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Introducere

Reuşita relansării şi dezvoltării ramurii eterooleaginoase, în general, şi a producţiei 
de lavandă, în particular, în mare măsură depinde de disponibilitatea unei cantităţi 
su ciente de material semincer ori săditor calitativ şi necostisitor. La iniţierea unui 
hectar de plantaţie industrială de lavandă sunt necesare cca 20 mii unităţi de material 
săditor, preţul de cost a căruia constituie 800-1000 dolari [17]. Această sumă  este  un 
impediment pentru cultivatorii de lavandă la iniţierea noilor plantaţii.

Pe  parcursul secolului XX au fost încercate mai multe metode de înmulţire a 
lavandei cu scopul de a determina, care din ele sunt mai acceptabile după producţie, 
coe cientul de multiplicare şi mai acceptabile economic.

Se ştie că lavanda se poate înmulţi pe cale vegetativă şi generativă. Primele 
suprafeţe de cultură a lavandei au fost în inţate cu puieţi obţinuţi din seminţe încă 
în anii 1870-1875 în Franţa. Pentru aceasta se colectau seminţe de la tufele cele mai 
bine dezvoltate [4]. Tot în această perioadă în Franţa în provincia Provance lavanda a 
început să  e înmulţită pe cale vegetativă prin butăşirea tufelor selectate organoleptic 
după vigurozitate, structura tufei cu tije verticale,  plante propice pentru cultivarea şi 
recoltarea mecanizată.

Mai mulţi cercetători a rmă că cel mai ieftin şi e cient mod de iniţiere a plantaţiilor 
este cel generativ, prin semănatul direct în câmp [2, 3]. A fost propusă metoda de cultură 
ascunsă   sub protecţia cerealelor, ca la trifoi [1]. Însă din cauza germinaţiei de câmp 
reduse a seminţelor de lavandă, mai mulţi autori recomandă ca iniţial din seminţe să 
 e crescut răsad ori puieţi anuali, care apoi să  e transplantaţi la locul de nitiv în 
septembrie-octombrie [4, 5, 18].

Multiple cercetări au demonstrat că lavanda are în descendenţa generativă o mare 
segregare cu o multitudine de forme, predominant mai puţin valoroase faţă de plantă 
mamă. De aceea, pentru păstrarea însuşirilor productive a soiurilor create de lavandă şi 
iniţierea unor plantaţii industriale intensive este necesar, ca ele să  e sădite numai cu 
material săditor produs pe cale vegetativă prin butaşi [4, 6, 7, 8, 9, 13].

Au fost semnalate cazuri de înmulţire a lavandei şi prin butăşirea lăstarilor verzi 
[1].

Se admite de asemeni înmulţirea lavandei prin marcote - înrădăcinarea tulpinilor 
din partea exterioară a tufei îmbătrânite de lavanda în şanţuri de 10-12 cm în sol de 
lângă tufă, unde se apleacă şi se acoperă cu sol [4, 10, 13]. Or, o astfel de procedură se 
efectuează greu şi pentru un număr limitat de lăstari. În 1975 Staikov şi colab. pentru 
prima dată au menţionat despre posibilitatea obţinerii marcotelor prin muşuroirea 
lăstarilor aplecaţi orizontal, neidenti când dacă se pun sub muşuroi toate tulpinile tufei 
ori numai cele laterale, înclinate [10].

Tehnologia marcotajului orizontal a fost precizată ulterior şi perfecţionată, asigurând 
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obţinerea a peste 80 unităţi de material săditor înrădăcinat de la o tufă cu tulpini pe rod  
chiar şi în condiţiile de câmp fără irigare [9, 11].

În anii secetoşi înrădăcinarea tulpinilor gerone de lavandă se petrece pe parcursul 
a 2 ani. 

Astfel butaşii şi puieţii de lavandă se pot obţine numai la irigare, în prima jumătate 
a perioadei de vegetaţie. Marcotele se pot obţine direct în câmp de la înrădăcinarea 
tulpinilor îmbătrânite şi cu lăstari anuali lemni caţi,  de multe ori ele  ind mai ieftine 
chiar decât puieţii.

Rămânea de văzut, dacă marcotele cu rădăcini fasciculate se înrădăcinează bine 
în plantaţii, dacă au calităţi productive acceptabile în comparaţie cu butaşii, care se 
consideră material săditor standard. Era necesar de evidenţiat şi capacitatea tulpinilor 
gerone de a se prinde în câmp,  ind sădite de nitiv la diferite adâncimi la iniţierea 
plantaţiilor industriale. Acestea au fost obiectivele principale în studiul comparativ 
al butaşilor, marcotelor, puieţilor şi tulpinilor gerone, cercetări care s-au efectuat pe 
parcursul anilor 2000-2005.

Material şi metode de cercetare

Ca obiect de studiu a fost soiul autohton omologat de lavandă Chişinău 90 (C 
90), înmulţit pe cale vegetativă, din tufele căruia au fost obţinute marcote, butaşi 
înrădăcinaţi şi tulpini gerone, iar din seminţe de pe aceea�i plantaţie au fost crescuţi 
puieţi. Experienţele au fost amplasate pe  câmpul  Bazei experimentale a Institutului de 
Genetica  şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În experienţe de câmp şi laborator au fost studiate calităţile productive ale butaşilor 
(martor), puieţilor, marcotelor bine înrădăcinate (categoriile I şi a II–a), reieşind din 
cerinţele STAS-ului pentru puieţi [11).

Experienţa de câmp a fost iniţiată în primăvara anului 2000. Solul – cernoziom 
obişnuit, slab erodat, cu conţinutul de humus în stratul arabil de 2,1%, luto-nisipos cu 
arătura de bază de 28-30 cm [12].

Experienţa de câmp a fost iniţiată pe parcele cu suprafaţa de 45 m2 (3 rânduri x 
15 m) în 4 repetiţii, distanţa între rânduri - 1 m, între plante pe rând - de 0,5 m, în 
 ecare parcelă  ind sădite 93 unităţi de material săditor. În experienţă au fost incluse 
următoarele variante: (tabelul 1).

În cursul vegetaţiei  au fost efectuate toate procedeele de cultivare prevăzute 
de tehnologie pentru  menţinerea culturii curate de buruieni: de obicei 3 cultivaţii 
mecanice între rânduri şi două praşile manuale pe rând. Începând cu anul II de vegetaţie 
pe toate variantele odată cu prima cultivaţie se efectua fertilizarea cu azot sub formă de 
salpetru de amoniu în doză N

45
. Fenologia, biometria şi determinarea producţiei de 

materie primă s-a efectuat conform metodicii în vigoare [14]. Conţinutul în ulei volatil 
a materiei prime a fost determinat prin micrometoda Ginsberg [15].

Recoltarea lavandei s-a efectuat manual în faza în oririi depline, când peste 70% 
din  ori erau în orite ori  formau seminţe.

Rezultatele experimentale privind producţia de materie primă pe variante au fost 
interpretate matematic, prin metoda  de analiză a varianţei după Dospehov [16].

Condiţiile de vegetaţie a lavandei după plantare pe parcursul perioadei de cercetare 
au variat esenţial de la an la an. Anul 1999-2000, când a fost fundată experienţa, a fost 
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secetos, fără ploi în mai şi iunie. Aceasta a in uenţat întrucâtva  înrădăcinarea în câmp 
a materialului săditor folosit. Anul 2002-2003 a fost extremal: temperaturi joase şi de 
lungă durată iarna şi o secetă aspră în mai şi iunie. Multe tufe de lavandă, mai des de 
provenienţă generativă, parţial au îngheţat, recolta de in orescenţe a fost diminuată, 
deşi avea un conţinut sporit în ulei volatil.

Tabelul 1 Conţinutul variantelor

Indexul 
variantei

Material săditor studiat
Adâncimea  

de sădire, cm

V
1

Butaşi de 1 an cu lungimea sistemului radicular de 150 mm, 2-3 lăstari de 
schelet, cu  lungimea  de 12-15 cm  – Martor

15-16

V
2

Puieţi de 1 an categoria –I-a cu lungimea părţii aeriene de minimum 12 cm, 
rădăcinii pivotante -15 cm,numărul rami caţiilor de schelet - 3-4 unităţi

15-16

V
3

Marcote dezvoltate, categoria I-a cu   lăstari de schelet de 2-3 ani –3-5 
unităţi

15-16

V
4

Marcote înrădăcinate, categoria II-a. cu  2-3 rami caţii de schelet de 2-3 
ani 

15-16

V
5 Tulpini gerone de 7-8 ani, tăiate la nivelul solului 15-16

V
6 Marcote dezvoltate categoria I-a, ca în  V

3
24-28

V
7

Marcote, categoria II-a, ca  în V
4

24-28

V
8 Tulpini gerone ca şi în V

5
24-28

Anii 2001-2002 şi 2003-2004 au fost cu condiţii de vegetaţie apropiaţi de normă. 
Anul agricol 2004-2005 a fost favorabil pentru creşterea tufelor, formarea recoltei, dar 
puţin favorabil pentru  acumularea uleiului volatil în in orescenţe din cauza ploilor în 
timpul în oririi.

Rezultatele cercetărilor

Cu toate  că săditul s-a efectuat cu udare în cuib, din cauza secetei din anul fundării 
experienţei gradul de înrădăcinare în primăvara anului 2000 a fost redus în toate 
variantele, cu excepţia variantei 2 care a fost fundată cu puieţi de 1 an, categoria I 
(tabelul 2).  Înrădăcinarea în această variantă a fost de 92,7%, sau cu 10,5% mai   mare 
decât la martor.

Deosebit de mică a fost înrădăcinarea tulpinilor gerone în variantele 5 şi 8: 23,7 şi 
32,6% respectiv faţă de numărul de plante sădite. Media pe 5 ani de vegetaţie în această 
variantă este şi mai mică şi constituie 21,7 şi 27,8% corespunzător.  Pe parcursul anilor 
de studiu cel mai mare număr de plante s-a păstrat în varianta 2 – 79,1 tufe/parcelă, faţă 
de 73,9 tufe/parcelă în varianta martor. O poziţie de mijloc ocupă plantaţiile sădite cu 
marcote (V

3
, V

4
, V

6
 şi V

7
). Înrădăcinarea marcotelor în anul 2000 a fost de 83-94% şi au 

supravieţuit către anul 2005  în medie cca 67 – 79% de plante, ori 13,4 – 15,4 mii tufe/
ha. Aceasta este su cient pentru realizarea unor producţii de peste 5 t/ha (8).  În celelalte 
variante cu excepţia tulpinilor gerone către anul VI de vegetaţie s-au păstrat 15-18 mii 
de plante/ha ceea ce se încadrează în densitatea recomandată pe solurile erodate. Aşa 
densităţi sunt su ciente pentru realizarea unor producţii economic acceptabile.

Determinările biometrice au demonstrat, că către anii IV – V de vegetaţie în faza 
în oririi    plantele de lavandă realizează parametri maximi a tufelor. În medie pe cinci 
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ani înălţimea tufelor a constituit 50 – 55 cm (tabelul 3).  
Tabelul 2. Vivacitatea tufelor de lavandă în dependenţă de calitatea materialului 

săditor. 2000-2005

N/o Tipul materialului săditor

Adânci-
mea  de 
sădire, 

cm

Densitatea plantaţiei, tufe/parcelă

au supra
vieţuit în 

a.2000

% faţă 
de den-
sitatea 
iniţială

media
 2000-
2005

% faţă 
de den-
sitatea 
iniţială

1 Butaşi de 1 an – Martor 15-16 88,8 95,5 73,9 79,4

2 Puieţi de 1 an categoria –I-a 15-16 92,7 99,7 79,1 85,1

3 Marcote dezvoltate, categoria I 15-16 87,1 93,7 72,4 77,8

4 Marcote înrădăcinate, categoria II-a 15-16 77,2 83,0 66,0 71,0

5 Tulpini gerone 15-16 22,0 23,7 20,2 21,7

6 Marcote dezvoltate categoria I-a 24-28 80,5 86,6 70,7 76,0

7 Marcote, categoria II-a 24-28 77,2 83,0 62,2 66,9

8 Tulpini gerone 24-28 30,3 32,6 25,9 27,8

Determinările biometrice au demonstrat, că către anii IV – V de vegetaţie în faza 
în oririi    plantele de lavandă realizează parametri maximi a tufelor. În medie pe cinci 
ani înălţimea tufelor a constituit 50 – 55 cm (tabelul 3).  

Diametrul unei tufe  în medie a atins 85-95 cm în toate variantele astfel că către 
perioada butonizării – în oririi suprafaţa între rânduri a fost acoperită pe  deplin.  Tufele 
din descendenţii generativi în anii IV-V pe rod devin extrem de neomogeni, includ tufe 
viguroase şi puţin dezvoltate, unele având simptome de uscare a tulpinilor în partea 
centrală, iar cele din tulpini gerone (variantele 5 şi 8)  ind rare, se dezvoltă puternic în 
lături, răs rând tufa, ceea ce duce la o oarecare micşorare a înălţimii  plantelor (tabelul 
3). 

Tabelul 3. Caracteristica biometrică a tufelor de lavandă în dependenţă de calitatea 
materialului săditor. 2001 – 2005

N/o Tipul materialului săditor

1 Butaşi de 1 an – Martor 15-16 55,3 93,6 881,9

2 Puieţi de 1 an categoria –I-a 15-16 53,4 94,2 810,4

3 Marcote dezvoltate, categoria I 15-16 54,5 93,7 947,8

4 Marcote înrădăcinate, categoria II-a 15-16 54,0 95,8 947,7

5 Tulpini gerone 15-16 50,5 94,0 765,8

6 Marcote dezvoltate categoria I-a 24-28 50,6 89,1 978,4

7 Marcote, categoria II-a 24-28 52,6 85,6 942,9

8 Tulpini gerone 24-28 51,2 85,6 1093,5

La lavandă baza recoltei se stabileşte în primii ani pe rod. Aceasta se exprimă prin 
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numărul de muguri  oriferi per tufă. Ca regulă apogeul acestui indice este atins către 
anul IV de vegetaţie. S-a constatat, că numărul de in orescenţe per tufă în varianta 
fundată cu puieţi este cu 8,1% mai mic decât la martor. Martorul este  depăşit de toate 
variantele fundate cu marcote (tabelul 3). Variantele 3,4 şi 7 la acest indice au depăşit 
martorul cu ≈ 7%, iar varianta 6 cu  ≈ 11%. 

Ca elemente importante a productivităţii şi calităţii de materie primă la lavandă 
le constituie: lungimea in orescenţei, lungimea spicului in orescenţei şi masa a 100 
in orescenţe (tabelul 4).

Tabelul 4. Unele caractere de productivitate la lavandă în funcţie de materialul 
săditor folosit la în inţarea plantaţiilor. 2003-2005

Varianta 
Lungimea spicului 
in orescenţei, cm

Lungimea 
in orescenţei cu 

tijă, cm

Masa a 100 in orescenţe 
standard, g

2003 2005 Media

V
1
 - butaşi (martor) 8,2 19,8 29,8 24,3 27,1

V
2
 - puieţi clasa I-a 8,3 22,1 27,6 19,3 23,5

V
3
 - marcote clasa I-a 10,2 25,8 33,0 26,1 29,6

De obicei, indicii de producţie sunt superiori la tufele crescute din marcote şi butaşi. 
Astfel, lungimea spicului in orescenţei la marcote este de 10,2 cm, iar la puieţi - 8,3 
cm. Masa a 100 in orescenţe la plantele din marcote constituie în medie 29,6 g, la cele 
din butaşi - 27,1 g, iar la cele din puieţi - 23,5 g. Elementele productivităţii analizate 
mai sus au in uenţat producţia de materie primă ( g. 1).

Figura 1.  Producţia de materie primă la lavandă în funcţie de calitatea  materialu-
lui săditor. 1. Butaşi anuali, sădiţi la 15-16 cm -Mt; 2.Puieţi categoria I-a, sădiţi la 15-16 

cm; 3.Marcote, categoria I sădite la 15-16 cm; 4. Marcote, categoria II sădite la 15-16 cm; 
5.Tulpini gerone sădite la 15-16 cm; 6. Marcote, categoria I sădite la 24-28 cm; 7.  Marcote, 
categoria I sădite la 24-28 cm; 8. Tulpini gerone sădite la 24-28 cm.2001-2005 anii pe rod.
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Până în anul 4 pe rod (anul 5 de vegetaţie) producţia la lavandă a evoluat în creştere 
în toate variantele. În anul intrării pe rod puieţii, deşi nesemni cativ, au fost mai 
productivi, realizând o producţie de 31,5 q/ha. În toţi anii posteriori martorul depăşea 
puieţii după recoltă.

Plantele din marcote, începând cu anul al III-lea pe rod, au realizat producţii egale 
ori mai mari decât martorul (2005). Numai în anul 2002, pe fundalul secetei din iarnă şi 
din mai-iunie, plantele din marcote au cedat martorului în privinţa mărimii recoltei. În 
urma de secetei au suferit marcotele de clasa  II-a, la care tufele n-au izbutit să formeze 
un sistem radicular profund. În anii posteriori plantele din marcote după vigurozitate 
şi producţie nu cedau martorului, depăşind la rândul lor plantaţia sădită cu puieţi. 
Plantele din tulpini gerone se dezvoltă ca şi cele din marcote, dar nu asigurau producţii 
semni cative pe unitate de suprafaţă din cauza densităţii reduse.

Cele mai mari producţii de in orescen�e  în toate variantele sădite la 15-16 cm au 
fost obţinute în anii 4 şi 5 de vegetaţie: 80,6 – 95,5 q/ha la martor, 80,3 – 95,5 q/ha de 
la marcote şi numai 60,4 – 49,7 q/ha de la puieţi. 

Săditul adâncit, la 24-28 cm al marcotelor şi tulpinilor gerone n-a in uenţat 
semni cativ recolta şi valoarea productivă a acestui material săditor ( g.1).

Calitatea materiei prime la lavandă, după conţinutul în ulei volatil, a variat în funcţie 
de anii de vegetaţie, condiţiile meteorologice din timpul formării in orescenţelor şi 
în oririi lor, precum şi de materialul săditor folosit (tabelul 5).

Tabelul 5. Conţinutul în ulei volatil al materiei prime la lavandă în funcţie de 
calitatea materialului săditor, 2001-2005

Variante
Conţinutul în ulei volatil a materiei prime proaspete, 

%

Tipul de material săditor
Adânci

mea de sădire, 
cm

anii pe rod
Media

1 2 3 4 5

 Butaşi vegetativi de 
1 an  - Martor

15-16 0,975 1,462 1,512 1,440 1,077 1,278

Puieţi, categoria I-a 15-16 0,753 1,285 1,373 1,170 0,893 1,079

Marcote, categoria I 15-16 1,019 1,310 1,426 1,418 1,218 1,295

Marcote categoria II-a 15-16 1.129 1,418 1,639 1,350 1,144 1,308

Tulpini gerone 15-16 1,240 1,462 1,395 1,400 1,152 1,303

Marcote, categoria  I-a 24-28 1,019 1,310 1,426 1,310 1,218 1,269

Marcote, categoria a II-a 24-28 0,997 1,418 1,630 1.310 1,144 1,271

Tulpini gerone 24-28 0,975 1,482 1,395 1,220 1,152 1,211

În anii cu ploi în timpul în oririi (2001, 2005) conţinutul în ulei volatil în toate 
variantele a fost mai mic decât media multianuală: 0,975 şi 1,077%, faţă de media pe 
5 ani la martor  - 1,278. În anii secetoşi şi cu temperaturi ridicate în timpul butonizării 
şi în oriri (2002-2004) de rând cu  recolte modeste, conţinutul în ulei volatil a fost 
comparativ înalt în toate variantele: 1,373 – 1,639%.

În toţi anii de cercetare materia primă de la plantele din puieţi a fost mai mică în 
comparaţie cu martorul şi alt material săditor produs pe cale vegetativă – butaşi, marcote 
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şi tulpini gerone. Această legitate se manifestă în  ecare an şi după valorile medii a 
anilor de cercetare. Astfel, în varianta martor în medie pe anii 2001-2005 conţinutul în 
ulei volatil în in orescenţe a constituit 1, 278%, în varianta sădită cu puieţi - 1,078%, 
iar în variantele sădite cu marcote clasa I şi a II-a - respectiv 1,293 şi 1,308%. Deci, 
se poate a rma că materialul săditor vegetativ (butaşi, marcote şi tulpini gerone) de la 
acelaşi soi are indici calitativi echivalenţi, iar puieţii cedează lor semni cativ.

Producţia de ulei volatil a avut o evoluţie asemănătoare cu cea a conţinutului în ulei 
volatil şi recoltei de materie primă. În anul intrării pe rod în varianta martor s-a obţinut 
26,9 kg/ha, ca apoi să crească până la 115,2 kg/ha în anul IV pe rod (2004). În anul 
2001 puieţii au arătat cea mai mare producţie de materie primă, dar nu şi de ulei volatil, 
din cauza conţinutului mai modest a lui în in orescenţe ( g. 2). La plantele obţinute 
din marcote structura in orescenţelor în anul 2005 a fost mai favorabilă decât la butaşi, 
formând  ori mai mari şi mai numeroase în verticile. De aceea şi conţinutul în ulei 
volatil al materiei prime a fost ceva mai mare - 1,218% faţă de 1,075% la martor. Prin 
aceasta se lămureşte faptul că cea mai mare producţie de ulei volatil în anul 2005 au 
realizat tufele din marcote - 116,3 kg/ha ori cu 30% mai mult decât la varianta martor.

Figura 2. Producţia de ulei volatil la lavandă în dependenţă de calitatea materialului 
săditor. 1. Butaşi anuali, sădiţi la 15-16 cm -Mt; 2.Puieţi categoria I-a, sădiţi la 15-16 cm; 

3.Marcote, categoria I sădite la 15-16 cm; 4. Marcote, categoria II sădite la 15-16 cm; 
5.Tulpini gerone sădite la 15-16 cm; 6. Marcote, categoria I sădite la 24-28 cm; 7.  Marcote, 
categoria I sădite la 24-28 cm; 8. Tulpini gerone sădite la 24-28 cm. 2001-2005 anii pe rod.

În medie pe perioada de cercetare (2001-2005) producţia de ulei volatil a constituit 
67,1 kg/ha  pe  plantaţia sădită  cu butaşi (martor),  67,1 kg/ha în varianta sădită cu 
marcote de clasa I-a, 61,1 kg/ha la lavanda sădită cu marcote de clasa II-a şi 43,8 kg/
ha,ori 65,3% de la martor, în varianta sădită cu puieţi.

Tulpinile gerone sădite adâncit au asigurat o densitate de plante în proporţie de 
24% faţă de numărul sădit iniţial.  Dar producţia  de ulei  volatil a constituit în medie 
21,8 kg/ha, ori 34,5% de la martor. Aceasta con rmă, că materialul săditor obţinut din 
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tulpinile gerone are calităţi productive înalte şi ele pot   folosite pentru producerea 
butaşilor vegetativi.

Tehnologia de producere a marcotelor este simplă, accesibilă şi asigură o producţie 
stabilă de material săditor vegetativ de  2,5-3,0 ori mai ieftin decât butaşii vegetativi.  

Concluzii

1. Marcotele bine înrădăcinate de clasa I de pe plantaţiile fundate cu material săditor 
vegetativ au calităţi productive înalte, egale cu cele ale butaşilor înrădăcinaţi din lăstari 
lemni caţi de 1 an. În medie pe 5 ani producţia de materie primă în plantaţiile sădite cu 
marcote a constituit 5,18 t/ha şi de ulei volatil 67,1 kg/ha ori 99 şi 100% de la martor.

2. Marcotele de categoria a II-a sunt, de asemenea, valoroase şi pot   folosite 
pentru iniţierea de plantaţii industriale, realizând producţii de materie primă de 4,67 
t/ha şi ulei volatil de 61,1 kg/ha ori 91% de la martor. E cienţa utilizării lor poate 
  majorată semni cativ, dacă la sfârşitul primului an de vegetaţie vor   completate 
golurile plantaţiei cu marcote bine înrădăcinate.

3. Tulpinile gerone în condiţii de câmp se înrădăcinează anevoios şi nu asigură o 
densitate necesară (numai 20-30% de la normă). Tot odată, tufele plantelor crescute 
din tulpini gerone au însuşiri productive înalte şi pot   folosite pentru producerea 
materialului săditor calitativ în pepiniere în condiţii de irigare.

4. Puieţii din seminţe ca material săditor au calităţi productive şi tehnologice 
inferioare materialului săditor vegetativ (cu 35%), de aceea nu sunt indicaţi spre a   
folosiţi pentru iniţierea de plantaţii industriale de lavandă.
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