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REZULTATE PRIVIND MULTIPLICAREA LA INTRODUCEREA ÎN 
CULTURĂ A SPECEI STEVIA REBAUDIANA BERTONI

CHISNICEAN Lilia
Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M., Chişinău, str. Pădurii 18.

Stevia contains sweet substances that do not (glycosides) comes from the human body and are 
displayed without adsorption. In addition to glycosides Stevia contains proteins, carbohydrates, pulp, 
phosphorus, iron, zinc, calcium, magnesium and vitamins, as astonishing vegetable product. Her in-
troduction to the culture and food is a necessity. Reproduction methods facilitate the introduction and 
spread of this valuable culture

Stevia rebaudiana Bertoni, aparţinînd familiei Asteraceae este o specie 
medicinală adaptogenă, originară din Paraguai.

Prezenţa în compoziţia sa chimică a glucozidelor diterpenice tetraci-
clice ca steviozida, rebaudiozidozidele A, B, C, D, E, dulcozidele A şi B, 
steviolbiozidele (1) îi conferă calităţi de optimizare a sistemului metabolic, 
stabilizare a nivelului zahărului în sînge şi tensiunii arteriale, scăderea nivelu-
lui colesterolului în sînge, restabilirea microcirculaţiei sanguine.(2).

Pe lîngă toate acestea, frunzele conţin polizaharide, pectine, vitaminele 
A, F, C, E şi P, microelementele K, Ca, Mg, Zn şi Fe, 17 aminoacizi inclu-
siv 8 esenţiali, proteine, celuloză (3), care înbunătăţesc regenerarea celulelor 
şi coagularea sîngelui, stopează dezvoltarea malformaţiilor, fortifi că vasele 
sanguine (4).Utilizarea regulată a steviozidei sporeşte eliminările biliare şi 
diureza, stopeză infl amaţiile şi formarea leziunilor la căile gastrointestinale, 
activizează lucrul fi catului şi pancreasului, reglînd procesele de diateză aler-
gică la copii (5). Introducerea ei în cultură şi alimentaţie fi ind o necesitate.

Importanţa fi toterapeutică şi agronomică a speciei Stevia rebaudi-
ana Bertoni, ca şi aclimatizarea ei la condiţiile pedoclimatice din zona de 
centru a Moldovei au fost elementele ce au determinat iniţierea unui studiu 
pentru introducerea în cultură, stabilirea procedeelor de înmulţire(6, 7,8) . 
Multiplicarea prin mai multe metode facilitează răspîndirea cît mai largă a 
acestei valoroase culturi.

Material şi metodă 
Cercetările au fost efectuate concomitent la Grădina Botanică (Institut) 

a AŞM începînd cu 1989 cînd specia a fost primită prin Delectus (schimbul 
internaţional de seminţe) şi la ICŞP „Porumbeni” în 1992, unde materialul 
biologic a fost procurat de la Institutul pentru cultivarea sfeclei de zahăr din 
Ramoni, Rusia. Acest material a fost aclimatizat, selectat şi înmulţit în condi-
ţiile climatice din zona de centru a R. Moldova. 

Obectivele cercetărilor au fost stabilirea potenţialului de producţie - 
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frunze, iarbă, infl oriscenţe (conform metodei lui Zaiţev G.N. 1984), metode-
lor efi ciente şi ieftine de multiplicare, selectarea celor mai performante forme, 
( după Maisuradze N.I. şi colegii 1984). 

Pentru multiplicare şi obţinerea materialului săditor (marcoţi şi răsadă), 
au fost luate 5 variante în trei şi patru repetiţii:

- lăstari verzi şi lignifi caţi;
- muguri laterali şi apicali plantaţi pe substrat nutritiv în cultura in vitro;
- rădăcini păstrate peste iarnă in nisip; 
- marcoţi obţinuţi prin înrădăcinarea lăstarilor şi detaşarea lor de la 

planta-mamă; 
- răsadă obţinută din seminţele rezultate în urma polenizărilor forţate, 

plantaţi pe diferit substrat - nisip, perlit, sol amestecat cu mraniţă, amestec 
pregătit industrial.

S-au făcut observări asupra termenelor şi % de înrădăcinare, parametri-
lor morfobiologici. Pentru stabilirea potenţialului de producţie s-a recoltat şi 
s-a determinat producţia pe parcelă şi medie în decursul a cinci ani de testări 
conform metodelor statistice ale lui Dospehov 1986.

Rezultate şi discuţii
În urma studiului efectuat, în vederea introducerii intensive în cultură 

a speciei Stevia rebaudiana Bertoni prin găsirea celei mai efi ciente şi ieftine 
metode de multiplicare au fost surprinse o serie de aspecte menţionate în ta-
belul 1 şi 2.

Studiile efectuate au evidenţiat faptul că toate metodele aplicate permit 
obţinerea plantulelor de Stevia rebaudiana Bertoni, însă gradul de înrădăcina-
re este variat (tab.1).

Cel mai mic procent (65) de înrădăcinare a fost obţinut în varianta cu 
rădăcini păstrate iarna în diferit substrat (nisip, rumeguş). Multe din rădăci-
nile păstrate se acoperă cu mucegai şi nu dezvoltă tulpini după plantare, cu 
toate că au muguri viabili. Însă plantele obţinute din astfel de material săditor, 
în decurs de 19-26 zile după plantare au format în medie153 tulpini puternice 
cu talia de 33-35cm. 

Rezultate pozitive au fost obţinute şi în variantele de înrădăcinare a 
lăstarilor verzi (97%) şi lignifi caţi (99%). Mai mic (80%) a fost gradul de 
înrădăcinare la plantulele obţinute prin micropropagare clonală a mugurilor 
laterali şi apicali pe substrat nutritiv special, cât şi a marcoţilor rezultaţi în 
urma aplicării marcotării lîngă plantele mamă(87%) cu detaşare lor după în-
rădăcinare, fi ind necesară irigarea abundentă. 
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Tabelul 1
Rezultatele privind stabilirea metodei de multiplicare la Stevia rebaudiana Bertoni 

(media din cinci ani de testare).

Metoda de multiplicare 
aplicată

 Înrădăcinare Parametrii biometrici ai butaşilor obţinuţi

grad,% termen, 
zile

talia, 
cm.

Numărul 
perechilor de 
frunze

Forma răducinilor

Lăstari verzi  97 17-25 9-12 3 Solitare,fasciulate
Lăstari lignifi caţi  99 23-30 21-23 4 Multifasciculate
Samoclone (muguri late-
rali şi apicali pe substrat 80 60-65 8-13 3 Solitare,fasciulate 

Rădăcini păstrate iarna  65 16-20 33-35 9-12 Multifasciculate

Marcoţi detaşaţi  87 50-60 24-25 3-4 Solitare, slab fasci-
culate

Răsadă din seminţe  99 60-65 10-12 6-7 Solitare,fasciulate

Răsada obţinută din seminţe deasemenea este o metodă sigură de obţine-
re a materialului săditor(99%)într-un termen scurt (60-65zile) de calitate bună.

S-a stabilit deasemenea că pentru înrădăcinare nu este esnţial substratul 
utilizat, procesul fi ind marcat doar de calitatea materialului vegetativ folosit. 
Cu mult mai efi cient şi important devine substratul de plantare după înrădă-
cinarea plantulelor. Utilizarea spre exemplu, în calitate de substrat a biohu-
musului rezultat din vermicultură, sporeşte ritmul de creştere a plantulelor 
înrădăcinate la toate variantele testate.

Sunt deasemenea benefi ce pentru toate variantele de butaşi înrădăcinaţi 
fertilizările adăugătoare în timpul vegetaţiei cu gumistar - extract obţinut in-
dustrial din biohumus, pentru fortifi carea plantelor pe suprafaţa foliară este 
aplict preparatul Carolite +, extras din alge marine şi minerale sedimentare, 
care fortifi că plantele avînd acţiune preventivă cotra viruşilor şi micozelor;

În condiţii de cultură Stevia rebaudiana Bertoni a realizat următoarele 
rezultate(Tabelul 2). Potenţialul de producţie al soiurilor testate la materialul 
obţinut prin diferite metode de multiplicare au fost între valorile 0.55t/h herba 
la plantele obţinute din din marcoţi înrădăcinaţi pînă la 2.82t/h la plantele din 
rădăcini, care au fost păstrate iarna. 

Aciastă diferenţă este explicabilă deoarece plantele obţinute din mar-
coţi sunt mai fi rave, cu rădăcini mai puţin dezvoltate.

Plantele obţinute din rădăcini păstrate iarna , sunt mai puternice datorită 
sistemului radicular, care după vîrsta biologică sunt deja de un an şi imediat 
după plantare pornesc o creştere abundentă cu 10-15 tulpini puternice, care şi 
formează producţia înaltă de 2.82t/h. Plantaţiile fondate cu răsadă anuală au 
potenţial productiv bun de 1.98t/h dintre care 1.21 t/h sunt frunze. 
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Tabelul 2 
Potenţialul de producţie la Stevia rebaudiana Bertoni în condiţii de producţie 

(media cinci ani).

Materialul săditor 
utilizat 

 Producţia t/h

 Herba 
 Cota,%

 Frunze  Tulpini  Infl oriscenţe
 t/h  %  t/h  %  t/h  %

Plante din lăstari verzi  0.92 0.54  58.7 0.34 36.9 0.04 4.4
Plante din lăstari lig-
nifi caţi 0.94 0.52  55.3 0.36 40.4 0.04 4.3

Plante obţinute prin 
cultra ţesuturilor 0.73 0.34  46.5 0.35 47.9 0.04 5.5

Plante din rădăcini 
păstrate iarna 2.82 1.89  67.0 0.86 30.5 0.07 2.5

Plante din marcoţi în-
rădăcinaţi 0.55 0.31  56.4 0.19 34.5 0.05 9.1

Plante din răsadă 1.98 1.21  61.1  0.71 35.8 0.06 3.1

Plantele obţinute prin cultura ţesuturilor (samoclone) sunt mai puţin 
productive(0.73t/h) din cauza problemelor de aclimatizare a plantulelor în 
tern deschis, însă aciastă metodă permite selectarea şi menţinerea materialu-
lui iniţial fără riscuri şi dependenţă de condiţiile climatice. Structura materiei 
prime (producţiei) de Stevia rebaudiana Bertoni variază în dependenţă de ma-
terialul săditor utilizat la plantare.

Astfel, cota frunzelor, care conţin cea mai mare cantitate de glucozde 
diterpenice, este mai înaltă în cazul cînd sunt utilizate plante obţinute din 
rădăcini păstrate iarna (67%), fi ind urmate după valoare, de plantele rezultate 
din răsadă (61.1%) şi cele obţinute prin înrădăcinarea lăstarilor verzi (58.7%).
Celelalte variante au avut practic acelaşi nivel de înfrunzire.

La plantele obţinute prin cultura ţesuturilor – samoclonelor cota frunze-
lor (46.5%) şi a tulpinelor (47,9%) este practic aceiaşi.

Polenizările impuse, încrucişările, selectările individuale ne-au permis 
să evidenţiem cîteva forme, două dintre care au fost înregistrate în Registrul 
soiurilor de plante în calitate de soiuri( Dulcinea -1 № 0581287 şi Dulcinea 
-2 № 0581286)

Fiecare din metodele testate poate fi  aplicată pentru obţinerea materi-
alului săditor la Stevia rebaudiana Bertoni atît în volum industrial, cît şi în 
particular, reeşind din posibilităţile pe care le deţin contribuabilii. Metodele 
testate şi înregistrate (unele) au şi unele difi cultăţi, fi ind mai mult s-au mai 
puţin costisitoare, mai anevoioase de îndeplinit, dar din varietatea propusă 
pot fi  alese cele care permit utilizarea lor legeră.
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Testările efectuate au evidenţiat că zona de centru a Moldovei oferă 
condiţii favorabile pentru extinderea culturii.Toate metodele de multiplicare 
aplicate rezultă cu plante care, trec totalmente programul ontogenetic şi for-
mează seminţe viabile. Specia a fost adaptată şi s-a aclimatizat, răspunzînd 
pozititiv la metodele de multiplicare, lăsînd posibilităţi de-a alege pe cele mai 
convenabile.

Concluzii
Astfel, experienţa obţinută în cercetările de aclimatizare şi multiplicare 

la Stevia rebaudiana Bertoni ne permite să avansăm ideia realizării de culturi 
anuale, în zone adecvate, cu material relativ ieften, cu toate avantagele care 
decurg de aici.

Planta de Stevia rebaudiana Bertoni, în cele două forme (soiuri) morfo-
chimice, este o importantă sursă de materie primă pentru industria farmaceu-
tică, atît în formă naturală cît şi extracte de steviozide pure, avînd o importan-
tă acţiune terapeutică hipoglicemiantă.
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