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A. INTRODUCERE 
 Motivația alegrii temei de cercetare. Incă din timpuri străvechi, oamenii au căutat remedii pentru bolile 
de care au suferit. Mijloacele avute la dispoziţie au fost limitate. La nivel mondial se cunosc aproximativ 20000 
de specii de plante folosite cu scop medicinal, dintre care, 300 sunt folosite pe scara largă. In România, numărul 
speciillor medicinale cunoscute este relativ mare. Sunt menţionate aproape 1000 de specii, dintre acestea se 

recoltează sistematic numai 150 de specii. Alegerea acestei teme s-a daotorat faptului că munții Zarandului nu au 

fost cercetați pre mult în ceea ce privește extindeera și valoarea speciilor de plante medicinale existente. Speciile 
studiate în cadrul temei au fost alese după două principii. Unul a fost principiul răspândirii speciei în zonă. Cel 

de-al doilea criteriu de selecție a fost punerea în valoare a unor specii pe cale de dispariție. Acest criteriu a 
motivat alegerea calapărului  (Tanecetum balsamita). 
 Importanţa şi actualitatea teme. Cele menţionate anterior arată că studiile privind variabilitatea speciilor 
sunt de actualitate în coindiţiilor climatului în schimbare. Cercetările asupra speciilor studiate sunt destul de 
puţine în ţara noastră. Există referinţe la compoziţia chimică a unora dintre aceste specii, dar variabilităţii lor li s-
a acordat mai puţină atenţie. Prin evaloarea variabilităţii fenotipice se pot obţine informaţii şi despre zestarea 
genetică a populaţiilor studiate. În multe regiuni din România datorită exploatării iraţionale a păşunilor, 
vegeteaţia se extinde haotic. Ca urmare, plantele de talie mică nu vor mai găsi condiţii optime de creştere. 

Prezentarea pe scurt a conţinutului. Teza este structurată pe mai multe capitole. În prima parte sunt 
prezentate date preluate din literatura de specialitate referitoare la variabilitatea speciilor studiate, la compoziţia 
biochimică a acestora cât şi la posibilităilor folositii lor în tratarea unor boli. Studiile referitoare la compoziția 
chimică a frunzelor, florilor, rădăcinilor acestor trei specii studiate sunt numeroase. Materialul biologic studiat a 
fost colectat din diferite localităţi situate în munţii Zărandului, respectiv versanţii nord-vestici şi sudici. 
Păducelul şi ciuboțica cucului au fost studiate din populaţii naturale, iar la calapăr au fost depistate populaţii 
cultivate din cinci localităţi. Acestea au fost cultivate “ex situ”, fiind evaluate după al doilea an de la înfiinţarea 
culturii. Studiile fenotipice au urmărit variaiblitatea unor cractere morfologice care contribuie la realizarea 
materiei prime recoltate. Observaţiile au fost efectuate prin măsurători biometrice. Organele plantelor supuse 
măsurătorilor biometrice au costituit porobe pentru determinările biochimice. Atât la nivelul caracterelor 
morfologice, cât şi în privinţa compoziţiei biochimice, populaţiile prezintă variabilitate datorată în parte de 
structura genetică a indivizilor, cât şi de influenţa condiţiilor specifice anilor experimentali.  
 Gradul de încadrarea temei în preocupările internaţionale, naţionale, regionale, ale colectivului de 
cercetare. La nivel mondial asemenea studii sunt menţionate în litertura de specialitate. Cele mai multe 
informaţii provin din cercetările efectuate în vestul Europei sau din cele realizate în Asia. În vestul Europei cele 
mai multe studii au urmărit variabilitatea fenotipică, compoziţia biochimică şi eficacitatea unor extracte din 
păducel şi ciuboţica cucului. În cadrul coelctivului disciplinei de Ameliorarea plantelor a Facultăţii de 
Horticultură şi Silvicultură au fost efectuate studii privind variabilitatea populaţiilor locale în vederea 
valorificării acestora în cultură sau pentru a se constata care sunt măsurile necesare pentru a impiedica 
restrângerea habitatelor naturale.  
 Obiectivele științifice propuse pentru rezolvare în cadrul cercetării științifice. Scopul cercetărilor a fost 
studierea variabilităţii unor specii de plante medicinale din munţii Zarandului pentru a se constata dacă 
variabilitatea existentă asigură menţineera acestor specii în habitatele naturale, dar şi care sunt posibilităăţile de 
valorificare a acetora în vederea revigorării situaţiei economice din unele zone defavorizate. Obiectivele 
cercetărilor sunt grupate în două categorii: studieera variabilităţii fenotipice în interacţiunea dintre genotip şi 
condiţiile de mediu; studierea calităţii meteriilor prime din speciile medicinale.  În cadrul primei grupe de 
obiective s-a urmărit: explorarea părţii de vest şi de sud a munţilor Zarandului pentzru depistarea speciilor ţintă; 
colectarea de material biologic din teren pentru efectuarea măsurătorilor biometrice la speciile studiate “in situ”, 
păducel şi ciuboţica cucului; colectarea de materila de reproducere la calapăr şi înfiinţarea colecţiei de populaţii 
locale; efectuarea de măsurători biometrice asupra unor cractere morfologice care contribuie la relizarea materiei 
prime recoltabile; prelucrarea statistică a datelor experimentale pentru a stabili valoarea variabilităţii şi influenţa 
condiţiilor anilor experimentali asupra manifestării cracterelor. În cadrul celei de a doua grupe, s-a urmărit: 
conservarea probelor de materie primă în vederea efectuării analizelor chimice; realizarea analizelor chimice 

Comentarii sintetice privind noutatea/gradul de inovare a metodei/ metodologiei de cercetare 
Noutatea datelor experimentale obţinute este dată de faptul că în România studiul corelat a variabilităţii 
fenotipice şi a structurii biochimice la cele trei specii studiate nu a mai fost realizat. Pornid de la aceste studii 
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rezerva naturală constituită de aceste specii poate fi pusă în valoare prin colectarea rţională şi prelucrare în 
vederea obţinerii unor preparate farmaceutice cu bună eficacitate. În privinţa calapărului, rezultatele obţinute pot 
încuraja introducerea în cultură a acestei specii uitate. În acest caz studiile pot fi continuat în vederea elaborării 
unei tehnologii de cultură care în prezent nu există în ţara noastră.  
 

 B.CONȚINUTUL TEZEI DE DOCTORAT 
I.STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII ÎN DOMENIUL VARIABILITĂȚII SPECIILOR STUDIATE 

Capitolul 1. Stadiul cercetărilor privind variabilitatea caracterelor la speciile studiate 

1.1. Stadiul cercetărilor privind variabilitatea caracterelor la calapăr (Tanacetul balsamita L.) 
 Calapărul (Tanacetum balsamita L. sin. Crysanthemum balsamita) este o secie care face parte din 

familia Asteracee. Datorită proprietăților sale aromatice se folosește în gastronomie. Ca plantă medicinală are 

importante proprietăți terapeutice și de aceea se folosește pentru vindecarea unor afecțiuni. Are și valoare 

ornamentală. Un principal centru genic al calapărului este Iranul. Rădăcina este puternic înfiptă în pământ și 

continuată cu o tulpină subterană, deci un rizom, care servește la înmulțirea vegetativă a plantelor perene. 

Tulpina crește primăvara din rizomii plantelor, fiind dreaptă și cu ramificații în vârf, unde vara se vor dezvolta 

forile. Poate atinge înălțimi chiar de 1,5 m și este acoperită pe toată lungimea sa cu peri foarte fini.  Frunzele 

sunt alungite, de formă ovală și cu zimți, fiind alipite pubesccente. Frunzele tulpinale inferioare sunt poțiolate, 

celelalte sunt sesile. Florile apar în vârful plantei, sunt mici și grupate în calatidii paniculat-umbrelate, cu 

involucru din foliole imbricate, de culoare galben-intens și cu miros asemănător celui de izmă. Fructele sunt 

niște achene de formă cilindrică care au cinci coaste și la vârf o coronulă mică.   
1.2. Stadiul cercetărilor privind variabilitatea caracterelor la păducel (Crategus monogyna Jacq.) 

Păducelul (Crataegus monogyna Jacq..) face parte din faimilia Rosaceae. Este o specie foarte 

răspândită în emisfera nordică. Este un arbust, spinos, care poate atinge înălțimi de până la 8-10 m, cu lemn tare 

și care crește sub formă de tufișuri la liziera pădurilor, în poiene sau pășuni. Se întâlnește în zona centrală a 

Europei, dar și în Africa de Nord și Asia de Sud-Vest. Este un arbust mezoterm, heliofil care nu este pretențios 

la climă și la sol. Rădăcina rămuroasă și puternic înfiptă în pământ. Tulpina este scurtă, neregulată cu scoarță 

solzoasă și spinoasă. Lujerii sunt brun-verzui lucitori, cu spini așezați alături de muguri. Lemnul este albicios-

roșiatic, tare, greu, noduros și rezistent la frecare. Frunzele au formă ovată sau rombic-ovată, cu 3-7 lobi adânc 

crestați și dințați spre vârf. Florile de culoare alb-crem, uneori roz sunt frumos mirositoare și cu gust ușor 

astringent fiind grupate în buchete.  Fructele sunt drupe false, care ajunse la maturitate au culoarea roșie, având 
la partea superioară resturile caliciului. Păducelul are o variabilitate mare comparativ cu alte specii.  

1.3.Stadiul cercetărilor privind variabilitatea caracterelor la ciuboţica cucului (Primula vulgaris Huds.) 
 Ciuboţica cucului ca denumnirte populară este utilizată pentru mai multe specii din genul Primula. Cea 
mai cunoscută este  Primula officinalis sin.P. veris. Mult mai răspândiă este specia  Primula vulgaris care a fost 

luată în studiu. Aceasta este o plantă perenă în creștere de 10-30 cm înălţime, cu o rozeta bazală de frunze, care 

în habitatele preferate pot rămâne tot timpul verzi. Frunzele sunt de 5-25 cm lungime și 2-6 cm lăţime, de multe 

ori puternic încrețite, cu crenate neregulat. Tulpina este de obicei scurtă. Florile sunt de 2-4 cm în diametru, 

inserate individual pe tulpini subțiri şi scurt, de culoare galben deschis. Florile sunt actinomorfice cu un ovar 

superior care se formează o capsulă din care se eliberează semințe mici de culoare neagră. Rădăcina este sub 
formă de rizom cilindric drept sau recurbat, din care pornesc foarte multe rădăcini secundare, Frunzele sunt 
dispuse în rozete. Au formă ovală cu vârf obtuz, iar marginea este ondulată sau crenată Pădurile şi pajiştile 
reprezintă două habitate contrastante populate de P.vulgaris.  

Capitolul 2. Stadiul cercetărilor privind calitatea şi utilizarea farmaceutică a speciilor studiate 
2.1. Stadiul cercetărilor privind calitatea şi utilizarea farmaceutică a calapărului 

Principii active ale plantei de calapăr sunt date de: uleiurile volatile, flavonoidele, carotenoizi, cetone, 

oxizi, taninuri și hidrocarburi conținute în tulpină sau în flori, de aceea își găsesc aplicare în fitoterapie, 

medicina umană (pentru uz intern sau uz extern), cosmetică sau utilizări casnice Acțiunea farmaceutică se 

manifestă prin efectul antiinflamator, calmant, cicatrizant pe care îl au frunzele proaspete, dar și efectul diuretic 

prin decoctul sau tinctura obținută din plantele uscate. Uleiurile de calapăr sunt încercate în prelarate 

dermatofarmaceutice. S-a constatat o activitate biologică antibacteriană și antifungică importantă a uleiurilor 
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esențiale. Studii mai complete ale calităţii calapărului arată pezenţa a 46  componente, cele mai multe fiind 

conţinute în uleiuri.  Activitatea antioxidantă poate fi valorificată şi prin consumul de decocturi. Uleiul esențial 

de calapăr a fost testat ca insecticid. Nu se cunosc contraindicații, efecte secundare și interacțiuni cu alte 

medicamente, ale substanțelor active existente în aceste plante.  
2.2.  Stadiul cercetărilor privind calitatea şi utilizarea farmaceutică a păducelului 

Principiile active s-au dovedit a exista în flori, frunze și fructe, care sunt bogate în vitamine și minerale, 

antioxidanți, acizi organici, glucide, aceticolină, pectină, taninuri și uleiuri volatile. Specii europene de păducel 
sunt utilizate în mod frecvent pentru beneficiile lor cardioprotectoare. Cele mai multe produse se bazează pe 
medicamentele compendiale din frunze şi flori, care sunt standardizate pe conţinutul total de flavonoide. Fructele 
de păducel sunt o bogată sursă de flavanoizi, vitamina C, glicozidă, antocinădină, saponină, tanin şi antioxidanţi, 
motiv pentru care se recomanda şi consumul lor proaspăt. Florile şi frunzele de păducel testate în stare uscată 
arată prezenţa a 81 compuşi volatili.  Extractele de păducel nu au actţiuni adverse şi nici nu interacţionează 
negative cu alte medicamente. Proprietăţile antioxidante ale extractelor de păducel pot fi utile şi în industria 
alimentară, în tratarea cărnii destinată păstrării pe termen lung.  

2.3. Stadiul cercetărilor privind calitatea şi utilizarea farmaceutică a ciuboȚicăi cucului 
În scop terapeutic, de la această plantă medicinală se pot folosi: florile, frunzele sau rădăcinile. Florile 

conţin saponine, flavonoidele, carotenoide, puţin ulei esential şi enzime. Părţile subterane rizomi şi rădăcini, 
conţin saponine, monozaharide rare, glicozide alcoolice, tanini În medicina naturistă se folosesc preponderent 
părţile subterane. Din acestea se prepară soluţii de perfuzie, tincturi şi extracte din rizomi şi rădăcini uscate. 
P.vulgaris conține o gamă de compuşi cu activitate antimicrobiană împotriva microorganismelor. Extractele 
prezintă și efect antioxidant. Extracte din P.vulgaris au fost folosite pentru a investiga efectele citotoxice și 
posibile mecanismele implicate în dezvoltarea celulelor cancerului. 

II.CERCETĂRI PROPRII 
Capitoul 3. Contribuţii privind influenţa condiţiilor de mediu asupra variabilităţii unor caractere 

morfologice la diferite specii medicinale 
3.1. Scop şi obiective 

  Studierea variabilităţii fenotipice a urmărit comportarea unor caractere morfologice în interacţiune cu 
condiţiile de mediu. Pentru realizrea acestui scop au fost stabilite următoarele obiective: explorarea părţii de vest 
şi de sud a munţilor Zarandului pentzru depistarea speciilor ţintă; colectarea de materila biologic din teren pentru 
efectuarea măsurătorilor biometrice la speciile studiate “in situ”, păducel şi ciuboţica cucului; colectarea de 
materil de reproducere la calapăr şi înfiinţarea colecţiei de populaţii locale; efectuarea de măsurători biometrice 
asupra unor cractere morfologice care contribuie la relizarea materiei prime recoltabile; prelucrarea statistică a 
datelor experimentale pentru a stabili valoarea variabilităţii şi influenţa condiţiilor anilor experimentali asupra 
manifestării cracterelor. 

3.2. Materile şi metode 
Materialul biologic studiat a fost alcătuit din trei specii de plante medicinale cunoscute în zona 

explorată. Au fost alese două zone ale Munţilor Zărandului, partea de nord-vest (valea Cigherului) şi partea de 
sud (valea Mureşului). Calapărul (Tanacetum balsamita L.) este o specie cunoscută dar dispărută din grădinile 
populaţiei. S-a recoltat material de înmulţire din 5 localităţi (Târnova, Nadăş, Juliţa, Bârzava, Groşii Noi). Cu 
materialul colectat s-a realizat o experienţă în cadrul Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură Timişoara. La 
păducel (Crategus monogyna  Jacq.) au fost alese populaţii cu număr mai mare de indivizi,  în perimetrul 
localităţilor Măderat în zona nord-vestică şi Odvoş în zona sudică. Ciuboţica cucului (Primula vulgaris Huds.) 
este o specie foarte prezentă în zona explorată în habitate forestiere sau păşuni. În zona nord-vestică a fost ales 
un habitat de margine a pădurii în apropierea localităţii Nadăş, iar în partea sudică un habitat de păşune din 
localitatea Juliţa.   
 Studiul caracterelor morfologice s-a realizat prin colectarea de material biologic din teren care a fost 
supus măsurătorile biometrice. Pentru analizele chimice materialul vegetal s-a uscat.  La calapăr, în primul an s-a 
înfiinţat câmpul experimental şi doar în al doilea şi al treilea an au fost efectuate măsurători biometrice şi au fost 
prelevate probe pentru analize chimice. Datele obţinute în urma efectuării măsurătorilor au fost prelucrate 
statistic, determinându-se principalii indici statistici: media aritmetică, abaterea standard a mediei şi coeficientul 
de variabilitate. Aploi s-a realizat analiza varianţei şi testul t pentru experienţe bifactoriale. Pentru reprezentarea 
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grafică a rezultatelor s-au utilizat principiile metodei diagramelor bidimensionale (biplot). Relaţiile şi legăturile 
dintre caracterele morfologice studiate, au fost analizate cu ajutorul covarianţei, corelaţiei şi regresiei multiple.   

3.3. Analiza variabilităţii caracterelor morfologice la calapăr 
Plantele populaţiei de Bârzava au realizat o biomasă semnificativ superioară faţă de restul populaţiilor, 

iar populaţiile Nadăş, Târnova şi Groşii Noi au prezentat valori semnificativ egale. 
Tabelul 1. Efectul condiţiilor de mediu din 2015-2016 asupra biomasei plantelor de calapăr pentru diferite 

populaţii 
Populaţia Biomasa plantelor (g) Valoare Diferenţa/ 

 Media 2016 2015 relativă (%) Semnificaţia 

Juliţa               38,65 c 26,13 51,17 51,07 -25,04000 

Târnova          41,47 bc 36,87 46,06 80,05 -9,19 
Nadăş              45,49 b 46,18 44,80 103,08 1,38 
Bârzava           59,94 a 60,24 59,64 101,01 0,60 

Groşii Noi       47,88 b 38,01 57,75 65,82 -19,74000 

Media exper.   46,69 41,49 51,88 79,96 -10,4000 

Ani x Populaţii - DL5%=10,85 g    DL 1%=14,37 g    DL 0,1%=18,55 g  Populaţii - DL5%=6,70 g    DL 1%=8,84 g     DL 0,1%=11,37 g (a,b,c,) 

Populaţia de Bârzava a valorificat cel mai eficient condiţiile climatice, realizând o greutate a tulpinii 
semnificativ mai ridicată faţă de celelalte populaţii. Plantele populaţiilor Groşii Noi, Târnova şi Nadăş au 
înregistrat valori semnificativ egale ale acestui caracter, cuprinse între 17,68 şi 19,93 g.  

Tabelul 2. Efectul condiţiilor de mediu din 2015-2016 asupra greutăţii tulpinilor la calapăr pentru diferite 
populaţii 

Populaţia Greutatea tulpinilor (g) Valoare Diferenţa/ 

 Media 2016 2015 relativă (%) Semnificaţia 

Juliţa               14,71 c 10,48 18,93 55,36 -8,45000 

Târnova          19,70 b 19,04 20,35 93,56 -1,31 
Nadăş              20,07 b 19,93 20,20 98,66 -0,27 
Bârzava           25,92 a 25,91 25,92 99,96 -0,01 

Groşii Noi       22,18 b 17,68 26,67 66,29 -8,99000 

Media exper.   20,51 18,61 22,41 83,02 -3,810 

Ani x Populaţii - DL5%=4,78 g    DL 1%=6,32 g    DL 0,1%=8,16 g  Populaţii - DL5%=3,06 g    DL 1%=4,03 g     DL 0,1%=5,19 g (a,b,c,) 

  În anul 2015 frunzele la populaţiile de Groşii Noi şi Juliţa a fost semnificativ mai grele faţă de cele ale 
populaţiilor Târnova şi Nadăş. În 2016 greutatea frunzelor a variat mai mult. Ppopulaţia Bârzava a valorificat 

superior condiţiile de mediu realizând o biomasă foliară semnificativ mai ridicată faţă de restul populaţiilor.  
Tabelul 3. Efectul condiţiilor de mediu din 2015-2016 asupra greutăţii frunzelor la calapăr pentru diferite 

populaţii 
Populaţia Greutatea frunzelor (g) Valoare Diferenţa/ 

 Media 2016 2015 relativă (%) Semnificaţia 

Juliţa               19,97 c 12,65 27,29 46,35 -14,64000 

Târnova          19,86 c 14,79 24,92 59,35 -10,13000 

Nadăş              21,87 b 21,33 22,40 95,22 -1,07 
Bârzava           28,46 a 29,69 27,23 109,03 2,46 
Groşii Noi       23,10 b 18,26 27,94 65,35 -9,68000 

Media exper.   22,65 19,34 25,96 74,53 -6,61000 

Ani x Populaţii - DL5%=2,68 g    DL 1%=6,32 g    DL 0,1%=9,07 g  Populaţii - DL5%=1,67 g    DL 1%=4,03 g     DL 0,1%=5,59 g (a,b,c,) 

  Pe fondul condiţiilor climatice, plantele populaţiei de Târnova, Bârzava şi Groşii Noi au realizat o 
înălţime semnificativ superioară faţă de populaţiile Juliţa şi Nadăş, asociată cu sporuri de la 10,8  la 12,6 cm.  

Tabelul 4. Efectul condiţiilor de mediu din 2015-2016 asupra înălţimii plantelor la calapăr pentru diferite 
populaţii 

Populaţia Înălţimea plantelor (cm) Valoare Diferenţa/ 

 Media 2016 2015 relativă (%) Semnificaţia 

Juliţa               97,39 b 89,30 105,47 84,67 -16,17000 

Târnova          98,59 b 101,90 95,27 106,96 6,63 

Nadăş              100,09 b 91,10 109,07 83,52 -17,97000 

Bârzava           101,61 ab 98,95 104,27 94,90 -5,32 
Groşii Noi       104,84 a 98,55 111,13 88,68 -12,58000 

Media exper.   100,50 95,96 105,04 91,35 -9,08000 

Ani x Populaţii - DL5%=6,89 cm    DL 1%=9,10 cm    DL 0,1%=11,72 cm   Populaţii - DL5%=4,74 cm  DL 1%=6,26 cm   DL 0,1%=8,05 cm (a,b,c,) 
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Pentru gradul de ramificare se observă că plantele au realizat în condiţiile din 2015 valori mai ridicate 
decât în 2016. Interacţiunea plantelor de calapăr cu variaţia condiţiilor climatice a fost mai ridicată la Groşii Noi 
şi Bârzava. Populaţia de Nadăş a manifestat cea mai bună stabilitate. 

Tabelul 5. Efectul condiţiilor de mediu din 2015-2016 asupra numărului de ramificaţii la calapăr pentru diferite 
populaţii 

Populaţia Număr de ramificaţii Valoare Diferenţa/ 

 Media 2016 2015 relativă (%) Semnificaţia 

Juliţa 8,24  bc 6,55 9,93 65,96 -3,38 
Târnova 8,16 bc 8,65 7,67 112,78 0,98 

Nadăş 7,55 c 7,30 7,80 93,59 -0,50 
Bârzava 11,01 a 7,75 14,27 54,31 -6,52000 

Groşii Noi 9,22 b 6,10 12,33 49,47 -6,23000 

Media exper. 8,84 7,27 10,40 69,90 -3,13000 

Ani x Populaţii - DL5%=1,77    DL 1%=2,33    DL 0,1%=3,00  Populaţii - DL5%=1,25    DL 1%=1,65     DL 0,1%=2,13  (a,b,c,) 

Populaţia de Juliţa a prezentat un număr de frunze inferior faţă de celelalte populaţii la care valorile au fost 
aproximativ egale. Populaţiile de Nadăş, Groşii Noi şi Târnova au valorificat la un nivel superior condiţiile din anul 
2016.  

Tabelul 6. Efectul condiţiilor de mediu din 2015-2016 asupra numărului de frunze la calapăr pentru diferite populaţii 
Populaţia Număr de frunze Valoare Diferenţa/ 

 Media 2016 2015 relativă (%) Semnificaţia 

Juliţa               145,89 b 138,45 153,33 90,30 -14,88 
Târnova          179,34 a 221,00 137,67 160,53 83,33*** 

Nadăş              184,75 a 253,70 115,80 219,08 137,90*** 
Bârzava           188,23 a 200,45 176,00 113,89 24,45 

Groşii Noi       186,17 a 227,80 144,53 157,61 83,27*** 

Media exper.   176,87 208,28 145,47 143,18 62,81*** 
Ani x Populaţii - DL5%=41,30    DL 1%=54,57    DL 0,1%=70,28 Populaţii - DL5%=27,61   DL 1%=36,46     DL 0,1%=46,90  (a,b,c,) 

Populaţiile de Groşii Noi şi Bârzava au realizat o lungime a frunzelor semnificativ superioară faţă de 
restul populaţiilor. 

Tabelul 7. Efectul condiţiilor de mediu din 2015-2016 asupra lungimii frunzelor la calapăr pentru diferite populaţii 
Populaţia Lungimea frunzelor (cm) Valoare Diferenţa/ 

 Media 2016 2015 relativă (%) Semnificaţia 

Juliţa               10,52 b 8,48 12,56 67,52 -4,08000 

Târnova          10,16  b 9,24 11,07 83,47 -1,83000 

Nadăş              10,62 b 10,00 11,23 89,05 -1,23000 

Bârzava           11,28 a 11,11 11,45 97,03 -0,34 
Groşii Noi       11,64 a 11,05 12,22 90,43 -1,17000 

Media exper.   10,84 9,98 11,71 85,22 -1,73000 

Ani x Populaţii - DL5%=0,66 cm    DL 1%=0,87 cm    DL 0,1%=1,12 cm Populaţii - DL5%=0,48 cm  DL 1%=0,63 cm    DL 0,1%=0,81  cm (a,b,c,) 

În condiţiile din 2015 valorile lăţimii frunzelor au fost mai ridicate decât în 2016. Interacţiunea plantelor cu 
condiţiile climatice a fost mai ridicată la populaţia Juliţa, unde în 2016 s-a consemnat o diminuare lăţimii frunzelor.  La 
populaţia de Bârzava, efectul condiţiilor de mediu asupra acestui caracter a fost foarte redus. 

Tabelul 8. Efectul condiţiilor de mediu din 2015-2016 asupra lăţimii frunzelor la calapăr pentru diferite populaţii 
Populaţia Lăţimea frunzelor (cm) Valoare Diferenţa/ 

 Media 2016 2015 relativă (%) Semnificaţia 

Juliţa               4,83 b 3,72 5,93 62,73 -2,21000 

Târnova          4,84 b 4,28 5,40 79,26 -1,12 
Nadăş              5,97 a 6,62 5,31 124,67 1,31* 
Bârzava           5,53 ab 5,68 5,38 105,58 0,30 
Groşii Noi       4,94 b 4,70 5,17 90,91 -0,47 

Media exper.   5,22 5,00 5,44 91,95 -0,44 
Ani x Populaţii - DL5%=1,16 cm    DL 1%=1,53 cm    DL 0,1%=1,96 cm  Populaţii - DL5%=0,82 cm  DL 1%=1,08 cm    DL 0,1%=1,38  cm (a,b,c,) 

La populaţia de Juliţa biomasa plantelor prezintă corelaţii pozitive şi foarte semnificative faţă de 
celelalte şapte caractere. Și între celorlalte caractere există legături pozitive puternice.   
 La populaţia de Târnova existenţa corelaţii semnificativ pozitive între biomasa plantei şi celelalte 
caractere, cu excepţia celor faţă de înălţimea plantei şi lungimea frunzei.  
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La populația Nadăș  biomasa plantelor prezintă corelaţii pozitive şi asigurate statistic faţă de majoritatea 
caracterelor, faţă de înălţimea plantei şi lungimea frunzelor legăturile fiind mai slabe.  

La populaţia Bârzava biomasa plantelor prezintă corelaţii pozitive faţă de majoritatea caracterelor cu 
excepţia înălţimii plantelor. 

La populaţia de Groşii Noi sunt corelaţii pozitive între biomasa plantei şi celelalte caractere cu 
excepţia relaţiei faţă de înălţimea plantelor.  

3.4. Analiza variabilităţii caracterelor morfologice la ciubotica cucului 
Condiţiile de mediu din anul 2015 au fost mai favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor. În 

toţi anii populaţia Juliţa aprezentat valori mai mari.  
Tabelul 9. Semnificaţia diferenţelor dintre populaţiile de ciuboţica cucului sub aspectul biomasei plantelor în 2014-

2016 
Ani Biomasa plantei (g) Valoare Diferenţa/ 

 Media Nadăş Juliţa relativă (%) Semnificaţia 

2014 24,13 b 18,64 29,61 62,95 -10,97000 

2015 31,02 a 34,39 27,64 124,42 6,75*** 
2016 20,87 c 19,52 22,22 87,85 -2,70 

Media exper.   25,34 24,18 26,49 91,29 -2,310 

Populaţii x Ani - DL5%=3,92 g    DL 1%=5,20 g    DL 0,1%=6,75 g  Ani - DL5%=2,62 g  DL 1%=3,50 g    DL 0,1%=4,57  g  (a,b,c,) 

Greutatea rădăcinii a prezentat o variaţie redusă de la un an la altul. Această situaţie se datorează 
reacţiei diferenţiate a celor două populaţii faţă de condiţiile climatice, populaţia de Nadăş fiind mai valoroasă 
pentru acest caracter. 

Tabelul 10. Semnificaţia diferenţelor dintre populaţiile de ciuboţica cucului sub aspectul greutăţii rădăcinii în 2014-
2016 

Ani Greutatea rădăcinii (g) Valoare Diferenţa/ 

 Media Nadăş Juliţa relativă (%) Semnificaţia 

2014 6,77 6,23 7,30 85,34 -1,070 

2015 6,63 7,47 5,78 129,24 1,69** 
2016 7,10 7,53 6,66 113,06 0,87 

Media exper.   6,83 7,08 6,58 107,55 0,50 
Populaţii x Ani - DL5%=1,00 g    DL 1%=1,32 g    DL 0,1%=1,72 g   Ani - DL5%=0,84 g  DL 1%=1,12 g    DL 0,1%=1,46  g  (a,b,c,) 

Condiţiile din anul 2015 au fost mai favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea aparatului foliar. 
Fluctuaţiile de la un an la altul sunt destul de importante.  

Tabelul 11. Semnificaţia diferenţelor dintre populaţiile de ciuboţica cucului sub aspectul greutăţii frunzelor în 2014-
2016 

Ani Greutatea frunzelor (g) Valoare Diferenţa/ 

 Media Nadăş Juliţa relativă (%) Semnificaţia 

2014 13,74 b 9,67 17,81 54,30 -8,14 000 
2015 16,54 a 17,20 15,88 108,31 1,32 
2016 8,45 c 6,98 9,91 70,43 -2,930 

Media exper.   12,91 11,28 14,53 77,64 -3,25000 

Populaţii x Ani - DL5%=2,78 g    DL 1%=3,70 g    DL 0,1%=4,79 g  Ani - DL5%=1,97 g  DL 1%=2,62 g    DL 0,1%=3,43  g  (a,b,c,) 
Genotipul a manifestat cea mai ridicată influenţă asupra greutăţii florilor în condiţiile din 2015, în special la 

populaţia de Nadăş, care se remarcă pe intreg ciclul experimental. 
Tabelul 12. Semnificaţia diferenţelor dintre populaţiile de ciuboţica cucului sub aspectul greutăţii florilor în 

2014-2016 
Ani Greutatea florilor (g) Valoare Diferenţa/ 

 Media Nadăş Juliţa relativă (%) Semnificaţia 

2014 3,60 c 2,71 4,49 60,36 -1,780 

2015 7,92 a 9,84 5,99 164,27 3,85*** 
2016 4,93 b 4,77 5,09 93,71 -0,32 

Media exper.   5,48 5,77 5,19 111,24 0,58 
Populaţii x Ani - DL5%=1,55 g    DL 1%=2,05 g    DL 0,1%=2,66 g  Ani - DL5%=0,96 g  DL 1%=1,28 g    DL 0,1%=1,67  g  (a,b,c,) 

Plantele populaţiei Juliţa au manifestat o reacţie diferită faţă de variaţia condiţiilor climatice din primii doi 
ani. Condiţiile din 2015 au favorizat o creştere semnificativă a numărului frunzelor faţă de condiţiile din 2016.  
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Tabelul 13. Semnificaţia diferenţelor dintre populaţiile de ciuboţica cucului sub aspectul numărului frunzelor în 2014-
2016 

Ani Numărul frunzelor Valoare Diferenţa/ 

 Media Nadăş Juliţa relativă (%) Semnificaţia 

2014 17,42 ab 15,00 19,83 75,64 -4,8300 

2015 18,32 a 21,24 15,40 137,92 5,84*** 

2016 15,46 b 12,80 18,12 70,64 -5,3200 

Media exper.   17,07 16,35 17,78 91,92 -1,44 
Populaţii x Ani - DL5%=3,25     DL 1%=4,31    DL 0,1%=5,59   Ani - DL5%=2,59   DL 1%=3,45     DL 0,1%=4,51   (a,b,c,) 

Genotipul a manifestat cea mai ridicată influenţă asupra numărului florilor în condiţiile din 2015, când se 
evidenţiază populaţia de Nadăş. Populaţia de Juliţa a valorificat la un nivel superior condiţiile din 2014 şi 2016. 

Tabelul 14. Semnificaţia diferenţelor dintre populaţiile de ciuboţica cucului sub aspectul numărului florilor în 2014-
2016 

Ani Numărul florilor Valoare Diferenţa/ 

 Media Nadăş Juliţa relativă (%) Semnificaţia 

2014 20,29 b 19,00 21,57 88,09 -2,57 
2015 32,71 a 36,22 29,20 124,04 7,02* 
2016 22,62 b 21,64 23,60 91,69 -1,96 

Media exper.   25,21 25,62 24,79 103,35 0,83 
Populaţii x Ani - DL5%=6,22     DL 1%=8,26    DL 0,1%=10,71  Ani - DL5%=4,93   DL 1%=6,57     DL 0,1%=8,59  (a,b,c,) 

 
   Biomasa plantelor la populaţia Nadăş prezintă corelaţii pozitive faţă de toate celelalte caractere. Și la 
populaţia Juliţa biomasa plantelor prezintă corelaţii pozitive faţă de toate celelalte caractere.  

3.5. Analiza variabilităţii caracterelor morfologice la păducel 
Efectul provenienţei asupra greutăţii inflorescenţelor evidenţiază o reacţie diferenţiată de la un an la 

altul. În condiţiile din 2016 populaţia de Măderat a prezentat valori mai ridicate.  
Tabelul 15. Semnificaţia diferenţelor dintre populaţiile de păducel sub aspectul greutăţii inflorescenţei în 2014-2016 

Ani Greutatea inflorescenţei (g) Valoare Diferenţa/ 

 Media Odvoş Măderat relativă (%) Semnificaţia 

2014 0,91 b 0,88 0,93 94,62 -0,05 
2015 0,82 c 0,83 0,81 102,47 0,02 
2016 1,09 a 1,02 1,16 87,93 -0,140 

Media exper.   0,94 0,91 0,97 94,14 -0,06 

Populaţii x Ani - DL5%=0,13 g    DL 1%=0,18 g    DL 0,1%=0,23 g   Ani - DL5%=0,08 g  DL 1%=0,11 g    DL 0,1%=0,14  g  (a,b,c,) 
 Greutatea medie a fructelor de păducel a prezentat o variaţie redusă de la un an la altul. Această situaţie 

se poate datora gradului ridicat de adaptabilitate a acestei specii faţă de variaţia condiţiilor climatice. 

Tabelul 16. Compararea populaţiilor de păducel sub aspectul greutăţii fructului în 2014-2016 
Ani Greutatea fructului (g) Valoare Diferenţa/ 

 Media Odvoş Măderat relativă (%) Semnificaţia 

2014 0,45 0,57 0,33 172,73 0,24* 
2015 0,46 0,56 0,35 160,00 0,21 
2016 0,45 0,58 0,32 181,25 0,26* 

Media exper.   0,45 0,57 0,33 171,00 0,24*** 
Populaţii x Ani - DL5%=0,24g    DL 1%=0,32 g    DL 0,1%=0,41 g   Ani - DL5%=0,17 g  DL 1%=0,23 g    DL 0,1%=0,30  g  (a,b,c,) 

Condiţiile de mediu din perioada 2014 şi 2015 au fost mai favorabile pentru dezvoltarea fructelor la 
păducel. Fructele buchetelor populaţiei de Odvoş sunt mai grele faţă de cele de l Măderat, în toţi anii.  

Tabelul 17. Compararea populaţiilor de păducel sub aspectul greutăţii fructelor din buchet în 2014-2016 
Ani Greutatea fructelor/ buchet (g) Valoare Diferenţa/ 

 Media Odvoş Măderat relativă (%) Semnificaţia 

2014 1,24 a 1,40 1,07 130,84 0,33** 
2015 1,26 a 1,27 1,25 101,60 0,02 
2016 0,81 b 1,00 0,62 161,29 0,38*** 

Media exper.   1,10 1,22 0,98 124,83 0,24* 
Populaţii x Ani - DL5%=0,22 g    DL 1%=0,29 g    DL 0,1%=0,38 g  Ani - DL5%=0,16 g  DL 1%=0,21 g    DL 0,1%=0,27  g  (a,b,c,) 

În perioada 2014-2015 numărul fructelor/buchet a fost smai ridicat decât în 2016, pe fondul unei 
superiorităţi constante a populaţiei de Măderat.  
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Tabelul 18. Compararea populaţiilor de păducel sub aspectul numărului fructelor din buchet în 2014-2016 
Ani Numărul fructelor/ buchet Valoare Diferenţa/ 

 Media Odvoş Măderat relativă (%) Semnificaţia 

2014 3,15 a 2,79 3,51 79,49 -0,7200 

2015 2,91 a 2,25 3,56 63,20 -1,31000 

2016 1,82 b 1,70 1,94 87,63 -0,24 
Media exper.   2,63 2,25 3,00 74,81 -0,7600 

Populaţii x Ani - DL5%=0,47     DL 1%=0,62     DL 0,1%=0,80   Ani - DL5%=0,33   DL 1%=0,44     DL 0,1%=0,57  (a,b,c,) 

Dezvoltării aparatului foliar în condiţiile din 2016 a fost mai bună, în special la populaţia Măderat, populaţie 
care s-a remarcat în toţi anii.  

Tabelul 19. Compararea populaţiilor de păducel sub aspectul numărului frunzelor din buchet în 2014-2016 
Ani Numărul frunzelor/ buchet Valoare Diferenţa/ 

 Media Odvoş Măderat relativă (%) Semnificaţia 

2014 6,76 a 6,40 7,12 89,89 -0,720 

2015 5,58 b 5,48 5,68 96,48 -0,20 
2016 6,46 a 6,08 6,84 88,89 -0,760 

Media exper.   6,27 5,99 6,55 91,45 -0,5600 

Populaţii x Ani - DL5%=0,70     DL 1%=0,92     DL 0,1%=1,20    Ani - DL5%=0,58   DL 1%=0,77     DL 0,1%=1,00  (a,b,c,) 

Populaţia de Măderat a prezentat o stabilitate ridicată a acestui caracter. Condiţiile din 2016 au fost mai 
favorabile pentru formarea florilor la păducel, în special lam populaţia Odvoş.  

Tabelul 20. Compararea populaţiilor de păducel sub aspectul numărului florilor din buchet în 2014-2016 
Ani Numărul florilor/ buchet Valoare Diferenţa/ 

 Media Odvoş Măderat relativă (%) Semnificaţia 

2014 13,68a 12,52 14,84 84,37 -2,3200 

2015 13,36 ab 11,24 15,48 72,61 -4,24000 

2016 12,38 b 10,28 14,48 70,99 -4,20000 

Media exper.   13,14 11,35 14,93 75,98 -3,59000 

Populaţii x Ani - DL5%=1,68     DL 1%=2,23     DL 0,1%=2,89   Ani - DL5%=1,24   DL 1%=1,65     DL 0,1%=2,16  (a,b,c,) 

La populaţia de Odvoş sunt corelaţii pozitive între greutatea florilor, numărul florilor şi frunzelor.  
 La populația Măderat greutatea florilor prezintă corelaţii pozitive faţă de numărul florilor şi frunzelor şi 
respectiv corelaţii semnificativ negative faţă de numărul şi greutatea fructelor din buchet.  

 
Capitolul 4. Contribuţii privind compoziția chimică a materiei prime la speciile medicinale studiate 

4.1.Sop şi obiective 
Studierea calităţii materiilor prime din speciile medicinale a urmărit determinarea principalilor compuşi 

biochimici prezenţi în speciile luate în studiu. Pentru realizarea acestui scop au fost stabilite următoarele 
obiective: conservarea probelor de materie primă în vederea efectuării analizelor chimice, realizarea analizelor 
chimice referitoate la compoziţia chimică a materiei prime furnaizată de speciile studiate şi evaluiarea activităţii 
antoxidante 

4.2. Materiale şi metode 
Materia primă constituită din organele plantelor care constituie recolta a fost uscată la temperatura 

camerei, în conformitate cu instrucţiunile existente pentru această operaţie. 
Analizele chimice au fiost efectuate Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Științe Tehnice și 

Naturale al Universității “Aurel Valicu” din Arad. 
În vederea atingerii obiectivelor propuse, s-au folosit pentru determinări: extracte apoase obținute din 

frunze sau flori de Tanacetum balsamita., extracte apoase și alcoolice obținute din fructe de Crataegus 
monogyna şi extracte alcoolice de rădăcini, frunze și flori de Primula vulgaris.Conținutul total de fenoli al 
extractelor a fost determinat prin utilizarea reactivului Folin-Ciocalteu într-o metodă puțin modificată.  
Conținutul total de fenol din extracte a fost apoi exprimat ca echivalent acid galic (mg GAE/l). Toate 
experimentele au fost efectuate în triplicate. Activitatea antioxidantă a extractelor se bazează pe capacitatea de 
captare a radicalilor DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) și a fost evaluată utilizând o metodă spectrofotometrică.  

4.3. Dterminarea compoziției chimice a uleiurilor esențiale de Tnacetum balsamita  
Conţinutul total de fenoli a variat în extracte între 295,77-653,65 mg GAE/l. Extrasele obţinute din 

florile populaţiei Nadăş au prezentat cel mai mare conţinut de fenoli, iar cel mai scăzut a fost în extractele de 
frunză de la aceiaşi populaţie. Activitatea antioxidantă a inhibat între 31,82% pentru extractul din frunze (Nadăş) 
şi 65,05% pentru extractul din flori (Nadăş). Extractele din flori au o activitate inhibitoare mai pronunţară.  
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Figura 1. Conținutul total de fenoli (mg GAE /l) din 
extractele de T. balsamita obținute din frunze și flori 

colectate la Julița și Nadăș.( media  2015-2016) 

Figura 2. Activitatea antioxidantă (inhibarea%) 
pentru extractele deT. balsamita obținute din frunze și 
flori colectate la Julița și Nadăş (media  2015-2016) 

Analizele au evidenţiat o cantitate semnificativă de acid ascorbic, riboflavină, pirocatechol, rutin, 
quercitin şi kaempferol în toate extractele.  
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Figura 3. Conţinutul de acid ascorbic, riboflavină, pirocatechol, rutin, quercitin și kaempferol în 

extractele de frunze şi flori de Tanacetum balsamita. 
4.4. Dterminarea compoziției chimice a uleiurilor esențiale de Cataegus monogyna 

 Extractele alcoolice din fructele de păducel de la Odvoş, au un conţinut total de fenoli mai ridicat, decât 
cele obţinute din fructele de la Măderat. Conţinuutl maxim în extractele de apă a fost de 346,72 mg GAE/l, iar în 
extractele în alcool a fost de 1974,13 mf GAE/l. Activitatea antioxidantă pentru extractele din fructele de 
păducel, prezintă valori aproape egale la cele două populaţii. Inhibarea este mai mică pentru extractele apoase, 
iar cele mai mari valori apar pentru probele obţinute din fructele de păducel de la Odvoş. 
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Figura 4. Conținutul total de fenoli (mg GAE/l) din 

extractele de C. monogyna obținute din fructele 
colectate la Odvoş şi Măderat (media  2015-2016) 

Figura 5. Activitatea antioxidantă (inhibarea%) 
pentru extractele de C. monogyna obținute din fructele 

colectate la Odvoş şi Mădera (media  2014-2016) 
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Figura 6. Compoziția chimică a extractelor de C. monogyna obţinute din fructele colectate la Odvoş şi Măderat. 
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În extractele din fructele de păducel există cantităţi mari de pirocatechol, roboflavină şi rutin, şi cantităţi 
mai mici din alte componente.  

4.5. Dterminarea compoziției chimice a uleiurilor esențiale de Pimula vulgaris 
În rădăcini conţinutul toatl de fenoli este mai redus, iar în flori este cel mai mare conţinut. Populaţia de 

la Nadăş are un conţinut mai mic, în cazul tuturor extractelor. Procentul de inhibare este destul de apropiat, 
indiferent de tipul de extract, maxima fiind de 21,02% inhibare la extractele din rădăcinile de la Juliţa.  
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Figura 7. Conținutul total de fenoli (mg GAE/l) din 

extractele de P. vulgaris obținute din părți ale 
plantelor colectate  la Juliţa şi Nadăş (media  2014-

2016)  

Figura 8. .Activitatea antioxidantă (inhibarea%) 
pentru extractele de P.vulgaris  obținute din părți ale 
plantelor colectate la Juliţa şi Nadăş (media  2014-

2016) 
Determinările au evidenţiat prezenţa a trei dintre componenţii familiei flavonoidelor: acid galic, 

kaempferol şi quercetin.   
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Figura 9.Compoziția chimică a extractelor de P. vulgaris obţinute din păţi ale plantelor colectate laJuliţa și 

Nadăş  
III CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

Măsura în care au fost atinse obiectivele cercetării; 
Obiectivele cercetării au fost impărțite în două categorii. În prima categorie au fost cuprinse studiile 

referitoare la variabilitatea caracterelor în interacțiune cu condițiile de mediu. Caracterele morfologice au fost 
evaluate prin efectuarea de măsurători biometrice, fiind vizate organe ale plantelor care constituie materie primă 
de ineters farmaceutic. Datele obținute au fost prelucrate statistic fiind extimată variabilitatea fenotipică, 
interacțiunea manifestării caracterelor cu factorii de mediu și legăturile dintre caractere. Referitor la realizarea 
celei de a doua grupe de obiective, care a urmăritt efectuarea de analize biochimice ale materiei prime prelevate 
de la plantele studiate morfologic, se constată că obiectivul a fost îndeplinit. Probele au fost analizate și s-a 
evidențiat valoarea fiecărei specii în ceea ce privește activitatea antioxidantă, conținutul total de fenoli și 
structura acestora. Pentru ambele obiective, rezultate sunt în concordanță cu tema obiectivelor. 

Direcţiile în care trebuie continuată cercetarea; 
Rezultatele experimentale obținute sugerează continuarea cercetărilor sub mai multe aspecte, mai ales că 

unele dintre speciile luate în studiul au fost mai puțin cercetate la noi în țară. Astfel ar fi necesare studii privind: 
evaluarea variabilității unui număr mai mare de populații de Primula vulgaris, colectarea unor noi populații de 
calapăr și evaluarea lor,  studierea unor elemente de tehnologie pentru cultivarea calapărului, studierea 
compoziția biochimice pe parcursul perioadei de vegetație pentru a se stabili momentul optim de recoltare      

Avantajele şi dezavantajele înregistrate 
Studiile arată că speciile studiate sunt valoroase din punct de vedere farmaceutic, zona explorată 

prezentând o rezervă de materie primă nevalorificată. În timpul studierii nu s-au întâmpinat greutăți în ceea ce 
priveste colectarea din natură.  
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Obietivele propuse în cadrul cercetărilor fiind atinse, nu au rămas probleme propuse și nerezolvate.  
Contribuțiile proprii ale autorului. 
Cercetările efectuate sunt valoroase și inedite prin faptul că unele dintre speciile studiate, la noi în țară 

sunt foarte puțin menționate în literatura de specialitate. Altele, cum este Primula vulgaris, este puțin studiată și 
la nivel mondial. 

Principalele concluzii privind variabilitatea caracterelor morfolgice sunt următoarele:     
La calapăr, condiţiile climatice din perioada studiului au manifestat o influenţă majoră şi semnificativă 

asupra caracterelor morfologice, având o contribuţie asupra variabilităţii acestora între limitele 8,81 % în cazul 
lăţimii frunzelor până la 52,73 % pentru lungimea frunzelor. Originea materialului biologic a avut o influenţă de 
14,53-20,08 % asupra biomasei plantelor şi greutăţii tulpinii, și un efect mai redus asupra numărului de frunze şi 
înălţimii plantelor. Variabilitatea biomasei, a greutăţii tulpinii, a greutăţii frunzelor şi a lăţimii frunzelor, în 
interiorul populațiilor a fost influenţată semnificativ de variaţia condiţiilor climatice. Genotipul nu a influenţat 
contribuţia diferitelor caractere morfologice la realizarea biomasei plantelor.  

La ciuboţica cucului, condiţiile climatice din perioada studiului au avut o contribuţie ridicată asupra 
variabilităţii biomasei plantelor, numărului florilor, greutăţii frunzelor şi florilor, cuprinsă între 39,65-50,65 %. 
Pentru greutatea rădăcinii şi numărul frunzelor influenţa a fost mai redusă. Variaţiile individuale ale greutăţii 
rădăcinii au fost influenţate într-o măsură mai mare de condiţiile climatice, în timp ce numărul frunzelor şi al 
florilor a fost mai puţin afectate. Pentru toate caracterele morfologice, cele două populaţii au fost influențate de 
variaţia condiţiilor climatice. Populaţia de la Nadăş a prezentat valori superioare ale parametrilor morfologici în  
anul 2015, iar în anii 2014 și 2016 s-a situat sub valoarea populației Julița, în special în ceea ce priveşte talia 
plantelor şi greutatea frunzelor.  

La păducel, numărul florilor şi greutatea fructelor din buchet sunt caractere mai stabile în interacțiune 
cu condiţiile de mediu, în timp ce greutatea inflorescenţei, numărul frunzelor, masa medie a fructului şi numărul 
fructelor din buchet variază într-o măsură ridicată din condiţiilor climatice. Între cele două populaţii sunt 
diferenţe mai mai mari pentru numărul fructelor şi a florilor din buchet, respectiv pentru greutatea fructelor, şi 
nesemnificative pentru greutatea inflorescenţei. Populația de Odvoş are o stabilitate mai bună a caracterelor 
comparativ cu populaţia de Măderat. Plantele populaţiei de Măderat au valorificat la un nivel superior condiţiile 
de mediu din 2014 şi 2016, pentru greutatea inflorescenţei numărul fructelor, numărul frunzelor şi florilor din 
buchet.  
 S-a realizat practic obținerea extractelor necesare determinărilor experimentale, din diferite părți ale 

plantelor: frunze, flori, fructe, rădăcini și s-au efectuat determinări ale: activității antioxidante, conținutului de 

fenoli și a compoziției chimice. În cazul plantelor de Tanacetum balsamita cele mai bune rezultate exerimentale 

s-au obținut în cazul extractele apoase obținute din flori. Acestea prezintă un conținut ridicat de fenol, deci o 

activitate antioxidantă importantă, dar și concentrațiile de riboflavină, pirocatechol, rutin, quercetin și 

kaempferol determinate au fost mari. Rezultatele obținute conduc la idea că, extractele apoase obținute din flori 

de Tanaactum balsamita pot fi folosite ca o sursă valoroasă de compuși biologic activi. Pentru Crataegus 
monogyna cele mai mari valori experimentale s-au obținut pentru extractele alcolice obținute din fructe. 
Extractele alcoolice obținute din florile sau frunzele de Primula vulgaris au avut un conținut fenolic mai mare și 
o activitate antioxidantă notabilă. 

IV.ELEMENTE DE ORIGINALITATE 
 Zona explorată a fost puţin studiată în privinţa rezerevei de plante medicinale. Valorificarea lor poate 
contribui la dezvoltarea economică a zonei unde există localități cu resurse financiare reduse. 
 Studiul morfologic și calitativ la Primula vulgaris, s-a realizat mult mai puțin comparativ cu specia 
Primula veris. Rezultatele cercetărilor arată că și această specie are o compoziție biochimică valoroasă din punct 
de vedere medicinal. 
 Un mare grad de originalitate comparativ cu cercetările la nivel național este cel asupra calapărului. 
Această specie este mai puțin cunoscută ca plantă medicială la noi în țară. Găsirea celor cinci populații poate 
constitutui un punct de pornire pentru realizarea unei colecții la această specie și demararea unor programe 
complexe de ameliorare și elaborare a unei tehnologii de cultură a acestei sepcii, specifică pentru vestul țării.  
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