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Rezumat
Genotipurile de O.vulgare ssp. vulgare şi O.vulgare L. ssp. hirtum se deosebesc prin
caractere morfologice, conţinut şi componenţa uleiului esenţial. Plantele acestora for-
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mează  tufe cu talia de 65-80cm compuse din 100-115 tulpini fl orale la ssp. vulgare şi
120-240 la ssp. hirtum. Infl orescenţele au 15-18 ramifi caţii la O.vulgare ssp. vulgare
şi 20-30 la O.vulgare ssp. hirtum. Florile au corola albă (ssp. hirtum) sau  roz (O. ssp.
vulgare). Uleiul esenţial, separat prin hidrodistilare, se acumulează în proporţie de 0.108
- 0.249%(s.u.) la O.vulgare ssp. vulgare şi 2.409-5.422%(s.u.) la O.vulgare ssp. hirtum.
Analiza GC GC-MS a uleiului esenţial la genotipuri de O.vulgare ssp. vulgare  a identifi -
cat 41 componenţi, identifi carea fi ind în proporţie de 97.78%.  La genotipurile de O. vul-
gare ssp. hirtum numărul acestora variază de la 24 până la 31 în dependenţă de genotip,
rata de identifi care fi ind de 99.07-99.90%. Componenţii majori ai uleiului de O.vulgare
ssp. vulgare  sunt D-germacren (17.01%); β-cariofi len (13.05%); carvacrol (11.65%);
sabinen (9.78%); trans- ocimen (9.38%); cis - ocimen (6.03%) şi γ-elemen (4.10%),
aceştea fi ind şi chemotipul genotipului evaluat. Uleiul esenţial separat din genotipurile
de O.vulgare ssp. hirtum are ca componenţi majori carvacrolul (77.61-85.88%), urmat de
p-cimen (3.64-9.33%) sau γ-terpinen  (8.22%) şi p-cimen (5.30%). Astfel, genotipurile
de O.vulgare ssp. hirtum evaluate se împart în 3 chemotipuri: carvacrol/p-cimen; carva-
crol/ p-cimen/ γ-terpinen;   carvacrol/ γ-terpinen/ p-cimen.
Cuvinte-cheie: Origanum vulgare ssp. vulgare, Origanum vulgare ssp. hirtum, genotip,
ulei esential, compoziţie.
Depus la redacţie  03 martie 2014
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Introducere
Origanum vulgare L., (sovârv), originar din bazinul mediteranean, este o specie

perenă erbacee din familia Lamiaceae, cunoscută şi utilizată de secole. De rând cu alte
specii ale genului Origanum, O.vulgare, reprezintă o parte importantă a biodiversității
naturale din Europa. În scopul utilizării cu succes, a punerii în valoare a speciei în di-
ferite domenii se efectuează cercetări ample în diferite ţări [13, 19, 24, 14]. Biotipurile,
genotipurile, formele, taxonii sovârvului au o distribuţie strict locală şi se deosebesc
prin diversitate morfologică şi biochimică accentuată [9, 12], fapt ce indică studiul
speciei, subspeciilor în arealul concret de răspândire. Relevanţa studiului sovârvului
este determinată şi de importanţa speciei ca plantă medicinală, aromatică, culinară,
condimentară, decorativă şi meliferă, susţinută de compoziţia chimica – fl avonoide,
vitamine, substanţe amare şi  ulei  esenţial, sintezat şi acumulat în partea aeriană a
plantei. Anume uleiul esenţial [5, 23] şi, în special, componenţii majori ai acestuia
-  carvacrolul, timolul, sunt responsabili de acţiunea antimicrobiană şi antioxidantă,
precum şi însuşirea de a inhiba creşterea bacteriilor [6, 8, 25]. Se utilizează cu succes
şi acţiunea antispastică, antiseptică [6,26] a uleiului esenţial de sovârv. Este cunoscută
acţiunea sedativă, carminativă, emanogogă, diuretică etc., precum şi utilizarea sovâr-
vului ca aromatizant, conservant în produsele alimentare [10,16]. Este cunoscut faptul
că uleiul esenţial de O.vulgare combate bolile infecţioase provocate de stafi lococul au-
riu; este folosit în tratarea scarlatinei, pneumoniei si infecţiilor intestinale. Proprietăţile
antimicrobiene şi antifungice [6, 8] ale uleiului esenţial de Origanum vulgare sunt uti-
lizate cu succes în aromatizarea, dar şi la conservarea, păstrarea produselor alimentare
[3, 6, 8, 23]. Prezenta lucrare este dedicată studiului conţinutului, analizei cantitative şi
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calitative a uleiului esenţial la genotipuri de Origanum vulgare L. ssp. vulgare şi Ori-
ganum vulgare L. ssp. hirtum (Link) Ietswaart cultivate in Moldova.

Material şi metode
Materialul biologic folosit reprezentă 6 genotipuri de Origanum vulgare ssp. vulgare

L. şi 6 genotipuri O.vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart din culturi experimentale.
Caracterele morfologice au fost evaluate conform metodelor în vigoare. În anul 2013
uleiul esenţial separat din toate genotipurile a fost supus analizei calitative şi cantitative.
Conţinutul în uleiul esenţial s-a determinat prin hidrodistilare timp de 60 min: 50g de
plantă, partea aeriană, în 200 ml de apă. Mostrele de plante proaspete, partea aeriană,
s-au prelevat în faza de înfl orire deplină în orele de dimineaţă. Conţinutul în ulei esenţial
s-a recalculat la substanţă uscată. După distilare, uleiul esenţial s-a uscat cu Na

2
SO

4
 şi

s-a păstrat la temperaturi de 4-6 0C. Componenţa calitativă şi cantitativă a uleiului
esenţial a fost stabilită prin tehnici GC în tandem cu spectrometrie de masă (GC-MS):
cromatograf - Agilent Technologies,  7890A; detector selectiv de masa cu cuadripol
Agilent Technologies MSD 5975C, coloană capilară (30 м/0.25 мм/0.25 μм) cu fază
staţionară nepolară HP-5ms. Temperatura injectorului de 250 oC şi cea a detectorului –
280 oC, folosind un gradient de temperatură de la T

1
=70 oC (2 min), T

2
=200 oC (5 oC/

min), T
3
=300 oC (20 oC/min, 5 min). Faza mobilă – heliu 1ml/min, volum injectat - 0,03

µl ulei esenţial; rata de splitare – 1:100. Identifi carea picurilor cromatografi ce a fost
efectuată cu ajutorul pachetului de soft deconvoluţional AMDIS™, cuplat cu baza de
date NIST.

Rezultate şi discuţii
În fl ora spontană a Republicii Moldova este atestată specia Origanum vulgare ssp.

vulgare L., or se cultivă în Moldova atât O. vulgare ssp. vulgare L. cât şi O.vulgare ssp.
hirtum (Link) Ietswaart (sinonim, O.heracleoticum). Cercetările noaste pe parcursul a
5 ani au demonstrat că speciile se deosebesc după un şir de caractere morfologice şi
după conţinutul de ulei esenţial. Astfel,  plantele  de O.vulgare ssp. vulgare şi O.vulgare
ssp. hirtum se caracterizează prin formarea de  tufe cu talia de 65-80 cm şi număr mare
de tulpini fl orale – O.vulgare ssp. vulgare, 100-115; O.vulgare ssp. hirtum, 120-240.
Infl orescenţele genotipurilor ce aparţin speciei O.vulgare ssp. hirtum dezvoltă 20-30
ramifi caţii, iar cele ale speciei O.vulgare ssp. vulgare – 15-18. Se deosebesc aceste
două specii şi prin lungimea ramifi caţiilor infl orescenţelor, acestea fi ind de lungime
mai mică  la O.vulgare ssp. hirtum, fapt ce oferă infl orescenţei un aspect mai compacte.
Florile au corola albă la O.vulgare ssp. hirtum spre deosebire de corola fl orii de culoare
roz la O. vulgare ssp. vulgare.

Conţinutul de ulei esenţial în faza de înfl orire deplină la O. vulgare  ssp. vulgare
variază la diferite genotipuri de la 0.108 pînă la 0.249 %(s.u.) (tab. 1). Genotipurile stu-
diate de O.vulgare ssp. hirtum se deosebesc prin conţinut de ulei, de asemenea variabil,
dar  mai ridicat: 2.409-5.422% (s.u.) în dependenţă de genotip.

Deosebiri similare în conţinutul de ulei esenţial la aceste două specii au fost semna-
late în Ungaria [11]. Variabilitatea caracterului a fost atestată şi la specia O.vulgare ssp.
glandulosum (Desf.) Ietswaart (2.5-4.6 %) in Tunisia [15]. Evaluarea conţinutului de
ulei esenţial la genotipuri de O. vulgare  (ssp. vulgare şi  ssp. hirtum) din fl ora spontană
a Albaniei, de asemenea, confi rmă variabilitatea acestui caracter [9].  S-a demonstrat,
ca prin lucrări de ameliorare, e posibilă crearea genotipurilor de O.vulgare ssp. hirtum
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cu conţinut de ulei esenţial mai ridicat (7.0-8.6%) [22].
Tabelul 1. Variabilitatea conţinutului în ulei esenţial la genotipuri de Origanum vulgare

ssp. vulgare L. şi Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart.

Origanum vulgare  subsp. vulgare Origanum vulgare  subsp. hirtum

genotip
Conţinut ulei esenţial,

% (s.u.)
genotip

Conţinut ulei esenţial,
% (s.u.)

VG-3 0.248 HG-34/1 3.393

VG-4 0.249 HG-34/5 3.777

VG-5 0.158 HG-34/6 4.819

VG-6 0.164 HG-53/1 4.849

VG-7 0.108 HG-64/2 2.409

VG-8 0.143 HG-64/1 5.422

Analiza calitativă şi cantitativă a uleiului esenţial de O. vulgare  ssp. vulgare eprin
tehnici GC GC-MS a demonstrat, că numărul de componenţi identifi caţi practic este
acelaş la toate genotipurile evaluate. Concentraţia componenţilor identifi caţi este dife-
rită, dar nu în limite largi. Din aceste considerente prezentăm rezultatele analizei calita-
tive şi cantitative  numai la genotipului VG-4 cu conţinut mai ridicat de ulei esenţial –
0.249 % (s.u.). În uleiul esenţial al acestui genotip au fost identifi caţi 41 de componenţi,
rata de identifi care fi ind de 97.78 % (tab.2; fi g.1).

Tabela 2. Componenţa calitativă şi cantitativă a uleiului esenţial de Origanum vulgare
L. ssp. vulgare şi O. vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart.

Nr.
pic

Component

Rt Area,  %

mostra

ssp.
vulgare

ssp. hirtum

VG-4
HG-
34/1

HG-
34/5

HG-34/6
HG-
53/1

HG-
64/2

HG-
64/1

1 p-xylen 3,52 0.12 0.08 0.08 0.08 0.36 0.08 0.06

2 Origanen 4,48 0.11 0.52 2.07 0.54 0.36 1.23 0.42

3 α-Pinen 4,64 0.13 0.22 0.84 0.22 0.17 0.50 0.18

4 Camfen 4,95 0.16 0.05 0.09 0.13 0.05

5 Sabinen 5,42 9.78 0.59 1.34 0.47 0.18 0.50 0.59

6 -Pinen 5,52 0.15 0.08 0.28 0.09 0.07 0.16 0.07

7 3-Octanon 5,64 0.08 0.04 0.06

8 β-Mircen 5,74 1.07 0.87 2.97 0.93 0.67 1.72 0.87

9 3-Octanol 5,82 0.16 0.33

10 -fellandren 6,10 0.04 0.13 0.06 0.21 0.10

11 -Terpinen 6,37 0.49 0.54 1.46 0.59 0.46 0.82 0.99

12 p-Cymen 6,56 0.73 4.05 9.33 3.64 4.27 5.08 5.30

13 Limonen 6,67 0.59 0.23 0.64 0.23 0.20 0.38 0.24

14 Eucaliptol 6,74 0.30 0.05 0.11 0.04

15 trans-ocimen 6,82 9.38 0.05
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16 cis-Ocimen 7,08 6.03 0.05 0.09 0.05 0.07 0.04

17 γ-terpinen 7,38 2.06 2.46 6.62 2.10 3.20 4.00 8.22

18 4-terpinenyl
acetat

7,60 0.09 0.44 0.44 0.36 0.78 0.28 0.50

19 -Terpinolen 8,13 0.13 0.06 0.15 0.07 0.07 0.04

20 Linalool 8,38 0.82 0.32 0.24 0.31 0.23 0.28 0.40

21 Camphor 9,46 0.06

22 Borneol 10,18 0.05 0.22 0.10 0.09 0.54 0.22 0.25

23 4-Terpineol 10,48 1.53 0.59 0.51 0.40 0.28 0.58 0.33

24 α-Terpineol 10,82 0.57 0.13 0.09 0.08 0.10 0.12 0.16

25 Timol metil
eter

12,22 0.08 0.05 0.02 0.05

26 (+)Carvonă 12,29 0.07 0.10 0.13

28 Timol 13,45 0.33 0.23 0.19 0.23 0.19 0.22 0.23

29 Carvacrol 13,72 11.65 83.75 67.67 85.77 85.85 79.93 77.61

30 O-acetyl
timol

15,59 0.14 0.10 0.24 0.06

31 -Bourbonen 15,97 0.75

32 β-Caryophilen 16,86 13.05 2.77 3.16 2.37 0.91 1.99 1.42

33 β-Cubeben 17,08 0.16

34 -Cubeben 17,50 0.12

35 -Cariophilen 17,70 1.69 0.11 0.09 0.12 0.18 0.12

36 (+)Aromaden-
dren

17,88 0.66

37 -Amorfen 18,24 0.10

38 D-germacren 18,38 17.01 0.32 0.26 0.28 0.07 0.03

39 -Elemen 18,75 4.10

40 
isabolen

18,98 3.97 0.36 0.27 0.28 0.18 0.55 0.65

41 Cadinen 19,36 1.91 0.15 0.09 0.10 0.05 0.06

42 Muurolen 20,61 2.47

43 Caryophilen
oxid

20,81 1.56 0.11 0.10 0.10 0.10

44 β-Guaien 22,10 1.39

45 Cadinol 22,39 2.04

46 -Muurolen 23,23 0.26

Componenţi identifi caţi 41 24 29 29 28 31 29

Total, % 97.78 99.07 99.57 99.86 99.71 99.90 99.22

Rezultate similare  (42 componenţi) au fost obţinute la populaţii de O. vulgare ssp.
vulgare  din Lituania [17] şi Germania [2]. În Austria însă la această specie a fost iden-
tifi cat un număr mult mai mare de componenţi – 53, toţi aceştia fi ind  mono- şi sesqui-
terpene [14], la fel ca şi în uleiul esenţial separat din genotipurile evaluate de noi.
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Fig.1. Gaz-cromatograma uleiului esenţial de O. vulgare ssp vulgare L., genotip VG-4.

Componenţii majori în uleiul esenţial de O. vulgare ssp. vulgare (genotipul VG-4)
sunt: D-germacren, 17.01%; β-cariofi len, 13.05%;  carvacrol, 11.65%; sabinen, 9.78%;
trans- ocimen, 9.38%; cis – ocimen, 6.03% şi γ-elemene, 4.10% (tab.2), spre deosebire
de O.vulgare ssp. hirtum, cu concentraţii foarte ridicate de carvacrol (fi g.2).

Aceiaşi componenţi majori, dar în concentraţii diferite de cele atestate de noi, se
conţin în uleiul esenţial al acestei specii din fl ora spontană a Lituaniei. Componentul
major cu cea mai ridicată concentraţie atestat în uleiul esenţial al speciei O.vulgare ssp.
hirtum este β-ocimenul (14.9-21.6%), urmat de D-germacren (10.0-16.2%), β-cariofi len
(10.8-15.7%) şi sabinen (6.6-4.2%) [17].
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În uleiul separat din genotipul de O. vulgare ssp. vulgare descris de noi sabinenul
este în concentraţie mai ridicată, iar ocimenele (15.41%) sunt reprezentate de izomeri
trans (9.38%) şi cis (6.03%). La altă specie, O. vulgare L. ssp. viride (Boiss) ocimenul
este componentul major (35.1%) [3]. Din componenţii identifi caţi la genotipul VG-4,
cu concentraţii relativ ridicate am putea menţiona γ-elemene (4.10%). Timolul, însă
constituie numai 0.33% în uleiul acestui genotip, fi ind în concentraţie similară (0.34%)
cu cea atestată la această specie în Ungaria [27], componenţii majori acolo fi ind alţii –
p-cimen (22.3%), cariofi len oxid (10.2%). Astfel, putem constata că la specia O. vulga-
re  ssp. vulgare variază nu numai conţinutul de ulei esenţial, dar şi componenţa chimică
calitativă şi cantitativă a acestuia.

La specia O. vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart conţinutul de ulei esenţial este
mult mai ridicat (2.409-5.422% s.u.) de cât la O. vulgare ssp. vulgare L., dar variază de
la genotip la genotip în limite destul de mari (tab.1). Componentul cu cea mai ridicată
concentraţie este carvacrolul. Concentraţia componenţilor majori în uleiul esenţial este
diferită la diferite genotipuri. Astfel, analiza calitativă şi cantitativă a demonstrat că
numărul de componenţi în uleiul esenţial separat din 6 genotipuri de O. vulgare ssp.
hirtum evaluate, este diferit, acesta variind de la 24 la genotipul HG-34/1 până la 31 la
genotipul HG-64/2, rata de identifi care fi ind de 99.07-99.90% (tab. 2). La O. vulgare
ssp. hirtum alţi cercetători au atestat de la 19 [13] până la 56 componenţi [20].

În uleiul esenţial la toate genotipurile noastre de O. vulgare ssp. hirtum componen-
ţii majori sunt carvacrolul: de la  67.67 (genotipul  HG34/5) până la 85.85% (genotipul
HG53/1) (tab.2, fi g.2.), urmat de p-cimen (3.64-9.33%) şi γ-terpinen (6.62-2.06%). Ex-
cepţie constituie genotipul HG-64/1, la care al doilea component major este γ-terpinen
(8.22%), urmat de p-cimen (5.30%). Diferenţele cantitative ale componenţilor în uleiu-
lui esenţial separat din genotipurile noastre de O. vulgare ssp. hirtum  sunt accentuate
şi de concentraţia altui component – γ-terpinen, care variază la diferite genotipuri sub-
stanţial. Astfel, la genotipurile HG-34/6 şi HG-34/1 în uleiul esenţial acest component
constituie 2.10 - 2.46%, concentraţii apropiate cu cele atestate la genotipul VG-4 de O.
vulgare  ssp. vulgare (2.06%).

La alte genotipuri de O. vulgare ssp. hirtum  ajunge la 6.62% (genotipul HG-34/5),
8.22% (genotipul HG-64/1) (tab.2). Concentraţii ridicate de carvacrol (70-93%), acesta
fi ind şi componentul major în uleiul esenţial, sunt atestate şi de alţi autori [18, 22, 27]
la O. vulgare ssp. hirtum, dar şi la O. vulgare ssp. scabrum [1]. Timolul, care în alte
cercetări a fost unul din componenţii majori de rând cu carvacrolul [20, 8, 9], în uleiul
separat din genotipurile noastre de O. vulgare ssp. hirtum este un component minor
(0.19-0.23%), de altfel, ca şi în uleiul separat din O. vulgare  ssp. vulgare (0.33%).
Linaloolul, de asemenea, este un component minor, fapt ce constituie diferenţa între
genotipurile (chemotipurile) evaluate de noi şi unele chemotipuri de O. vulgare ssp.
hirtum  din Italia [8].

S-a constatat, că conţinutul şi componenţa uleiului esenţial sunt stabile atât la O.
vulgare ssp. vulgare, cât şi la O. vulgare ssp. hirtum pe toată perioada de înfl ori-
re, aceasta fi ind şi perioada de recoltare [27]. Informaţia despre  infl uenţa condiţiilor
de cultivare asupra conţinutului şi componenţei uleiului esenţial este diferită. Astfel,
conform rezultatelor publicate de unii autori, la O. vulgare (ssp. hirtum, creticum, sa-
mothrake),  conţinutul şi componenţa uleiului esenţial nu depinde de condiţiile de cul-
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tivare [2]. Alţi cercetători afi rmă însă că concentraţia componenţilor majori (sabinen
şi ocimen) este infl uenţată de condiţiile de cultivare [7]. Unele cercetări au rezultat cu
concluzia că productivitatea, conţinutul de ulei esenţial la O. vulgare sunt infl uenţate şi
de metoda de obţinere a materialului săditor [4].

Fig.2. Gaz-cromatograma uleiului esenţial de O. vulgare ssp ssp hirtum (Link) Iets-
waart, genotip HG-53/1.

Concluzii
Genotipurile de1. Origanum vulgare ssp. vulgare L. şi Origanum vulgare L. ssp.

hirtum (Link) Ietswaart se deosebesc prin caractere morfologice, conţinut şi compo-
nenţă atât calitativă cât şi chimică a uleiului esenţial. Plantele acestora formează  tufe
cu talia de 65-80 cm compuse din 100-115 tulpini fl orale la ssp. vulgare  şi 120-240 la
ssp. hirtum, iar infl orescenţele au de la 15-18 ramifi caţii la O.vulgare ssp. vulgare  până
la 20-30 la O.vulgare ssp. hirtum. Florile sunt cu corola albă (ssp. hirtum) sau  roz (ssp.
vulgare).
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Genotipurile de2. O.vulgare ssp. vulgare  acumulează în partea aeriană a plantei
0.108 - 0.249%(s.u.) ulei esenţial, pe când genotipurile de O.vulgare ssp. hirtum sunt
mult mai bogate în ulei (2.409- 5.422% (s.u.).

Analiza GC GC-MS a demonstrat că uleiul esenţial la3. O.vulgare ssp. vulgare
este compus din 41 componenţi, iar la O. vulgare ssp. hirtum numărul componenţilor
variază de la 24 până la 31 în dependenţă de genotip.

Componenţii majori la4. O.vulgare ssp. vulgare  sunt D- germacren (17.01%);
β-cariofi len (13.05%); carvacrol (11.65%); sabinen (9.78%); trans- ocimen (9.38%); cis
-ocimen (6.03%) şi γ-elemen (4.10%), acesta fi ind şi chemotipul genotipului evaluat.

Uleiul esenţial al genotipurilor de5. O.vulgare ssp. hirtum are ca componenţi
majori carvacrolul (67.67-85.88%), urmat de p-cimen (3.64-9.33%) sau γ-terpinen
(8.22%); p-cimen (5.30%). Astfel, genotipurile de O.vulgare ssp. hirtum se împart în 3
chemotipuri: carvacrol/p-cimen; carvacrol/ p-cimen/ γ-terpinen;  carvacrol/ γ-terpinen/
p-cimen.
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