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RECENZII

MONOGRAFIA „PLANTE MEDICINALE” - ÎNDRUMAR 
PRACTIC ŞI EFICIENT ÎN CUNOAŞTEREA ŞI UTILIZAREA 

ACESTEI BOGĂŢII NATURALE

autori:	dr.	în	agricultură	A.Teleuţă,	dr.în	biologie	M.Colţun,	
dr.hab.	în	geografie	C.Mihailescu,	dr.	în	biologie	N.Ciocârlan

Monografia “ Plante medicinale” cuprinde 336 de pagini şi prezintă 0 descriere 
complexă a plantelor medicinale utilizate în scopuri terapeutice, fie în medicina 
tradiţională, fie în cea clasică, care vegetează atât în flora spontană a ţării noastre, cât şi 
în cea cultivată. Prin această carte autorii au urmărit să introducă şi să ghideze cititorul 
în lumea plantelor medicinale, să explice propr0ietăţile lor, astfel ca să ştie să înlăture 
unele utilizări greşite şi să-şi dea seama în ce măsură ele contribuie la apărarea sănătăţii 
omului.

Lucrarea începe cu o prezentare succintă a importanţei plantelor medicinale spontane 
şi cultivate în viaţa şi sănătatea omului. În continuare se prezintă principalele clase de 
principii active, ca substanţe extrem de importante pentru organismul uman. Pentru o 
cunoaştere mai bună a plantelor medicinale,  autorii vin cu îndrumări privind modul de 
recoltare, uscare şi utilizare a lor. Sunt descrise succint formele farmaceutice sub care 
se administrează plantele medicinale, precum şi câteva reguli generale de preparare a 
produselor din plante şi prezentarea modurilor de utilizare a lor.

Cea mai mare parte a lucrării este consacrată descrierii, în ordine alfabetică, a 153 
de plante medicinale din flora indigenă spontană şi cea de cultură a căror activitate 
terapeutică a fost verificată şi confirmată ştiinţific. Pentru fiecare specie se indică 
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denumirea populară şi ştiinţifică, încadrarea în familie,  alte denumiri populare, urmată 
de habitatul plantei şi aria de răspândire. În continuare se prezintă descrierea botanică 
pentru recunoaşterea plantei, prevenind confundarea ei cu alte plante asemănătoare, 
descrierea materiei prime, însoţită de  denumirea ştiinţifică a drogului şi caracteristicile 
lui. 

Algoritmul de descriere al plantei continuă cu compoziţia chimică, unde se indică 
principiile active pe  care le conţine drogul vegetal utilizat. Într-un stil clar şi accesibil 
sunt descrise utilizările plantelor în medicina populară şi cea modernă, indicaţiile 
auxiliare ale acestora, modul de administrare, atât în uz intern, cât şi în cel extern. 
Un plus de valoare  aduc cele peste  500  de reţete naturiste tratate în această carte, 
care răspund celor mai diferite probleme de sănătate. În cazul plantelor medicinale 
toxice cititorul găseşte prezentarea specială a contraindicaţiilor şi precauţiei faţă de 
ele.  Prin acestea, lucrarea “Plante medicinale” va fi de un real folos nu numai ca 
îndrumar practic şi eficient în cunoaşterea şi utilizarea acestei bogăţii naturale, dar şi 
în valorificarea lor.

O calitate deosebită a lucrării constă în prezentarea color a plantelor (726 fotografii), 
pentru ca acestea să poată fi recunoscute cu uşurinţă atunci când sunt întâlnite în flora 
spontană sau în cea cultivată. În această carte cititorul are posibilitate de a descoperi 
proprietăţile terapeutice nu numai ale plantelor medicinale cunoscute, precum sunt 
muşeţelul, teiul, gălbenelele, sunătoarea etc, ci şi ale altor plante mai puţin cunoscute, 
introduse şi studiate de către cercetătorii Grădinii Botanice (Institut) a AŞM, cum sunt 
polimnia, ginsengul siberian, siminichia, schizandra etc. 

Ţinem să menţionăm, că soluţiile practice şi sfaturile oferite urmăresc să ajute 
cititorul la cunoaşterea mai bună a plantelor medicinale şi a calităţilor lor în scopul 
fortificării în mod natural al organismului, însă, nu înlocuiesc în nici un caz o consultaţie 
medicală.

Cartea prezintă interes ştiinţific pentru specialiştii de domeniu, studenţi şi doctoranzi. 
La fel, dă posibilitate marelui public să cunoască mai mult despre virtuţile plantelor 
medicinale şi modalităţile eficiente de utilizare a lor. Fără îndoială, este o carte mai 
mult decât necesară în orice casă.

Ion	Comanici,	Doctor	habilitat	în	biologie,	profesor	universitar,	cercetător	
ştiinţific	principal	al	Grădinii	Botanice	(Institut)	a	AŞM


