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O IMPORTANTĂ ACŢIUNE DE EVALUARE A UNOR RESURSE

NATURALE ALE ŢĂRII NOASTRE :

CARTAREA ECONOMICĂ A PLANTELOR MEDICINALE

DIN FLORA SPONTANĂ A ROMÂNIEI

REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE

VASILE CALCANDI, ION LUNGEANU, MARIA PELEA, IULIA NIŢESCU,

MARCELA GUJA

în această lucrare sînt prezentate scopul Cartării economice a

plantelor medicinale din flora spontană a României, precum şi insti-

tuţiile care au efectuat această acţiune.

Este descrisă metodologia utilizată în cartare şi so discută unele

probleme privind evaluarea cantitativă si calitativă a speciilor medi-

cinale identice în fiecare bazin.

Se arată importanţa practică a acestei acţiuni pentru asigurarea

necesarului de medicamente de origine vegetală şi măsurile ce tre-

buie luate pentru protejarea şi refacerea bazinelor de plante medi-

cinale, faţă de acţiunea negativă produsă de activităţile umane, care

duc la scăderea potenţialului productiv al acestor bazine.

ISTORIC

Amplasarea geografică a ţării noastre, variaţiile de relief, sol si

climă, microclimatele specifice diferitelor regiuni, interferenţa unor in-

fluenţe variate sînt factorii care au contribuit la dezvoltarea unei bo-

gate flore spontane, inclusiv a unei flore medicinale, pe acest teritoriu.

Preocupări pentru cunoaşterea şi valorificarea plantelor medicinale

din ţara noastră sint cunoscute încă din vremea geto-dacilor, fiind

menţionate de autori consacraţi ai antichităţii : Herodot, Dioscoride,

Galenus, Pseudo-Apuleius, etc. Cercetări ştiiţifice pentru identificarea,

cultura şi utilizarea în terapeutică a plantelor medicinale încep în sec.

al XVIII-lea, aut în Principatele Dunărene cît şi în Transilvania. Ele

sînt întreprinse de botanişti, farmacişti şi medici. Aceste cercetări se
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amplifică în sec. al XIX-lea, pentru a atinge apogeul în sec. XX. Nu

intră în cadrul acestui referat menţionarea marelui număr de oameni

de ştiinţă care au cercetat şi valorificat plantele medicinale.

Cu toate că există un număr mare de lucrări floristice sau lito-

geografice şi monografii ale unor masive muntoase, pînă la mijlocul

sec. XX nu există in ţara noastră o lucrare de cartare a florei medici-

nale, care să cuprindă evaluări cantitative ale speciilor deci

evaluarea cantităţilor de materie primă ce ar putea fi valorificată dm

fiecare specie, de pe un anumit teritoriu.

Primele cercetări de evaluare cantitativă a plantelor medicinale

aparţin lui O. Bojor şi se referă la Masivul Retezat (3) şi lui R. Zitti

si M. Retezeanu si se referă la fostele raioane Caransebeş (10) şi Fă-

get (11).
Din 1956, la iniţiativa lui O. Bojor şi R. Zitti, în planul de cerce-

tare al Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi Cer-

cetări Farmaceutice din Bucureşti s-a introdus tema „Cartarea economică

a plantelor medicinale din flora spontană a ţării", temă ce s-a finalizat

în 1980 şi a fost reluată pentru Judeţul Suceava în 1987 —1988.

La această tema, efectuată de mai multe colective ale Institutului

sus menţionat, după 1967 au colaborat, pentru anumite zone ale ţării,

şi Facultăţile de Farmacie din Tg. Mureş, Cluj şi laşi, precum şi Fa-

cultatea de Biologie şi Grădina Botanică a Universităţii din Bucureşti.
In perioada 1987 —1989 colective de la Institutul pentru Controlul

de Stat al Medicamentului şi Cercetări Farmaceutice au cercetat con-

ţinutul în principii active al principalelor plante medicinale dintr-o

serie de bazine ale judeţelor Brăila, Timiş, Arad, Oradea, Cluj, Braşov

şi Suceava. Aceste cercetări pot fi considerate ca o anexă la marea temă

a Cartării plantelor medicinale din flora spontană a ţării (6).

SCOPUL CARTĂRII PLANTELOR MEDICINALE

Prin cartarea economică a plantelor medicinale s-a urmărit :

1. Identificarea bazinelor de plante medicinale şi evaluarea can-

tităţilor de materie primă ce se poate recolta pentru fiecare specie din

bazinul respectiv, ţinînd seama de legile de protecţie a naturii.

2. Determinarea valorii terapeutice a principalelor specii din fie-

care bazin, prin dozarea conţinutului lor în principii active.

3. Identificarea unor taxoni sau populaţii locale ce plante medici-

nale cu conţinut ridicat în principii active, în vederea recoltării ma-

terialului de înmulţire şi stabilirea localităţilor favorabile introducerii

în cultură a speciilor respective.
Dacă cele arătate mai sus au constituit obiectivele propriu-zise ale

cartării, scopurile Imale ale acestei acţiuni au fost următoarele :

1. Asigurarea cantităţilor de plante medicinale necesare pentru
satisfacerea nevoilor populaţiei cît şi solicitărilor exportului.

2. Asigurarea necesarului de materie primă pentru laboratoare sau

industrie în vederea obţinerii de preparate farmaceutice pe bază de

produse vegetale : fineturi, extracte, etc.
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3. Valorificarea superioară a plantelor medicinale, prin izolarea

industrială a principiilor lor active : alcaloizi, glicozide, flavone ele.

METODOLOGIA CARTĂRII PLANTELOR MEDICINALE

Metodologia cartării, stabilită încă de la început de R. Zitti şi O.

Bojor, a fost descrisă în mai multe lucrări, dintre care menţionăm nu-

mai pe ultima, în care este descrisă mai pe larg, şi anume Flora medi-

cinală a României, de M. Alexan, O. Bojor şi FI. Crăciun (2). în pre-

zenta lucrare vom trece în revistă numai principiile acestei metodo-

logii.

Evaluarea cantitativă a fost exprimată în kilograme de materie

primă uscată (frunze, flori, fructe, etc.) ce se pot obţine de la o specie
medicinală existentă pe o anumită suprafaţă (localitate), dar nu în-

treaga cantitate ce s-ar putea recolta, ci numai acea cantitate ce nu

prejudiciază existenţa în continuare a speciei în bazinul respectiv, acei

cantitate ce permite refacerea speciei. Deci am ţinut seama în eva-

luările noastre de legile de protecţie a naturii şi am recomandat pentru
recoltare următoarele cantităţi faţă de totalul existent pe un anumit

teritoriu :

— Pentru organe subterane : 30%
— Pentru părţile aeriene (herba) : 30 —40%
— Pentru frunze, flori, fructe, seminţe : 40 —60%
— Pentru fructe şi seminţe cînd planta se înmulţeşte curent prin

alte organe (ex. Colchicum) : 100%.

în plus, în cazul organelor subterane şi al părţilor aeriene (herba)

am recomandat ca recoltarea de pe acelaşi teren să se facă odată la

4—5 ani.

în ceea ce priveşte tehnica evaluării acestor cantităţi recomandate

spre recoltare, am ţinut seama de următorii parametri :

a) Cantitatea de materie primă uscată (organul de plantă utilizat)

ce se poate obţine de la un individ. Dăm cîteva exemple :

Folium Belladonnae

Radix Belladonnae

Fructus Cynosbati

Flores Tiliae sp.

Semen Colchici

Ib'rba Fquiseti

4— 6 g

20—25 g

2— 3 g

10—12 kg

1,5 g

4 g

b) Numărul de indivizi din specia respectivă care se află în zona

cercetată (localitatea). în cazul plantelor ierboase, pe suprafaţa care ne-a

interesat (de ex. o luncă, o poiană) am efectuat un mare număr de re-

levée, am făcut o medie a indivizilor din aceste relevée şi apoi am

extrapolat rezultatele pentru întreaga suprafaţă. Numărul de indivizi

rezultat a fost înmulţit cu cantitatea de materie primă ce se poate

obţine de la un singur individ şi cu factorul de protecţie al speciei (de
ex. 0,3 în cazul organelor subterane, adică recoltarea a numai 30% din

indivizi, aşa cum am arătat). Se obţine astfel cantitatea de materie
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primă uscată pe care o recomandăm spre valorificare, din întreaga su-

prafaţă cercetată. Desigur că pentru cercetătorii cu experienţă înde-

lungată nu mai era necesar efectuarea propriu-zisă de relevée, acest; л

putînd face aprecieri asupra cantităţilor de materie primă ce se poate

recomanda spre valorificare dintr-o anumită localitate. în cazul plan-
telor lemnoase, arbuşti şi arbori, evaluarea s-a făcut pe baza numărării

aproximative a acestor plante de pe teritoriul cercetat, urmînd apei

aceleaşi calcule ca în cazul plantelor ierboase.

După terminarea cartării unei anumite zone am trecut la alcătuirea

lucrării de cartare, cu rezultatele obţinute. în acest scop pentru fiecare

localitate am trecut toate speciile medicinale, cu cantităţile de materie

primă uscată propuse a fi valorificate. Rezultatele obţinute au fost

transpuse şi pe o hartă a zonei respective, sub formă de cercuri cu o

anumită rază, proporţională cu cantitatea de materie primă propusă

spre valorificare. Adesea numărul de specii dintr-o localitate este mare,

de aceea pentru a putea fi trecute toate pe hartă ele s-au înscris sub

formă de sectoare în cadrul aceluiaşi cerc, mărimea sectorului pentru

fiecare specie fiind proporţională cu cantitatea propusă spre valorifi-

care, în cazul cantităţilor foarte mari dintr-o specie, pentru a nu repre-

zenta pe hartă cercuri prea mari, sau făcut cercuri mai mici, mention! ncl

în fiecare cerc sau sector de cerc, printr-un număr, de cîte ori va trebui

înmulţită suprafaţa lui pentru a afla cantitatea reală a materiei prime

(de ex. x 5, x 10, etc.). Speciile au fost notate în fiecare cerc sau sector

de cerc cu simboluri, rezultînd în general din iniţialele genului şi spe-

ciei respective. Anexăm- alăturat spre exemplificare o hartă a unei zone

cartate, cu reprezentarea grafică prin cercuri şi sectoare de cerc a spe-

ciilor medicinale propuse de noi spre valorificare.

IDENTIFICAREA BAZINELOR DE PLANTE MEDICINALE Şl EVALUAREA

CANTITĂŢILOR DE MATERIE PRIMA CE SE POATE RECOLTA DIN FIECARE

SPECIE, ŢININD SEAMA DE LEGILE DE PROTECŢIE A NATURII

Speciile de plante medicinale care au fost identificate şi evaluate

cantitativ de echipele implicate în acţiunea de cartare pot fi grupate
astfel :

1. Specii a căror utilitate în terapeutică a fost oficializată în ţar;;
noastră, prin înscrierea lor în Farmacopeea Româna (de ex. Atropa
belladonna L., Valeriana officinalis L.). ,

2. Specii neînscrise în Farmacopeea Română, prevăzute sau nu de

alte farmacopei, dar utilizate de populaţie la noi şi valorificate de

Trustul Plafar (ex. Betula pendula Roth.', Tussilago ' farfara L., Jug-
lans regia L.).

3. Specii nemedicinale, dar aflate în cantităţi mari în anumite lo-

calităţi. Ele s-au cartat în ipoteza descoperirii în viitor a unor însuşiri

terapeutice. Menţionăm ca exemplu specia Epilobium angustifolium L.,

plantă meliferă, căreia numai recent i s-au descoperit proprietăţi te-

rapeutice.



9



10

4. Specii amintite în tratatele de medicină populară, dar a căror

eficacitate terapeutica n-a putut fi confirmată pînă în prezent (ex.

Trapa natans L., Myricaria germanica (L.) Desv.).

5. Specii utilizate de industria farmaceutică pentru extragerea unor

principii active (ex. Sophora japonica L.).

6. Specii considerate nemedicinale, cerute uneori la export, fără pre-

cizarea scopului.

7. Specii asupra cărora se efectuează studii fitochimice şi farmaco-

logice.

8. Specii. subspontane sau chiar de cultură, care formează plantaţii

în păduri, perdele de protecţie, etc. (ex. Robinia pseudacacia L., Jug-

lans regia L., Morus L. sp.).

Nu putem preciza numărul de specii care s-au cartat în decursul

celor 25 de ani cît s-a desfăşurat această acţiune, deoarece ele au variat

în funcţie de solicitări. Numărul lor însă depăşeşte 200. Menţionăm

cu titlul'informativ că în anul 1989 Trustul Plafar a valorificat un număr

de 160 de specii medicinale, din care a obţinut 208 produse. Aceste

specii spontane, recoltate în cantitate de 15.000—16.000 tone, au re-

prezentat aproximativ o treime din cantitatea totală de materie prima

valorificată, restul de două treimi fiind obţinut din cele 50 de specii

medicinale de cultură.

Arealul plantelor medicinale variază mult de la o specie la alt i.

De asemenea variază mult abundenţa lor în cadrul arealului. Din acest

punct de vedere putem clasifica plantele medicinale în următoarele

grupe :

1. Plante cu un areal foarte larg şi abundenţă mare în numeroase

localităţi. Aşa .sînt Urtica dioica L., răspîndită practic în toată ţara, do

la cîmpie pînă în zona subalpină, şi Taraxacum officinale L. Un areal

destul de larg îl are şi Achillea millefolium L., răspîndită însă numai

în zona montană, de-a lungul întregului lanţ carpatic.

2. Plante cu areal larg, dar care se întîlnesc numai în anumite sta-

ţiuni. Este cazul plantei Atropa belladonna L., răspîndită în zona mon-

tană numai în tăieturile de păduri şi cu o abundenţă cel mai adese;;

redusă.

3. Plante cu areal foarte redus. Dăm ca exemplu Acorus calamus L.,

întîlnită numai de-a lungul unor rîuri din Cîmpia Tisei, lîngă Oradea

şi Timişoara, iar în Judeţul Braşov în două localităţi.

Ţinînd seama pe de o parte de potenţialul productiv al tuturor

bazinelor din ţara noastră pentru o anumită specie medicinală (poten-

ţial ce depinde de arealul şi abundenţa speciei respective) şi pe de altă

parte de solicitările pentru o anumită specie (pentru satisfacerea cere-

rilor populaţiei şi ale industriei farmaceutice), deosebim trei cazuri si

anume :
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1. Specii medicinale la care potenţialul productiv este mai mare

decît solicitările. în aceste cazuri se pot recolta cantităţile solicitate

şi nu există problème pentru prezent şi viitorul apropiat (ex. Urtica

dioica L., Achillea millefolium L., Hypericum perforatum L.).
2. Specii medicinale la care potenţialul productiv este inferior so-

licitărilor şi se impune luarea de măsuri eficiente atît pentru prote-

jarea speciilor respective, cit şi pentru satisfacerea nevoilor consumului

(ex. Atropa belladonna L., Arnica montana L., Vinca minor L.).

3. Specii medicinale de la care nu se mai poate recolta nimic şi vor

trebui găsite alte soiuţii (Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng, Genţiana

lutea L.).

Pentru conservarea speciilor medicinale şi asigurarea refacerii lor

în localităţile ce urmau a fi exploatate, în cadrul operaţiunilor de cu-

tare am luat următoarele măsuri de protecţie a naturii :

1. Aşa cum am arătat, nu am propus pentru recoltare întreag i
cantitate existentă dintr-o anumită specie într-o localitate, ci numai

un anumit procent, in funcţie de natura organului de recoltat.

2. Nu a fost cartată nici o specie din rezervaţiile naturale.

3. Nu au fost cartate plantele ocrotite de lege : Angelica archan-

gelica L., Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Genţiana lutea L.

4. Pentru anumite specii neocrotite de lege, dar ameninţate cu dis-

pariţia, am semnalat să nu se recolteze deloc (Aconitum romanicum

Wol., Drosera rotundifolia L., Lycopodium selago L. etc.) sau să se re-

colteze condiţionat (de ex. Nymphaea alba L. să se recolteze numai din

Delta Dunării, să nu se recolteze Aconitum din secţia Napellus din anu-

mite masive etc.).

Despre alte măsuri de protecţie privitoare la speciile deficitare vom

reveni într-un capitol ulterior.

în anexa de la această lucrare sînt prezentate principalele spcc ; i

medicinale care au format obiectul cartării. Menţionăm că această anexă

nu cuprinde o serie de specii depăşite sau cu acţiune terapeutică ne-

confirmată, cartate în anumite perioade, dar care n-au mai fost soli-

citate în ultimi ani de Trustul Plafar, sponsorul mtregii lucrări de

cartare. Arătăm cîteva exemple din această categorie : Caltha palustris

L. ssp. laeta (Schott Nym. et Kotschy) Hegi, Carlina acaulis L., Cotinus

coggygria Scop., Eleagnus angustifolia L., Galium verum L., Hieracium

pilosella L., Oxalis acetosella L., Prunella vulgaris L., Pteridium aquili-

num (L.) Kühn, Sambucus racemosa L., Salvia glutinosa L.

în cei peste 25 de ani scurşi de la începutul pină la finalizarea

acestei lucrări a fost cartată aproape întreaga suprafaţă a ţării, cu

excepţia unor zone de cîmpie, în cea mai mare parte cultivate şi

deci cu puţine plante medicinale. Aceste zone necartate sînt : judeţele

Călăraşi, lalomiţa, Giurgiu şi Olt (cu excepţia Luncii Dunării, care a

fost cartată), sectorul agricol Ilfov, părţi din judeţele Timiş şi Arad.
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DETERMINAREA VALORII TERAPEUTICE A PRINCIPALELOR PLANTE

MEDICINALE, PRIN DOZAREA CONŢINUTULUI LOR ÎN PRINCIPII ACTIVE

Identificarea unui bazin bogat în plante medicinale prezintă o im-

portanţă economică potenţială, care trebuie confirmată prin evaluarea

calitativă a plantelor medicinale identificate, evaluare ce se realizează

prin analize chimice asupra conţinutului în principii active, principii

responsabile de valoarea terapeutică a plantei respective. Numai atunci

ne putem pronunţa asupra importanţei bazinului descoperit. Astfel un

bazin din care se pot recolta cantităţi mari de rădăcini de Atropa bel-

ladonna L. (Radix Belladonnae) va prezenta importanţă numai dacă

materia primă obţinută (după uscare) va avea un conţinut în alcaloizi

totali cel puţin egal cu minimul prevăzut în Farmacope. La fel un

bazin din care se pot recolta cantităţi mari de flori de Chamomilla re-

cutita (L.). Rauschert va prezenta importanţă numai dacă materia primă
obţinută va conţine un ulei volatil de culoare albastră (datorată azu-

lenului) şi în cantitate cel puţin egală cu minimul prevăzut de Far-

macopee.

Pentru determinarea corectă a conţinutului în principii active al

unui organ de piantă este necesar să se respecte o serie de condiţii şi
anume :

1. Recoltarea organului respectiv de plantă (rădăcini, frunze, flori,

etc.) trebuie să se facă în acea fază de vegetaţie a plantei în care s-a

acumulat cantitatea maximă de principii active. De altfel în aceeaşi

fază se recomandă să se facă şi recoltarea produsului in vederea valo-

rificării sale. Această fază optimă variază de la specie la specie, dar

se pot deduce şi reguli generale, după natura organului sau părţii de

plantă recoltate. Astfel organele subterane se recoltează, de regulă, pri-
măvara sau toamna (dar sînt şi excepţii), părţile aeriene (produsul

„herba") în timpul înfloririi, frunzele fie într-un interval din perioada
de înflorire (la unele specii), fie în tot timpul perioadei de vegetaţie

(la alte specii), fructele şi seminţele în general la maturitatea lor. în

literatura de specialitate există date suficiente asupra perioadei optime
de recoltare şi de analiză a principiilor active, pentru fiecare specie.
Din motive obiective noi nu am putut totdeauna să recoltăm pentru
analiză organele de plantă la momentul optim. De aceea în toate tabelele

pe care le-am dat în lucrările noastre am menţionat data dozării prin-

cipiilor active şi perioada de vegetaţie a plantei, pentru a ţine seama

de acest factor şi a putea trage concluziile necesare.

2. Pentru г putea determina calitatea unei spteu dintr-un anumit

bazin, trebuie ca proba recoltată pentru analiza să fie reprezentativă
pentru specia respectivă din acel bazin. De aceea nu am recoltat frunz^,

flori, etc. dintr-un singur individ, ci de la un număr cît mai mare de

indivizi, pentru a obţine o probă medie reprezentativă.

3. Recoltarea plantelor medicinale se face pe teren iar analiza lor,
dozarea principiilor active, se face în laborator. De aceea trebuie luate

măsuri riguroase de uscare şi conservare a organelor recoltate pînă
cînd acestea vo: fi analizate, o uscare sau o conservare defectuoase
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ducînd sigur la degradări chimice ale principiilor active şi la obţinerea

unui rezultat eronat. în cazul nostru plantele după recoltare, puse în

pungi sau în saci de hîrtie deschişi, au fost transportate la bază şi în-

tinse în strat subţire, în încăperi aerisite şi ferite de umiditate. Li

nevoie uscarea a fost continuată la Bucureşti. După uscare plantele au

fost supuse analizei.

4. Un alt factor de care depinde obţinerea unor rezultate corecte

este procedeul ales pentru dozarea principiilor active. Procedee diferite

pot da rezultate parţial diferite. Dacă planta respectivă figurează în

Farmacopee am utilizat procedeul de dozare descris în Farmacopec.
Dacă planta no figurează în Farmacopee am utilizat procedeul descris

în Norma de cahtate a plantei respective. Dacă Norma de calitate nu

prevede dozarea de principii active, am utilizat uneori procedee gene-

rale de dozare a unui grup de principii active, procedee prevăzute în

Farmacopee, de exemplu : „Dozarea uleiurilor volatile din produsele

vegetale", „Dozarea taninurilor din produsele vegetale", etc. Menţio-
năm că n-am efectuat dozări de principii active în cazul tuturor spe-
ciilor medicinale cartate de noi ci numai în cazul plantelor la care se

cunosc cu precizie principiile active responsabile de acţiunea lor te-

rapeutică : alcaloizi, uleiuri volatile, vitamina C, hidroximetilantrachi-

none, glicozide, tamnuri, etc. i

Rezultatele obţinute de noi în privinţa conţinutului în principii ac-

tive arată că plantele recoltate din flora spontană a ţării noastre au,

în majoritatea cazurilor, un conţinut ce atinge sau depăşeşte minimul

prevăzut de Farmacopee sau Normele de calitate respective.
Sînt însă şi destule cazuri cînd acest conţinut este sub limitele

prevăzute. Este însă evident că există mari diferenţe in conţinut de la

o zonă la alta, diferenţe datorate atît factorilor interni, genetici, cît şi
factorilor externi de mediu : sol, temperatură,regim pluviometric, etc.

Rezultatele obţinute de noi în stabilirea calităţii principalelor plante
medicinale din flora spontană, prin dozarea principiilor lor active, au

fost redate în numeroase lucrări publicate şi nu fac obiectul expunerii
de faţă. Vom da totuşi cîteva exemple caracteristice, extrase din datele

obţinute de noi in cadrul ambelor acţiuni de cercetare a plantelor me-

dicinale din flora spontană, arătate la începutul acestei lucrări.

Un produs foarte solicitat, atît de medicina populară cît şi în cea

ştiinţifică, este Flores Chamomillae, florile uscate ale speciei Chamomilia

recutita (L.) Rauschert. Pentru acest produs Farmacopeea Română cd.

a IX-a (13) prevede un conţinut în ulei volatil de cel puţin 0,40<y0 şi

cere ca uleiul să fie de culoare albastră. Coiciu şi Raçz (7) prevăd un

minim de azulen în ulei de l°/o- Probe recoltate de noi din Cîmpia

Tisei, din zone aparţinând întreprinderilor Plafar Oradea şi Timişoara,

au arătat un conţinut în ulei volatil de 0,47 —0,91<y0 şi un conţinut de

azulen în ulei de 1,83—7,37%. deci corespund întru totul prevederilor

arătate (6). Produsul recoltat din zona Brăila (unde creşte în prezent

spontan numai pe suprafeţe reduse) este deosebit de bogat în ulei

volatil şi mai ales în azulen. Astfel două probe analizate de noi au

avut 0,86 şi 1,290/ o ulei volatil şi respectiv 12,25 şi 13,6<y0 azulen în

ulei (6). Cercetări ulterioare vor trebui să arate dacă şi muşeţelul culti-
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vat în zona Brăiia este tot de calitate superioară, în care caz Brăila

va putea fi indicată ca una din cele mai bune zone de cultivat această

specie medicinală atît de solicitată. Dimpotrivă, Flores Chamomillae

recoltată de noi din localităţi ale judeţului Tulcea s-au dovedit neco-

respunzătoare prevederilor, deoarece uleiul lor volatil, deşi în cantitate

mare (0,48—0,88<V0 ), este practic lipsit de azulen (5), aşa cum au arătat

de altfel şi luracec, loachimescu şi Zamfirescu, pentru muşeţelul din

Chilia Veche (8).
Produsul Flores Millefolii, obţinut de la specia Achillea millefo-

lium L., după Farmacopeea Română a IX-a trebuie să conţină cel puţin

0,20% ulei volatil (14). Coiciu şi Racz (7) prevăd un conţinut mediu în

azulen al uleiului de 20%. Cercetările noastre asupra compoziţiei chi-

mice a acestui produs, recoltat din diferite zone montane ale ţării,

arată o mare variabilitate în ceea ce priveşte conţinutul în azulen al

uleiului, ceea ce s-ar datora probabil unor chemotaxoni diferiţi. Astfel

probe recoltate din judeţele Cluj şi Suceava în anii 1987 —1988 au avut

un conţinut în ulei volatil de 0,44—0,82% Şi un conţinut în azulen al

uleiului de 1,36—23,1% (6)- Din unele localităţi din ţară am recoltat

şi probe care au avut un conţinut în azulen mult mai mare, uneori

peste 40%.
Pentru produsul Herba Serpylli, obţinut din diferite specii de Thy-

mus L. din flora spontană, Farmacopeea Română cd. a Vll-a (12) pre-

vede un conţinut în ulei volatil de cel puţin 0,60%. Probe din diferite

regiuni ale ţării analizate de noi au arătat o mare variabilitate în acest

conţinut. Astfel probele recoltate din judeţul Suceava în anii 1987 —

1988 au avut un conţinut în ulei volatil de 0,70—0,74%, în timp ce

probe recoltate în aceiaşi ani din judeţul Cluj au avut un conţinut de

numai 0,06—0,29% (6).Cele mai bogate în ulei volatil s-au dovedit pro-

bele recoltate din Judeţul Tulcea, care au avut un conţinut de 0,66—

2,30%, 70% dintre ele prezentînd un conţinut de cel puţin 1,300/0 (5),

şi din judeţul Constanţa, care au avut un conţinut de 1,36—2,400/0 (9).

Pentru produsele Folium şi Radix Belladonnae provenite de la

planta Atropa belladonna L., Farmacopeea Română ed. a IX-a prevede

un conţinut minim de 0,30%, respectiv 0,450/0
alcaloizi totali (13). Pro-

bele recoltate de noi din diferite zone ale ţării au arătat în mai mult

de jumătate din cazuri un conţinut scăzut în alcaloizi, sub limitele

arătate. în unele cazuri conţinutul a fost sub 0,200/0 ,
chiar şi pentru

Radix Belladonnae. Ca excepţii, am întîlnit probe de Folium Belladon-

nae cu 0,42% şi chiar 0,500/0 alcaloizi, şi probe de Radix Belladonnae

cu 0,60% şi 0,800/0 alcaloizi.

Produsul Herba Vincae minoris, provenit de la planta Vinca minor

L., recoltat din mai multe zone ale ţării s-a dovedit mai omogen în

ceea ce priveşte conţinutul în alcaloizi totali. Astfel probele provenind

din zonele Timişoara, Oradea şi Cluj au prezentai un conţinut în al-

caloizi de 0,19 —0,400/0 ,
marea majoritate a lor avînd cel puţin 0,27%

alcaloizi (6). i

Ca ultim exemplu menţionăm produsul Cortex Frangulae, prove-

nind de la planta Frangula alnus Miller. Farmacopeea Română cd. a

IX-a prevede un minim de 2,5%, hidroximetilantrachinone (13). Deşi
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în probele recoltate de noi din diverse regiuni ale ţării am găsit un

conţinut foarte variat în hidroximetilantrachinone, totuşi marea ma-

joritate a probelor conţin 2,0—3,5%, o bună parte din acestea conţi-
nînd sub 2,5% minimul cerut de Farmacopee.

Identificarea unor indivizi cu un conţinut în principii active mult

superior mediei este foarte importantă, aşa cum arătăm în capitolul

care urmează.

I

IDENTIFICAREA UNOR TAXONI SAU POPULAŢII LOCALE

CU CONŢINUT RIDICAT ÎN PRINCD7II ACTIVE

Identificarea în anumite localităţi a unor taxoni sau populaţii lo-

cale de plante medicinale de calitate superioară, prin conţinutul lor

foarte ridicat în principii active, sau prin prezenţa în cantitate mare a

anumitor componente valoroase din complexul de principii active al

speciiei respective, prezintă o deosebită importanţă ca material de în-

mulţire pentru cercetări de ameliorare şi selecţie, în vederea introdu-

cerii în cultură a speciilor deficitare din flora spontană, dar de mare

pondere economică. Culturile se pot face în localitatea respectivă, sau

în alte zone. în acest din urmă caz va trebui verificat dacă noile con-

diţii pedoclimatice n-au influenţat negativ calitatea plantelor. Dăm

cîteva exemple de plante medicinale introduse în cultură, pornind de

la material de înmulţire din flora spontană.

Ca urmare a lucrărilor de cartare au fost identificate pe teren nu-

meroase specii noi de plante-gazdă pentru genul Claviceps. Materialul

recoltat pentru cercetări în vederea identificării atît a speciilor de

plantă-gazdă cît şi a ciupercii a servit ca bază de studiu teoretic şi

aplicativ în problema cornului secarei, Claviceps purpurea (Fr.) Tul.

Din materialul recoltat de pe teren s-eu selecţionat de către O. Bo-

jur (4) tulpini de Claviceps de tip ergotaminic sau ergotoxinic şi tul-

pini conţinînd un amestec din toate grupele alcaloidîce de tip lizergic

sau clavinic. Astfel de pe graminea spontană Baldingera arrundinacea

s-a selecţionat o tulpină ergotaminică practic pură, care după primul

an de introducere în cultură a dat un conţinut de 0,600/0 alcaloizi, din

care 95% ergotamină. De pe Triticum vulgare Miller infectat spontan

s-a identificat o tulpină de tip ergocristinic, cu un conţinut de 0,55%

alcaloizi, din care 97% ergocristină. S-au selecţionat şi tulpini cu cîte

doi alcaloizi, din care unul predomină cantitativ. Trebuie menţionat

că de la începutul cercetărilor privind introducerea în cultură a cor-

nului secarei conţinutul său în alcaloizi a crescut de peste 10 ori.

O altă specie asupra căreia s-au întreprins încercări de introducere

în cultură este Achillea millefolium L., valoroasă prin uleiul volatil

bogat în azulen. Variabilitatea conţinutului său în azulen la plantele

din flora spontană, aşa cum am arătat, datorită existenţei de numeroşi

taxoni infraspecifici, au determinat la Facultatea de Farmacie din Tg.

Mureş cercetări aprofundate de introducere în cultură a acestei plante,

cu rezultate promiţătoare.
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Nu putem încheia acest capitol fără să amintim că o serie de cul-

turi importante iniţiate de Trustul Plafar—ChamomilLa recutita (L.)

Rauschert, Valeriana officinalis L., Atropa belladonna L., etc. — au

provenit iniţial tot din material de înmulţire recoltat din flora spon-

tană, floră ce nu putea asigura necesităţile crescînde ale consumului

intern sau exportului. i

SCOPUL CARTĂRII PLANTELOR MEDICINALE :

ASIGURAREA NECESARULUI DE MEDICAMENTE DE ORIGINE VEGETALA

Este evident că scopul acţiunii de cartare economică a florei me-

dicinale spontane este acela de a asigura satisfacerea necesarului de

medicamente de origine vegetală. Pentru a se transforma în medica-

mente plantele medicinale vor suferi diverse operaţii, unele foarte sim-

ple, altele destul de complexe.

1. Cea mai simplă formă de administrare a unui medicament ve-

getal este ceaiul (infuzie sau decoct), preparat chiar de bolnavi dintr-un

organ de plantă uscat şi eventual mărunţit : ceai de mentă, ceai de

muşeţel, etc. Adesea se amestecă mai multe specii de plante, în anu-

mite proporţii, formînd preparatul farmaceutic denumit „species'" :
ceai hepatic, ceai diuretic, ceai laxativ etc. în ultimi ani se utilizează

şi comprimate (tablete) dintr-un amestec de pulberi de plante medici-

nale, care se administrează ca atare, fără a se mai prepara din ele cea-

iuri. Foarte utilizate în popor, ceaiurile sînt medicamente adjuvante,

de întreţinere, în tratamentul unor boli, pe lîngă medicaţia de bază.

2. O formă ceva mai complexă de medicamente de origine vege-

tală o constituie fineturile şi extractele, care se obţin în laboratoare sau

industrie, prin extracţia principiilor active din plante cu ajutorul unui

anumit solvent, cei mai adesea alcool de diferite concentraţii : tinctura

de beladonă, tinctura de Valeriana, extractul uscat de beladonă etc.

3. Forma superioară de valorificare a plantelor medicinale o con-

stituie izolarea industrială a principiilor lor active, izolare ce necesită

adesea operaţiuni fizico-chimice complexe şi anevoioase. Flora medici-

nală spontană alcătuieşte o sursă de materie primă pentru cercetări

asupra principiilor active, cercetări ce se finalizează prin prepararea
industrială de noi medicamente de origine vegetală.

Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice, Institutul pentru
Controlul de Stai al Medicamentului şi Cercetări Farmaceutice, Facul-

tăţile de Farmacie din Bucureşti, laşi, Cluj şi Tg. Mureş pe de o parte
şi întreprinderile de Medicamente pe de altă parte contribuie la reali-

zarea acestor obiective. în cele ce urmează vom arăta numai cîteva

exemple de substanţe de origine vegetală obţinute de industria farma-

ceutică pornind de la plante recoltate din flora spontană a ţării noastre.

Astfel au fost obţinute : sparteina din Sarothamnus scoparius (L.) Wimm.

(V. Cucu, E. Tarpo), total hidroximetilantrachinonic din Rumex alpinus
L. (V. Cucu, E. Tarpo), colchicina din Colchicum autumnale L. (V. Cal-

cancli, I. Calcandi, D. Cucu), total de antociani din Vaccinum myrtillus
L. şi apoi din Sambucus ebulus L. (E. Tarpo, M. Guja, O. Contz) etc.



Menţionăm în treacăt că flora medicinală spontană a stat la baza

obţinerii unei întregi serii de produse cosmetice : gama de produse
„Dârele" şi produse pentru plajă pe bază de ulei de Hippophaë rham-

noides L., gama de produse „Belatrix" pe bază de extract de Hellebo-

rus L., şampoane pentru spălarea părului pe bază de soluţii extractive

dintr-o serie de specii şi altele.

CONSIDERAŢII ASUPRA CARTĂRII PLANTELOR MEDICINALE

ŞI PERSPECTIVE DE VIITOR

Flora medicinală, ca orice componentă a biosferei, nu este o reali-

tate statică, imuabilă în timp, ci una dinamică, care se modifică con-

tinuu, în funcţie de factorii de mediu. De aici rezultă necesitatea re-

vizuirii cartării economice a florei medicinale la fiecare 20—25 de ani.

Factorii naturali de mediu de care depinde răspîndirea plantelor
medicinale variază, de regulă, foarte încet, incit par stabili, imuabili.

Aşa sînt structura solului, regimul apelor, clima. care variază

mult mai rapid, în special în etapa actuală a omenirii, sînt factorii an-

tropici, legaţi de activitatea umană, ce produce un impact puternic

asupra ecosistemelor cu plante medicinale. Să arătăm pe scurt aceşti

factori. I

1. Urbanizarea. Dezvoltarea impetuoasă în anii postbelici a satelor

şi oraşelor, construirea de locuinţe, a dus la dispariţia multor terenuri

virane, maidane, pajişti de la periferia localităţilor, pe care creşteau

numeroase plante medicinale, în special ruderaie, de ex. Xanthium

spinosum L., Malva neglecta Wallr., Arctium lappa L.

2. Industrializarea are aceleaşi efecte ca şi urbanizarea. în plus

poluarea mai mult sau mai puţin intensă a mediului înconjurător poate
modifica răspîndirea unor specii, sau poate să le facă improprii pentru
utilizarea lor în terapeutică.

3. Extinderea agriculturii a dus la desfiinţarea multor suprafeţe

pe care creşteau plante medicinale, de ex. Chamomilla recutita (L.) Rau-

schert. în plus erbicidarea a dus aproape la dispariţia plantelor medi-

cinale ce creşteau în culturile agricole : Papaver rhoeas L., Convolu-

vuls arvensis L. etc.

4. Lucrările de îmbunătăţiri funciare duc la scăderea potenţialului

productiv al multor bazine de plante medicinale. Astfel amendarea te-

renurilor sărate din Cîmpia Tisei a dus la diminuarea puternică a pro-

ducţiei de flori de Chamomilla recutita (L.) Rauschcrt, lucrările de de-

secare tot din Cîmpia Tisei au dus aproape la dispariţia speciei Aco-

rus calamus L. ,

5. Unele plante medicinale sînt distruse de agricultori sau silvi-

cultori, prin măsuri fitosanitare, deoarece sînt dăunătoare agriculturii

sau creşterii vitelor, de ex. Berberis vulgaris L., care este gazdă inter-

mediară pentru Puccinia graminis.

17
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6. Păşunatul şi cositul ierbii din păduri sînt alte cauze de dimi-

nuare a potenţialului productiv al unor specii de pădure.

7. Dacă toţi factorii arătaţi au un impact negativ asupra plantelor

medicinale, dezvoltarea reţelelor rutiere, inclusiv a drumurilor fores-

tere are un efect dublu, negativ şi pozitiv. Prin construirea drumurilor

se pierde o suprafaţă de teren, în schimb se deschid noi căi de explo-

atare a bazinelor de plante medicinale şi chiar noi staţiuni pentru spe-

ciile ce cresc pe marginea drumurilor.

8. Exploatările forestiere au de asemenea un efect negativ şi unul

pozitiv. Astfel prin tăierea unei păduri vor dispărea unii arbori, -a

speciile de Tilia L. sau unele plante de umbră şi umiditate, ca : Dry-

opteris filix-mas (L.)Schott, Asarum europaeum L. sau Asperula odo-

rata L. în schimb în tăietura de pădure se vor dezvolta numeroase

alte plante medicinale, ca : Rubus idaeus L., Rubus L. species (mur) şi

cel mai important pentru noi, Atropa belladonna L., care găseşte aici

o staţiune preferată. i

9. Exploatarea neraţională a bazinelor de plante medicinale esre

una din principalele cauze ale diminuării alarmante a potenţialului pro-

ductiv al unor specii, ajungîndu-se practic pînă aproape de dispariţia

speciilor respective.

Menţionăm ca exemple Angelica archangelica L. şi Genţiana lu-

tea L., devenite specii ocrotite, în întreaga ţară. O altă specie ajunsa

aproape de dispariţie este Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng, ocrotită

în unele rezervaţii, unde există.

Modul neraţional de exploatare se referă în primul rînd la speciile

de la care se recoltează organele subterane, distrugindu-se astfel planta

respectivă (Atropa belladonna L., Gypsophila paniculata L., Aconitum

L. secţia Napellus L., etc.). De la aceste specii ar trebui recoltaţi, aşa

cum am arătat în altă parte a lucrării, numai cel mult 300/0
din indivizi şi

numai odată la 4—5 ani, condiţii puţin respectate pînă în prezent de

către culegătorii particulari. De aceea astăzi Atropa belladonna L. a

devenit o specie deficitară.

Dar nu numai bazinele cu specii de la care se recoltează organele
subterane au fost afectate de exploatarea neraţională. Menţionăm cazul

speciei Vinca minor L. De la această plantă se utilizează părţile aeriene

ale plantei, adică „herba". Dar cum este mult mai uşor să se smulgă

planta cu rădăcina decît să se taie cu cuţitul sau cu foarfecă, exploa-
tarea neraţională şi excesivă a dus la diminuarea potenţialului pro-
ductiv sau chiar la dispariţia multor bazine cu această specie. S-ar

putea da numeroase exemple asemănătoare.

Din cele arătate reies cauzele care au dus în ultimile decenii la scă-

derea apreciabilă a potenţialului productiv al unui număr de specii
medicinale din flora spontană. De aceea se impun măsuri urgente de

redresare a situaţiei.

Desigur că nu putem opri nici creşterea populaţiei, nici progresul

tehnic, pentru a avea mai multe plante medicina;e. Totuşi se pot lua

măsuri care să stopeze distrugerea în continuare a bazinelor existence,
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să refacă în bună parte bazinele distruse şi să pună la dispoziţia sănă-

taţii publice cantităţile necesare de plante medicinale. Principalele mă-

suri, care deja au fost luate de un număr de ani, sînt următoarele :

1. Măsuri severe pentru exploatare raţională a bazinelor de plante

medicinale, cu respectarea riguroasă a legilor de protecţie a naturii, adică

să se recolteze acele cantităţi din fiecare specie, care să poată asigura

regenerarea speciei, refacerea bazinului respectiv. La începutul lucrării

am arătat, în linii mari, ce procent se poate recolla din fiecare organ
de plantă şi la ce interval de timp.

2. Spontaneizarea. Concept prioritar românesc, comunicat de F. Cră-

ciun şi M. Alexan, la al VH-lea Congres Naţional de Farmacie (1978),

şi aplicat în practică din acelaşi an, „spontaneizarea" constă în urmă-

toarele (1) : I

— Reînsămînţarea unui teren exploatat cu material de înmulţire

provenind din zona respectivă. ,

— Sădirea de puieţi, butaşi, lăstari etc. în terenurile exploatate.
în cazul plantelor la care înmulţirea se face de preferinţă pe cale ve-

getală.

— Reînsămînţarea sau sădirea nu se fac numai în bazinul epuizat,

din care a provenit materialul de înmulţire, ci se pot face şi pe aice

terenuri cu condiţii corespunzătoare celor din bazinul de unde s-a pro-

curat materialul de înmulţire.

— Pe lîngă răspîndirea materialului de înmulţire, în unele cazuri

se pot efectua şi lucrări care să ofere plantelor condiţii de vegetaţie
mai bune.

— Trebuie menţionat că pentru operaţia de spontaneizare trebuie

să se folosească material de înmulţire selecţionat, cît mai bogat în

principii active. în acest caz analiza chimică, dozarea principiilor
active, nu se va face pe o „probă medie", provenind de la număr

mare de indivizi, ci pe fiecare individ în parte, pentru a selecţiona
indivizii cei mai valoroşi.

Din 1978 pînă astăzi spontaneizarea s-a aplicat la un număr de

peste 30 de specii şi rezultatele sînt încurajatoare. Dintre aceste specii

menţionăm : Atropa belladonna L., Amica montana L., Chamomilla re-

cutita (L.) Rauschert, Acorus calamus L., Gypsophila paniculata L.

3. Introducerea în cultură a speciilor deficitare, în cazul în care

este posibilă, este metoda cea mai sigură de a salva speciile pe cale de

dispariţie sau al căror necesar pentru terapeutică depăşeşte cu mult

potenţialul bazinelor de plante medicinale. Din cele aproximativ 50 de

specii de plante medicinale cultivate astăzi în ţara noastră, o parte au

provenit din seminţe selecţionate, recoltate din flora spontană. Men-

ţionăm cîteva specii cultivate, provenite din flora spontană : Chamo-

milla recutita (L.) Rauschert, Valeriana officinalis L., Acorus calamus

L., Tilia L. species, Viola tricolor L., Gypsophila paniculata L., Plan-

tago lanceolata L., Artemisia absinthium L., Glycyrrhiza glabra L.
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Anexă

Principalele plante medicinale din flora spontană solicitate în prazent

Denumirea speciei Familia
Produsul vegetal

comel I

Observaţii

asupra speciei

sau a orcanului

ce se reçoit*

Achillea millefolium L.

Aconitum L. secţia

Napellus L.

Asturaceae

Ranunculaceae

1 Millefolii lies

2 Millefolii herba

Aconiti tuber Speciile secţiei,

Acorus calamus L. Ar;xeae Calami non munda-

lae rhizoma *

Adonidis herba

Agrimoniae herba

Graminis rhizoma

scăpărat sau in

amestec

Adonis vernalis L.

Agrimonia eupatoria L.

Agropyron repens (L)

P. Beauv.

Alchemilla L. species

Rarnuneuuaceae

sin. Ely mus re-

pens (L.) Gould

Toate specule,

Rosa'ceae

Paaceae

Rosa'ceae Alchemiillae herba

separat sau în

Althaea officinalis L. Malvaceae 1 Althaeae mundatae
amestec

radix *

Arctium lappa L. Asteraceae

2 Althaeae non mun-

datae radix

3 Althaeae folium

4 Althaeae floe

1 Banhmae radix

2 Вard апае folium

Ari-Sitolochiae semenAristolochia clematitis

L.

Arnica montana L.

Aristolochi-

aœae

1 Amicae floe

2 Arnicae herba

1 Absinthii herba

2 Absinthii flots

A r tem i s i ae vulgar.Ls

herba

Asteraceae

Artemisia absinthium

L.

Artemisia vulgaris L.

Asteraceae

Asieraceae

Asarum europaeum L. Arisitolochi- Asari herba cum

radiribus

Asperula odorata Ь.

Atropa belladonna L.

aeeae

Rubiaeeae Asperuiae herba

1 Bellaclonnae folium

2 Bellaclonnae radix

1 Berberidis fructus

2 Berberidis cortex

Betulae folium

Bursae pastoris
herba *

Solanaceae

Berberis vulgaris L. Berberidaceae

Betula pendula Roth

Capsella bursa-pastoris

(L). Medicus

Castanea sativa Miller

Centaurea cyanus L.

Betulaeeae

Cruciferae

Asteraceae

Castaneae folium

1 Cyani flos sine re-

ceptaieulo
2 Cyani flos cum re-

ceptaculo
Centaurii herbaCentaurium umbella>-

tum Gillib.

Cetraria islandica (L.)
Ach.

Gentianaiceao

Parmeliaceae Islandicus lichen

Chamomilla recutita

(L.) Rauschert

Asteraceae 1 Chamomillae Hos

2 Clharnomillae herba
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Chelidonium majus L.

Cichorium intybus L.

Papaveraeeae
Asieraceae

Chelidonii herba

1 Cichoiii radix

2 Cichorii herba

Clematidiis herba

Colchici semen

Clematis vitalba L.

Colchicum autumnale

L.

Ranunculaoeae

Liliaceae

Convallaria majalis L. Ijiliaiceae 1 Convallariae flos

2 Convallariae folium

Convolvuli herba

Coryli folium

1 Crataegi folium cum

filore

2 Crataegi fructus

3 Crataegi folium

Sarothaimni herba

Convolvulus arvensis L.

Corylus aveilana b.

Crataegus monogyna

Jacq. şi/sau *•

Crataegus laevigata

(Poir.) DC.

Cytisus scoparius (L.)
Link

Convolvulaceae

Betulaceae

Rosa sea •

Rosaceae

Ambele specii,

separat sau în

Р'аЬггсеае

amestec

Datura stramonium L.

Consolida regalis S.F.

Gray

Consolida orientale

(J. Gay) Schrödinger

Dryopteris filix-mas

(L.) Schott

Solanaceae

Ramuineulaeeae

Stramonii folium

Calicatrippae flos sin. Delphinium
consolida L.

Ranuinculaceae Călcat rippae flos sin. Delphinium

orientale J. Gay
Pol уpodiaiceae 1 Filicis-maris rhi-

Epilobium angustifo-
lium L.

Onagraceae

Equiisetaceae
Asteraeeae

zioma

2 Filicis-maris folium

Epilobii angustilofii

herba

Equisetti herba

Erigeronis canaden-

sis herba

Equisetum arvense L.

Erigeron canadensis L.

Eryngium planum L.

Eryngium eampestre L.

Apiiuceae Eryngii plani herba

Eryngii eampestris

radix

Euipatorii herba

Apiialceae

Eupatorium cannabi-

num L.

Filipendula ulmaria

(L.) Maxim.

Fragaria vesca L.

Fragula alnus Midler

Fraxinus excelsior L.

Fumăria officinalis L.

Gentiana asclepiadea L.

Gentiana punctata L.

Asteraceaa

Rosaceae

Rosaceae

Rhamnaceae

O'leaceae

1 Ulmariae flos

2 Ulmariae herba

Fragariae folium

Frangulae cortex

Fraxini folium

P'umariae herba

Radix *

GenJtianae radix Rizomul cu rădă-

cini

Papaveraceae

Gentianaiceae

Gentianaiceae

Geranium macrorrhi-

zum L.

Geranium robertianum

Geraniaceae Geranii macrorrhizi

rhizoma

Geranid robertiani

herba

1 Gei urbani rhlzoma

2 Gei urbani herba *

Glechoimae herba

Glediitsiae fnuotus

Liiquiritiiae radix non

inundata

Geraniaceae

Rizomul cu rădă-

L.

Geum urbanum L. Rosaceae

Glechoma hederacea L.

Gleditsia triacanthos L.

Glycyrrhiza glabra L.

La'niatae

cini

Fabace ae

Fabareae Foarte rară. Se

recomandă culti-

Glycyrrhiza echinata L.

Gratiola officinalis L.

Fabaceae

ScrophuLairia-

ceae

Echinatae radix

varea

Gypsophila paniculata

L.

Saponariae albae

radix

Rizomul cu rădă-Caryophilla-

ceae cini
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3 A

Hedera helix L.

Helleborus purpuras-

cens Waldst. et Kit.

Araliaceae

Ran uncuiaceao

1 Hederae helicie

folium

2 Hederae hel ic is

herba

1 Hellebori radix sine

rhizoma

2 Hellebori rhizoma

Trioni herba

Hippophaë fructus

Hibiscus trionum L.

Hippophaë rhamnoides

L.

M-alvaoeae

Eleagnaceae

Humulus lupulus L.

Hyoscyamus niger L.

Hypericum perforatum
L.

Inula helenium L.

Cannabiaceae Lupuli istrobuli

Hyosicyami folium

Hyperici herba

Solanareae

Hyperücaceae

Aster aceae
Inulae radix Rizornul ou rădă-

cini

Juglans regia L.

Juniperus communis Ii.

Lamium album L.

Juglandaiceae

Cupressaceae

Lamiaceae

Juglandis folium

Juniperi fructus

1 Lamii albi herba

2 Lamii albi flos

Leonuri herba

Linaria? herba

Leonurus cardiaca L.

Linaria vulgaris Miller

Laimiaceae

Scrophularia-

ceae

Lycopodium clavatum

L.

Lycopodiacrae

Lairuiaceae

Primulaceae

1 Lycopodii herba

2 LyootpoJii sporae

Lycopi herba

Lysiimachiae herba
Lycopus europaeus L.

Lysimachia nummula-

ria L.

Lythrum salicaria L. Lythraceae Salicariae herba

Malva neglecta Wallr.

şi/sau *

Malva silvestris L.

Malvaceae

Malvaceae

Malvae negf.ectae
folium*

Malvae silvestris

folium

Ambele

separat

specii,

sau în

amestec

Marrubium vulgare L. Lamiaceae Marrubii herba

Melilotus officinalis L. Fabaceae 1 Meliloti herba

2 Melilotd flos

Mentha aquatica L. Lamiaceae Menthae aquaticae
herba

Mentha pulegium L. Lamiaceae Menthae pulegii

herba

Menyanthes trifoliata L. Menyanthaieae Trifalii fibrini

folium

Morus alba' L. şi,jsau
Morus nigra L.

Monaceae

Moraceae

Mori species folium Ambele

separat

amestec

specii,

sau în

Ononis spinosa L. F'abaceae Ononidis radix

Origanum vulgare L. Laimiaceae Origani herba

Papaver rhoeas L. Papaveraceae Rhoeados flos

Petasites hybridus (L).
P. Gaerther, B. Mayer

et Schreb

Asteraceae Potasiitidis rhizoma

Phytolacca americana

L.

Arnara-ntaceae 1 Phytolaccae ameri-

canae radix

2 Phytolaccae ameri-

eanae fructus

Pinus mugo Turra Pinaceae Pini montanac turio
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Plantago lanceolata L.

si/saiu

Plantare major L, şi/sau
Plantago media L.

Flantaginaciac'

Plantaginaceae

Plantaginaceae

1 Plantaginis folium

2 Plantaiginis species
folium

1 P. lanceolata ;

2 Amestec dim

două sau trei

Polygonum avicularo L. PoQygooacea % avicularis

herba

specii, sau una

din ultimele

două

Populus migra L. Salicaceae 1 Pupul i gemma

Potemtilla anserina L.

Primula veris L. si/sau
Priormila elatior (L.)

Hill

Rosaceae

Primulacea !

Primulaceae

2 Pcpuli nigri cortex

Anserinae herba

1 Primulae rhiizoma

cum radicibus

2 Primulae flos cum

calico

1 Ambele specii,

separat sau în

amestec

2 P. veris L.

Prunus spin os a L. Roseeeae 1 Pruni spinosae
fruiotus

Pulmonaria officinalis

L.

Boraginaceae

2 Pruni spinosae flos

1 Pulmonariae folium

2 Pulmonariae herba

Ribi nigri folium

Ac aci se flos

Cynosbati fructus

Ribes nigrum L.

Robin ia pseudacacia L.

Rosa L. species

Saxifragaccao

Fabaceae

Rosaceae Toate speciile, in

primul rind R.

canina L,., sepa-

rat sau în ames-

tec

PJubus idaeuis L,.

Rubus L. species (ex-
clusiv R. caesius L.

şi R. idaeus L.)
Rumiex allpinus L.

Salix pontandra L.

şi/sau

Salix alba L.

Salix fragilis L.

Salix purpurea L.

Salix L. species

Sambucus ebulus L.

Sambucus nigra L.

Rosaceae

Rosaceae

Rubi idaei folium

Rubi fructiicosi

folium

Speciile de mur,

separat sau în

Polygonaceae
Salicaceae

Rumi'cis rhizoma

Salicis folium

amestec

Cele 4 specii pt.

„folium" şi toate

speciile p<t. „cor-

tex", separat sau

în amestec

Salicaceae

Salicaceae

Salicaceae

Salicaceae

Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

Salicis folium

Salicis folium

Salicis folium

Salicis cortex

Ebuli fraiictus

1 Saimbuei flos

2 Sambuici folium

Saponariae rubrae

radix

Scoipoliae rhizoma

Rizomul cu rădă-

cini

Saponaria officinalis L.

Scapolia carniolica

Jacq.

Solidago gigantea Ait.

Caryophylla-

ceae

Solanaceae

Asteraceae Solidaginis herba sin. S. serotina

Ait.

Solidago virgaurea L.

Sorbus aucuparia L.

Asteraceae Solidaiginiis herba

Fructus, *

Rosaceae

Sophora japonica L. Fabaceae Sophorae flos im-

imatiuros

Stellaria media (L.)

Cyr.

Caryophylla-

ceae

Stellariae herba

Symphytum officinale

L,

Boraginaceae 1 Symphyti radix

2 Symphyti herba

Tanacetum vulgare L. Asteraceae 1 Tanaceti flos sine

pedunculo

2 Tanaceti herba
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*
= Noimai pentru anumite solicitări, Nu există produse standardizate.

Obs. In afară de speciile arătate în Anexă, peste 20 de alte specii spontane
sînt valorificate în prezent de Regia Autonomă PLAFAR.

La începutul acestui capitol am arătat necesitatea revizuirii cai-

tării economice a plantelor medicinale la fiecare 20—25 de ani, da-

torită modificărilor pe care flora medicinală o suferă continuu în funcţie
de modificarea factorilor de mediu. Dar revizuirea periodică a cartării se

Taraxacum officinale

Weber

Asteraoeae

Lamiaceae

1 Taraxaci radix

2 Тагачас! folium

3 Tai-axaoi herba cum

rădice

Teucrii herbaTeucrium chaimaedrys

L.

Thymus L. secţia Ser-

ipyllum Benth.

Lamiaceae Serpylli herba Speciile spontan'

de Thymus, sepa

rat sau in ames

tec

Ambele speciTilia cordata Miller

si/sau
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia tomentosa Moench

Tiiliaeeae Tiliae officinalis flos

ТШасеае ТШае officinalis flos

1 T'ui'ae argemteae flos

cum bractea

2 Tiliae argenteae flos

sine bi i>ctea

Trifolii rubri folium

Trifoii: a b: folium

1 Fairfanae folium

2 Farfarae flos

1 Urtica:1 f >lium

2 Urticac herba

3 Urtica;« radix

1 Myrtilli frucitus

2 Myrtilli folium

Vitis-idaeae folium

Valerianae rhizoma

cum radicibus

Veiratri rhizoma cum

radicibus

1 Verb as : i flos

separat sau ir

aime:-.

ТШасеае

Trifolium prat nse L.

Trifolium repens L.

Tusisilago tarifara L.

Fabaceae

Fabaceae

Asteraoeae

Urtica dioica L. Urtica e

Vaccinum myrfillus L. Ericaceae

Vaccinum vitis-idaea L.

Valeriana officinalis L.

Frica* eae

Valeracnaceae

Veratrum album L. Liliaeeae

Verbascum densiflorum

Bertol. şi/sau
Verbascum phlomoidcs

L. si/sau

Scrophularia- 1 Primele dou£

specii, separatceae

2 Verbasoi sumitasScrophularia-
ceae

sau în amestec

2 Cele trei specii

separa
4 sau în

amestec

Verbascum thapsus L.

Verbena officinales L.

Viburnum opulus L.

Vinca minor L.

Viola odorata L.

Scrophularia-
ccae

Verbenaceae
Herba *

Viburni cortex

Vincae herba

1 Violae odoraitae fo-

lium

2 Violae tricoloris

herba

3 Violae species herba

Visci folium cum

stipLte
Xamthii herba

Caprifoliaceae
Лросупасеае
Vioiaceae 3 Toate speciile

separat sau îi

amestecViola tricolor L. Vioiaceae

Viola L. species *

Viscum album L.

Violacea'e

Loranthaceae

Xanthium spincsum L. Asteraiceae
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impune şi din alt punct de vedere. După un număr de ani de la efec-

tuarea cartării se pot descoperi proprietăţi farmacodinamice la specii
de plante considerate nemedicinale, în timp ce alte specii devin depă-
şite şi sînt scoase din terapeutică. Menţionăm ca exemple Sophora
japonica L. sau Epilobium angustifolium L., care nu sînt menţionate
în primele lucrări de cartare. între timp Sophora japonica a înlocui*

Fagopyrum esculentum Mach, ca sursă de extragere a rutozidului, iar

speciei Epilobium angustifolium L. i s-au descoperit proprietăţi hepa-
tice. Dimpotrivă, Amhyllis vulneraria Auct., Betonica officinalis L. ri

altele nu mai sînt astăzi utilizate în terapeutică.
în concluzie revizuirea periodică a cartării economice a florei me-

dicinale spontane se dovedeşte o acţiune necesară, pentru a avea o

imagine exactă a realităţilor de pe teren, în funcţie de solicitările te-

rapeutice şi ale industriei extractive, în orice moment.

UNE IMPORTANTE ACTION D'EVALUATION DE CERTAINES

RESSOURCES NATURELLES .DE NOTRE PAYS :

LA CARTOGRAPHIE ÉCONOMIQUE DES PLANTES MÉDICINALES

DE LA FLORE SPONTANÉE DE ROUMANIE

RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES

Résumé

Cette exposition présente le but de la cartographie économique

des plantes médicinales de la flore spontanée de Roumanie, action

initié par l'lnstitut pour le Contrôle d'Etat du Médicament et des

Recherches Pharmaceutiques et déployée penjant 25 ans, action à

laquelle ont collaboré aussi, pour certaines régionS
f

les Facultés de

Pharmacie de Tg. Mureş, de Cluj et de Jassy, ainsi que la Faculté

de Biologie et le Jardin Botanique de l'Université de Bucarest.

L'on décrit la méthodologie utilisée dans la cartographie, l'on

débat les pioblèmes concernant l'identification des bassins de plantes

médicinales et l'évaluation des quantités de matière première que l'on

peut récolter de chaque espèce, en tenant compte des lois de protection

de la nature, ainsi que la détermination de la valeur thérapeutique

des principales espèces médicinales, par le dorage de leur contenu

en principes actifs. ,

L'on présente l'importance pratique de cette action pour l'assu-

rance du nécessaire de médicaments d'origine végétale et les mesures

à prendre pour la protection et la régénération des bassins de plantes

médicinales envers l'effet négatif des activités humaines qui conduisent

à la réduction du potentiel productif de ces bassins.

BIBLIOGRAFIE

1. ALEXAN M., Potenţialul productiv al florei medicinale spontane din R. S.

România ; cercetări privind refacerea acestuia în bazinele de plant?

medicinal? din flora spontană. (Rezumatul tezei de doctorat), Bucureşti,

1988. ,



2. ALEXAN M.. BOJOR- 0., CRĂCIUN F., Flora medicinală a României, Ed.

Ceres, Bucureşti, 1988, vol. I, p. 91—114. \

3. BOJOR 0., Consideraţii asupra răspîndirii şi valorificării plantelor medicinale

din Masivul Retezat, Farmacia, (Bucureşti), 1957, V, nr. 4, p. 32—38.

4. BOJOR 0., Contribuţii la studiul ciupercii Claviceps purpurea (Fr.) Tul. Teza

de doctorat, I.M.F. Bucureşti, 1967. ,

5. BOJOR 0., CALCANDI 1., CALCANDI V., GEORGESCU V., GRUIA S. M
..

HIDIOŞANU M., LUNGEANU 1., ŞERBANESCU-JITARU G., ТОМА N,

Considérations concernant la flore médicinale spontanée du départe-

ment de Tulcea (Roumanie), Rev. Roum. Biol. — Biol. Vèg. 24, nr. 1,

p. 11—16.

6. CALCANDI V., CUCU D., GUJA M., NIŢESCU 1., PELEA M., PELEGRINO E,

ANDRIEŞ V.
t

GRUIA S., LAPA D., ENESCU V., CIOBANU-CÂRÀC E.,

Cercetări asupra variaţiei conţinutului în principii active la unele

specii medicinale importante pentru industria farmaceutică, Comunicată

la Sesiunea Ştiinţifică Anuală a ICSMCF, 31 mai 1990.

7. COICI U E., RACZ G., Plante medicinale şi aromatice, Ed. Academiei R.P.R.,

1962, p. 88, 403. I
8. lURACEC AL., lOACHIMESCU E., ZAMFIRESCU 1., Contribuţii la studiul

muşeţelului din Republica Populară Română, Farmacia (Bucureşti;,

1960, VIII, nr. 8, p. 579.

9. LUNGEANU 1., CALCANDI V., CALCANDI 1., NIŢESCU 1., GAVRIL V.,

Contributions à la cartographie de la flore médicinale spontanée du

département de Constantza, Acta Botanica Horti Bucurestiensis 1981 —

1982, Bucureşti, 1982, p. 137—145. ,
10. ZITTI R., RETEZEANU M., Flora medicinală spontană ûin raionul Caransebeş,

Lucrările prezentate la Conferinţa Naţională de Farmacie, Bucureşti,

1958, p. 439—446. ,
11. ZITTI R., RETEZEANU M., Flora medicinală spontană din raionul Făget.

Lucrările prezentate la Conferinţa Naţională de Farmacie, Bucureşti,

1958, p. 447—454.

12. * * * Farmacopeea Română éd. a VII-a
f

Ed. Medicală, Bucureşti, 1956.

13. ** * Farmacopeea Română cd. a IX-a,' Ed. Medicală, Bucureşti, 1976.
14. •* *

Farmacopeea Română cd. a IX-a, supliment 1984, Ed. Medicală.

Bucureşti.


