
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE

ȘI PROTECȚIE A PLANTELOR

Chișinău, str. Pădurii, 20, MD 2002, Republica Moldova
Tel. 373 22 527695

OBȚINEREA MATERIEI PRIME FARMACEUTICE  LA 

MĂTĂCIUNE (DRACOCEPHALUM MOLDAVICA)
Jelezneac Tamara, Vornicu Zinaida

e-mail:  galinajelezneac@gmail.com

Producția de materie primă (plante întregi tăiate sub linia de jos a înfrunzirii) la butonizare - înflorire este de 7,89–8,22t/ha, apoi 

scade, ajungând  la 4,64t/ha la formarea semințelor.

Conținutul de ulei volatil în materia primă prospătă în ontogeneză crește constant de la 0,134% până la 0,312%,  față de masa 

absolut uscată este în creștere de la 0,440% la îmbobocire până la 0,694% la post înflorire și se menține la acest nivel până la

maturizarea semințelor. În jumătatea apicală a plantelor recoltate conținutul de ulei e mult mai ridicat (cu 60% ) decât în proba 

medie - 0,223-0,346 % în masa proaspătă și 0,730-0,769% în absolut uscată. Conținutul  uleiului volatil în organele producente 

(frunze+calicii+flori) este practic egal cu conținutul in jumătatea apicală unde masa tulpinilor este foarte mică: 0,213-0,312% și 

0,749-0,963 respectiv.

În  jumătatea bazală în toate fazele ontogenetice  conținutul în ulei volatil este foarte scăzut (0,011%). 

Producția de herba uscată farmaceutică (la 13% umiditate) a fost de 2,76 t/ha la butonizare, a atins maxima la început de 

înflorire, realizând 3.04 t/ha, a scăzut ajungând 2,49 t/ha la maturizarea semințelor.

Deci, pentru obținerea unei producții înalte de herba farmaceutica mătăciunea se va recolta începând cu înflorire solitară a 

plantelor  până la înflorire deplină, când recoltă este  înaltă și de calitate superioară .  Înălțimea tăierii  plantelor poa te fi mărită 

până la 35cm fără pierdere a masei organelor valoroase.
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Mătăciunea este solicitată ca plantă 

aromatică, dar mai des ca plantă  

medicinală pentru producerea ceaiurilor 

aromatizate.Intră în componența 

ceaiurilor  curative Calmo plus, Finetea 

naturii, Digest plus, Baby ceai etc., 

produse în Moldova.Pentru  obținerea  

materiei prime farmaceutice, plantele 

trebuie să fie bine înfrunzite   cu conținut 

maximal de flori  și cu conținut de cel 

puțin 0,1% ulei volatil.S-a constatat că 

gradul de înfrunzire a plantelor este 

maximal în perioada butonizare-înflorire 

deplină- 66,9-71,8%.

Fazele fenologice: 1- butonizăre; 2 - înflorire solitară; 3 - înflorire deplină;                                

4 - post înflorire; 5 - formarea semințelor
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