporaşi de ogdare 318*
Torţei 92, 126, 143,398 
Traista ciobanului 27, 69, 86, 87, 157,

164, 170, 196,206,213,325* 
Trandafir 346, 355 
Trandafir chinezesc 339 
Trandafir pentru ulei 347*
Trei fraţi pătaţi 109, 215, 225, 318* 
Trestia de zahăr 69, 108, 283, 444*
T. de m are 95
Trestia indiană 223
Trifoi 27, 127, 196, 198, 220
T. alb 140
Trifoiste 96
Troscot 312*
Tuie 281 *
Turiţă m are 225, 344*
Tutun 97, 160, 183,220, 223,403*

u
Ulm 91, 120, 160,212, 261 
Ulm de m unte 213 
Unguraş 411 *

Untul vacii 441 
Urechea iepurelui 157 
Urzică 29, 240
U. m are 27,33, 69, 85, 86,98, 160, 163, 

181,298*
U. m oartă 188, 195,410*
Usturoi 29,99, 143, 154, 229, 434*, 435

V
Vanilie 441 *
V. de câmp 201
Varga de au r  (Splinuţă) 427*
Varză (Curechi) 27, 69, 213, 258, 327 
V. de Bruxel 326 
V ârnanţ 369*
Vâsc 23, 92, 126, 137, 161, 187, 225, 

387*
Vâsc de ste jar 387*
Verigar 385*
Veronica 78, 407*
Vetrice 198, 201,428*
V inăriţă 169 
Vioreua nopţii 441 
Vişin 28, 30, 21, 352*
Viţă de pădure 386*
Viţă de vie cultivată 52, 113, 130, 140,

165, 171,201,209, 225,386* 
Volbură 110, 116, 140, 184 
Vulturică 86

z
Zada europeană 280*
Zada siberiană 280*
Zămos 320, 322*
Z. neagră 210, 404*
Z arză r 351 
Zizifus (Unabi) 385*
Zmeoaică 384 
Z m eur 28,216, 229,346*
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Planşa I»

8 - «• 

■- Ь Г  .V.

Fig.l. Carpocalus de Aronia melanocarpa obţinut pe mediu nutritiv 
Murashige Scoog (1962) suplimentat cu 2,4 diclorfenoxiacetic (2,0 mg/l) şi 
kinetină (0,5 mg/l).

Fig.2. Carpocalus de Aronia melanocarpa obţinut pe mediu nutritiv 
Murashige Scoog (1962) suplimentat cu acid naftilcetic (3,5 mg/l) şi 
kinetină (0,5 mg/l).



Planşa II

Fig. 1. Equisetum arvense Fig.2. Dryopteris filix-mas

Fig.3. Cycas revoluta Fig.4.Ginkgo biloba

Fig.5. Ephedra distachya Fig.6. Pinus sylvestris



Planşa III

Fig.5. Juniperus sabina Fig.6. Aristolochia clematitis



Planşa IV*

Fig. 1. Nymphaea alba Fig.2. Nigella sativa

Fig.3. Ranunculus acris

Fig.5. Chelidonium majus

Fig.4. Berberis vulgaris

Fig.6. Glauciuni flavum



Planşa V*

Fig. 1. Macleaya microcarpa

Fig.3. Humulus lupulus

Fig.2.Cannabis sativa

Fig.4. Urtica dioica

Fig.5. Quercus robur Fig.6. Betula pendula



Planşa XI
9

Fig. 1. Securinega sufruticosa Fig.2. Spiraea sa!ici folia

Fig.3. Geum urban um Fig.4. Fragaria vesca

Fig.5. Ruhus caesius Fig.6. Ruhus idaeus



Planşa VI
9

Fig.3. Phytolacca americana Fig.4. Specii de cactuşi

Fig.5. Saponaria officinalis Fig.6. Beta vulgaris var. cicla



Planşa VII»

У

л

Fig. 1. Chenopodium ambrosioides Fig.2. Polygonum aviculare

Fig.3. Polygonum hydropiper Fig. 4. Rheum pal mat um var. tang и ti с um

Fig.5. Rumex confertus Fig.6. Paeonia officinalis



Planşa VIII*

Fig. 1. Hypereicum perforatum

Fig.3. Viola о do rat a

Fig.2. Viola tricolor

Fig. 4. С it ru!I us I anat us

Fig.5. Cucumis sativus F i g . 6. Cucumis meto



Planşa IX>

Fig. 1. Luffa cylindrica Fig.2. Momordica charantia

Fig.3. Armoracia rusticana Fig.4. Brassica juncea

Fig. 5. Brassica o!erасеa Fig.6. Salix babilonica



Planşa X5

Fig. 1. Primula veris Fig.2. Tilia cordata

Fig.3. Althaea officinalis Fig.4. Althaea rosea

Fig.5. Malva sylvestris F i g . 6. Ricin us comm unis



Planşa XII?

Fig. 1. Rosa canina Fig.2. Rosa damascena

Fig.3. Sanguisorba officinalis Fig.4. Cydonia oblonga

Fig.5. Chaenomelesjaponica Fig.6. Sorb us aucuparia



Planşa XIII>

Fig. 1. Crataegus monogina Fig.2. Malus domestica

Fig.3. Amygdalus nana Fig.4. Cerasus avium

Fig. 5. С eras us vulgaris Fig.6. Persica vulgaris



Planşa XIV>

Fig. 1. Prunus domestica Fig.2. Prunus spinosa

Fig.3. Bergenia crassifolia Fig.4. Arachis hypogaea

Fig.5. Galega officinalis Fig.6. Glycyrrhiza glabra



Planşa XV*

Fig. 1. Melilotus officinalis Fig.2. Pisum sativum

Fig.3. Phaseolus vulgaris Fig.4. Robiniapseudacacia

Fig.5. Glyine max F ig.6. Trigonella foenum-graecum



Planşa XVI*

Fig. 1. Faba bona Fig.2. Oenothera biennis

Fig.3. Cotinus coggygria Fig.4. Ruta graveolens

F i g . 5. Citrus aur anti um Fig.6. Citrus limon



Fig. 1. Aesculus hippocastanum Fig.2. Linum usitatissimum

Fig.4. Aralia mandchurica

Planşa XVII
5

Fig.3. Corn us mas

Fig.5. Hedera helix Fig.6. Anethum graveolens



Planşa XVIII4

Fig.3. Carum carvi Fig.4. Conium maculatum

Fig.5. Conundrum sativum Fig.6. Daucus carota



Planşa XIX

Fig. 1. Dauciis carata var. sativa Fig.2. Foeniculum vulgare

Fig.3. Levisticum officinale Fig.4. Petroselinum crispum

Fig.5. Vitis vinifera Fig.6. Viscum album



Planşa XX»

Fig. 1. Syringa vulgaris Fig.2. Forsythia suspensa

Fig.3. Vinca minor Fig.4. Galium verum

Fig.5. Rubia tinctorum Fig.6. Sambucus nigra



Planşa XXI>

Fig.5. Borago officinalis Fig.6. Atropa belladonna



Planşa XXII>

Fig. 1. Capsicum anniium 
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Fig.3. Lycopersicon esculent um

Fig.2. Datura stramonium

Fig. 4. Scopol ia carniolica

Fig.5. Solanum dulcamara Fig.6. Solanum nigrum



Planşa XXIII1

Fig. 1. Solanum mei on ge na Fig.2. Solanum tuberosum

Fig.3. Digitalis lanata Fig.4. Digitalis purpurea

Fig.5. Linaria vulgaris Fig.6. Verbascum phlomoides



Planşa XXIII*

Fig. 1. Solanum melongena Fig.2. Solanum tuberosum

Fig.3. Digitalis I an at a Fig.4. Digitalis purpurea

Fig.5. Linaria vulgaris Fig.6. Verbascum phlomoides



Planşa XXIV*

Fig. 1. Veronica officinalis Fig.2. Plantago lanceolata

Fig.3. Plantago major F i g. 4 Dracocephalum m о Ida vica

Fig.5. Hyssopus officinalis Fig.6. Lavandula angustifolia



Planşa XXV>

Fig.3. Mentha piperita

Fig.2. Melissa officinalis

Fig.4. Nepeta cataria

Fig. 1. Leonurus cardiaca

Fig.5. Ocimum basilicum Fig.6. Origanum vulgare



Planşa XXVI
5

Fig. 1. Rosmarinus officinalis Fig.2. Salvia sclarea

Fig.3. Salvia officinalis Fig.4. Satureja hortensis

Fig.5. Satureja montana Fig.6. Scutellaria baicalensis



Planşa XXVII»

Fig. 1. Thymus serpylliim Fig.2. Thymus vulgaris

Fig.3.Arctium lappa Fig.4. Carthamus tinctorius

Fig.5. Centaurea cyanus Fig.6. Cynara scolymus



Planşa XXVIII

Fig. 1. Artemisia absinthium Fig.2. Artemisia taurica

Fig.3. Artemisia vulgaris Fig.4. Achillea millefolium

Fig.5. Calendula officinalis Fig.6. lnula helenium



Planşa XXIX*

Fig. 1. Echinacea purpurea

Fig.3. Helianthus tuberosus

Fig.2. Helianthus annuus

Fig.4. Helichrysum arenarium

Fig.5. Matricaria chamomilla Fig.6. Matricaria inodora



Planşa XXX5

Fig. 1. Polymnia sonchifolia Fig.2. Pyrethrum einerariaefolium

Fig.3. Silybum marianum Fig.4. Solidago canadensis

Fig.5. Tanacetum vulgare Fig.6. Cichorium intybiis



Planşa XXXI?

Fig. 1. Taraxacum officinale Fig.2. Tussilago farfara

Fig.3. Aloe vera Fig.4. Polygonatum odoratum
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Fig.5. Tulipa gesneriana Fig.6. Allium сера



Planşa XXXII?

F i g .  1 .  Allium sativum F i g . 2 .  Asparagus officinalis

F i g . 3 .  Musa paradisica F i g . 4 .  Triticum aestivum

F i g . 5 . 7,ea mays F i g . 6 .  Monstera deliciosa


