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INTRODUCERE
Flora şi vegetaţia în plenitudinea ei este într-o per-

manentă transformare, în continuă evoluţie, iar pro-
blema majoră a societăţii aflată în epoca tehnologiilor 
este conservarea ecosistemelor vegetale spontane şi 
introducerea în cultură a speciilor folositoare.

Civilizaţia exercită o presiune crescândă asupra 
covorului vegetal, ajungându-se în unele locuri la 
dispariţia iremediabilă a unor specii, iar la altele re-
ducându-se aria lor de răspândire. În cea de-a doua 
jumătate a sec. al XIX-lea, s-a constatat faptul că re-
sursele naturale sunt limitate. Astfel, a apărut necesi-
tatea utilizărilor raţionale.

Preocupări pentru conservarea florei şi vegetaţiei 
spontane, studierea resurselor vegetale, precum şi 
introducerea în cultură a speciilor folositoare, anima  
azi cercetări largi efectuate de specialişti din lumea 
întreagă, dar, mai ales, de pe continentul european. 
Conservarea florei autohtone naţionale a fiecărei ţări 
europene va putea asigura, în ultimă instanţă, supra-
vieţuirea  florei continentului, acordându-se prioritate 
atât ocrotirii relictelor, endimitelor şi taxonilor vulne-
rabili, cât şi tuturor speciilor de plante ameninţate cu 
dispariţia în diverse ecosisteme locale concrete.

Această problemă este destul de actuală pentru 
Republica Moldova, deoarece covorul vegetal natural 
s-a păstrat doar pe cca 17% din teritoriul ţării. Aceşti 
indicatori sunt cu mult mai mici decât valoarea critică 
necesară pentru o funcţionare normală a ecosisteme-
lor spontane.

Principalele pericole ce ameninţă flora şi vegetaţia 
autohtonă sunt poluarea mediului, reducerea îngrijoră-
toare a terenurilor silvice, păşunatul excesiv şi intensiv, 
turismul neinstruit, culegerea şi comercializarea plan-
telor medicinale, decorative etc. De asemenea, ar fi 
necesar ca speciile ameninţate cu dispariţia să se con-
serve în mediul lor fitocenotic natural, în rezervaţii şi 
branişti botanice corespunzătoare cu biotopuri naturale 
nealterate, ca apoi să fie introduse în cultură.

MATERIALE ŞI METODE
Obiectul de studiu l-a constituit Potentilla alba L. 

- Scrântitoarea albă. Proprietăţile curative, efectul te-
rapeutic, conţinutul de micro- şi macroelemente sunt 
indicate şi confirmate prin cercetările specialiştilor în 
domeniu.

Ca material floristic herbarizat ne-au servit colec-
tările proprii, efectuate în ultimii ani, precum şi colec-
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ţiile herbarului muzeului Universităţii de Stat din Mol-
dova şi cel al Grădinii Botanice (Institut) a AŞM, dar 
şi lucrările științifice.

Cercetările de itinerar şi semistaţionar au cuprins 
comunităţile vegetale din Republica Moldova, în care 
creşte şi se dezvoltă P. alba. În timpul prelucrării ma-
terialelor în condiţii de laborator, s-au făcut concre-
tizări taxonomice ale materialului herbarizat, au fost 
sintetizate date de teren despre corologia taxonilor 
şi coincidențele lor taxonomice. În baza acestor date 
a fost alcătuit conspectul florei, din care face parte şi 
P. alba.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Conform cercetărilor anterioare, în Republica Mol-

dova genul Potentilla L. cuprinde 19 specii [8]. Po-
tentilla derivă din latinescul Potentia (putere, forţă), 
ceea ce denotă proprietăţile curative care se atribuie 
diferitelor specii ale acestui gen.

Din cele 19 specii, care intră în componenţa aces-
tui gen, mai mult sau mai puţin sunt cunoscute ca 
plante medicinale următoarele specii: Potentilla an-
serina L., P. reptans L., P. recta L., P. argentea L. şi 
altele. Aceste specii se folosesc în medicina populară 
ca remedii astringente, bactericide şi hemostatice în 
cazul hemoragiilor intestinale, uterine, pulmonare şi 
dereglărilor gastrice. Pe alocuri speciile acestui gen 
sunt folosite în tăbăcire sau pentru colorarea ţesătu-
rilor. În Siberia şi Mongolia, frunzele unor specii ser-

vesc la prepararea ceaiurilor. De asemenea, sunt cu-
noscute, în calitate de condiment, pentru fabricarea 
conservelor şi  pentru prepararea băuturilor alcoolice 
şi aromatizate [3]. 

P. alba este cunoscută mai mult sau mai puţin 
doar botaniştilor şi nu fiecare poate să se laude că 
a văzut-o cum creşte şi se dezvoltă în comunităţile 
vegetale spontane.

În acelaşi timp, proprietăţile curative ale acestei 
specii au fost studiate de un şir de autori de pe con-
tinentul european [12, 13, 14, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 33].

În Polesia, în sec. al XVIII-lea deja se folosea ca 
remediu de tratament al glandei tiroide. Frunzele, ri-
zomii şi rădăcinile se foloseau sub formă de infuzie în 
loc de ceai [13].

În Bulgaria cu macerat obținut din partea aeria-
nă şi subterană se oblojesc furunculii, la fel se mai 
foloseşte şi pentru tratarea afecţiunilor cardiace, pro-
lapsului uterin, colitei, maladiilor gastrointestinale, ca 
astringent homeostatic şi ca normalizator al ciclului 
menstrual [22].

Infuzia extrasă din partea aeriană a plantei sti-
mulează sistemul nervos central, iar cea extrasă din 
partea subterană intensifică diureza cu 28%. Este 
cunoscut şi faptul că P. alba manifestă acţiuni anti-
bacteriene, contribuie la reabsorbţia tumorii ţesuturi-
lor moi, a nodulilor, îmbunătăţeşte structura părului şi 
unghiilor.

În afară de aceasta, bioterapeuţii recomandă fo-
losirea acestei specii pentru profilaxie şi tratarea ma-
ladiilor de ficat, a sistemului cardio-vascular, tractului 
gastro-intestinal, în particular a ulcerului, la fel şi ca 
remediu antiseptic şi antiinflamator. Infuzia din rizomi 
şi rădăcini se foloseşte la tratarea podagrei, reuma-
tismului, icterului, diareei.

Preparatele extrase din plantă intensifică diureza, 
acţionează satisfăcător asupra miocardului, micşo-
rează tahicardia, normalizează tensiunea arterială, 
reduce nivelul colesterolului, elimină radiaţia și me-
talele grele.

P. alba ajută la refacerea organismului după su-
portarea insultului şi infarctului [28, 29].

Medicul Prihodiko E. I. [27] a efectuat în condiţii 
de ambulator tratamentul unui grup de pacienţi prin 
utilizarea infuziei de P. alba contra tireotoxicozei. Din 
cele 45 de persoane tratate, 17 aveau recidive de 
tireotoxicoză, 6 fuseseră operate, dintre care 2 de 
două ori, 28 de persoane fiind diagnosticate pentru 
prima dată cu această maladie. Printre pacienţi 38 
erau femei cu vârste cuprinse între 16 şi 60 de ani, 
iar 7 bărbaţi - între 40 şi 60 de ani. Durata maladiei 
era de un, an în cazul a 28 de persoane, 5 ani în 
cazul a 9 persoane, 10 ani la 2 şi 15 ani la 6 persoa-
ne. Pacienţii supravegheaţi acuzau simptomele tipice 
de iritabilitate sporită, slăbiciune, excitaţie, tahicardie, 
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dureri în regiunea inimii, transpiraţie, pierderea gre-
utăţii, insomnia. În unele cazuri, se mai înregistrea-
ză dureri în regiunea abdominală (a pancreasului) şi 
a tractului intestinal. Investigaţiile necesare au fost 
efectuate conform normelor sanitare. Tuturor paci-
enţilor li s-a administrat infuzie obţinută din întrea-
ga plantă (partea aeriană şi subterană), colectată în 
perioada înfloririi şi uscată la temperatura camerei, 
infuzie preparată în proporţie de 1 lingură (6-7g) la 
un pahar de apă clocotită. Aceasta este doza medie 
folosită în medicina tradiţională şi expusă în lucrările 
de specialitate [30, 31, 33]. Soluţia a fost infuzată în 
termos timp de 8 ore, fiind ulterior administrată de 3 
ori pe zi, câte 1/3 de pahar, cu 10-15 minute înain-
te de masă. Terapia a continuat timp de o lună sau 
două, în funcție de gradul de îmbolnăvire. Concomi-
tent, toţi pacienţii se tratau şi de afecţiunile conexe 
care apăreau în rezultatul tireotoxicozei. În cazul în 
care era necesar, tratamentul se repeta cu întrerupe-
re de o lună. În rezultatul administrării de P. albă, s-a 
observat o îmbunătăţire a stării de sănătate în cazul 
tuturor bolnavilor. S-au diminuat iritaţiile, tahicardia, 
s-a îmbunătăţit somnul, a dispărut tremurul degetelor 
de la mâini şi al corpului în general. Glanda tiroidă 
s-a micşorat în dimensiuni, a dispărut exoftalmul, s-a 
normalizat tensiunea arterială, pacienţii au adăugat 
în greutate. Indicii de absorbţie a radioiodului de către 
glanda tiroidă s-au apropiat de indicatorii de entire-
oidnom. Conform electrocardiografiei, se înregistrea-
ză modelarea pulsului, s-au îmbunătăţit procesele 
de schimb, s-a normalizat acţiunea nervului cardiac, 
conductibilitatea atrioventriculară, a dispărut fenome-
nul de hipoxie a miocardului [27].

Conform datelor înregistrate [27], utilizarea infu-
ziei de P. alba determină dispariţia unor simptome 
rezistente ale tireotoxicozei, precum exoftalmul, ob-
servându-se o mărire considerabilă a volumului glan-
dei tiroide şi dispariţia tremurului la nivelul falangelor 
mâinilor.

Dovezile indicate în lucrările de specialitate [27, 
33] ne îndreptăţesc să credem că această plantă 
poate fi folosită ca remediu pentru tratarea glandei 
tiroide, fiind demonstrată eficienţa infuziei de P. alba 
în tratarea tireotoxicozei.

Actualitatea acestui remediu vegetal constă în 
faptul că este suportat uşor de către bolnavi, chiar 
şi în cazul unei utilizări îndelungate de 2-3 luni sau 
mai mult, fără să provoace niciun fel de fenomene 
secundare. 

Particularităţile curative ale acestei specii sunt de-
terminate de componenţa chimică unicală [5, 7, 17, 
18, 21, 23, 42, 43].

Caracteristică este prezenţa hidraţilor de carbon 
(amidon), iridoizilor, saponinelor, acizilor fenolcarbo-
nici, flavonoizilor (quercitina, rutin), substanţelor ta-
nante (galotanin) în rizomi şi rădăcini până la 17%, 

iar în organele părţii aeriene până la 6%. În frunze au 
fost identificați acizii fenolcarbonici şi derivaţii lor (aci-
zii n-cumaric şi elagic), flavonoizii (quercitina, chem-
pferol, cianidina).

Iridoizii și flavonoizii care se conţin în această 
plantă influenţează benefic asupra pereţilor vaselor 
sangvine, sporind elasticitatea şi permeabilitatea.

P. alba este un bun acumulator de macro- şi mi-
croelemente. Partea aeriană a plantei conţine în can-
tităţi minore astfel de elemente ca: Ad, As, Au, Be, 
Ca, Co, Cr, Cu, Ce, Hf, Hd, Zn, Zr, La, Mo, Nb, Ni, 
Pd, Pb, Pt, Sb, Sc, Sn, Ta, Te, Tl, W; iar macro- şi 
microelementele: Ca, Md, Ba, Si, Al, B, Fe, Mn, Ti, Ni, 
V, Zn se conţin în concentraţii majore sau apropiate 
de cele majore.

În organele subterane, în comparaţie cu cele ae-
riene, a fost identificată o cantitate mai mare de: Co, 
Ni, Li, K şi P. S-a constatat că planta este un con-
centrat de microelemente ca: Si, Al, Zn, Mn, al căror 
conţinut depăşeşte criteriul gradului de concentraţie 
a elementelor minerale pentru plantele netradiţionale 
corespunzător cu 1,7; 2,5; 3,0 şi 4,0 [18].

Luând în considerare importanţa practică a speci-
ei P. alba, în perioada anilor 2005-2014, noi am ela-
borat un studiu referitor la biologia, ecologia, răspân-
direa şi resursele naturale.

P. alba este o plantă perenă cu axa bazală puţin 
ramificată, fără stoloni. Tulpina este subţire, mai mult 
sau mai puţin decumbentă, pe timpul înfloririi de lun-
gimea frunzelor bazale, ca şi peţiolii acestora alipit 
mătăsos păroasă. Frunzele bazale sunt 5-foliate (rar 
3-foliate). Foliolele sunt alungit lanceolate, spre bază 
cuniate, în întregime sau doar spre vârf uşor dinţa-
te, cu dinţi mici, alipiţi, pe faţă glabre, pe dos şi pe 
margine mătăsos lucitor păroase. Inflorescenţa este 
dihazială, paucifloră, cu flori lung pedicilate, de 20-
25 mm în diametru. Sepalele externe lanceolate sunt 
mai scurte decât cele interne ovat lanceolate. Stami-
nele au filamentele glabre, iar receptacolul este scurt 
şi păros. Carpele ovoidale au peri pe hil, depășind 
perii receptacolului. Stilul subterminal este cel puţin 
de două ori mai lung decât carpelele mature. Stig-
matul este slab îngroşat sau neîngroşat. Înfloreşte în 
lunile IV-VI, deseori observându-se a doua înflorire în 
lunile VIII-X. 

P. alba are o răspândire generală în Europa Cen-
trală, parţial în cea de Sud (Franţa de Sud-Est, nordul 
Italiei şi ţările Balcanice). Se întâlneşte în pădurile de 
pin, mesteacăn în poieni şi rar în pajiştile ierboase [4].

Arealul natural al speciei P. alba, pe teritoriul Re-
publicii Moldova, cuprinde Platoul Moldovei de Nord, 
cu altitudini între 240-320 m, Podişul Nistrului, cu alti-
tudini de până la 250 m şi Câmpia  Prutului de Mijloc, 
reprezentată printr-o morfostructură negativă, relativ 
fragmentată de către văile afluenţilor de stânga ai 
Prutului. 
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Conform observaţiilor literar-ştiinţifice [6, 9, 10, 11, 
15, 16, 26, 41], dar şi exsicatelor herbatizate, colec-
tate pe teritoriul Republicii Moldova între anii 1953-
1998, P. alba creştea în împrejurimile următoarelor 
localităţi: 

1. Raionul Briceni: c. Pererîta, s. Rosoşeni, c. Tre-
bisăuţi, c. Cotiujeni, c. Bălăsineşti, or. Briceni;

2. Raionul Ocniţa: or. Ocniţa;
3. Raionul Edineţ: c. Holohora, c. Trinca, c. Tîrno-

va, c. Zăbriceni, c. Gordineşti, c. Feteşti, c. Trestieni, 
c. Ruseni, or. Edineţ;

4. Raionul Donduşeni: c. Arioneşti, c. Rediu Mare, 
c. Savca, c. Corbul, c. Horodişte, c. Sudarca, c. Cli-
măuţi, c. Mihălăşeni, c. Cernoleuca;

5. Raionul Soroca: c. Rubleniţa, c. Oclanda, c. Tă-
tărăuca;

6. Raionul Rîşcani: c. Petroşani, c. Zaicani, c. Pîr-
jota, c. Moşeni, c. Boroşeni, c. Șaptebani, c. Pocium-
beni;

7. Raionul Camenca: c. Văscăuţi, c. Cunicea, c. 
Alexandrovca;

8. Raionul Floreşti: c. Cerniţa, c. Cerepcău;
9. Raionul Glodeni: c. Balatina;
10. Raionul Rezina: c. Cogîlniceni, c. Poiana, c. 

Cuşmirca;
11. Raionul Orhei: c. Pohrebeni, care este şi cel 

mai sudic punct de creştere a speciei P. alba.
Este necesar de menţionat faptul că arealul actual 

nu corespunde celui indicat în sursele literare şi ştiin-
ţifice şi în exsicatele herbatizate. Astfel, în rezultatul 
investigaţiilor pe care le-am efectuat între anii 2005-
2014, P. alba  nu a fost depistată în împrejurimile ur-
mătoarelor localităţi: Briceni, Lipcani, Lipnic, Corpaci, 
Zăbriceni, Petroşani, Porumbeni, Hîjdieni, Ciripcău, 
Olişcani. Pădurile-terenurile de creştere a speciei P. 
alba se menţin de regulă sub forma unor fragmente 
de mărimi variabile, înconjurate de întinse suprafe-
ţe agricole. Aceste spaţii sunt cu mult mai mici decât 
nivelul necesar pentru funcţionarea normală a unui 
ecosistem silvic. Solurile pe care creşte P. alba sunt 
cele cenuşii de pădure, mezobazice, hidric deficitare, 
întrerupte de mici suprafeţe de cernoziomuri levigate.

Covorul vegetal natural al pădurilor, cu participa-
rea speciei P. alba, este dominat de stejăret de deal 
cu cireş, având o productivitate superioară, mijlocie 
şi slabă pe soluri cenuşii mezobazice hidric deficita-
re. Stratul arborifer este format din: Quercus robur L., 
Cerasus avium L., Acer tataricum L., A. campestre 
L., Populus tremula L., Carpinus betulus L. Stratul 
arbustiv este alcătuit din: Prunus spinosa L., Vibur-
num lantana L., Rosa canina L., Crategus monogy-
na Jacq., Euonymus verrucosa Scop., Cornus mas 
L., Sambucus nigra L. Covorul erbaceu este alcătu-
it din: Poa nemoralis L., P. angustifolia L., Fragaria 
vesca L., Pyrethrum corymbosum(L) Scop., Pulmo-
naria obscura Dumort., Achillea setacea Waldot. Et 

Rit., Campanula glomerata L., Dactylis glomerata L., 
Convallaria majalis L., Carex pilosa Scop., C. brevi-
colis DC., Stellaria holostea L., Veronica officinalis L., 
V. reichenbachiana ford. ex Boreau., Melica nutans 
L., Origanum vulgare L., Galium odoratum(L) Scop., 
Scutellaria altissima L., Ajuga reptans L., Astragalus 
glycyphyllos L., Betonica officinalis L., Primula veris 
L., Erodium cicutarium(L) L Her., Geum urbanum L., 
Euphorbia cyparissias L., Valeriana officinalis L.

Conform scării elaborate de către Braun-Blanquet 
[1], Abundenţa + Dominanţa, P. alba pe aceste supra-
feţe este în medie de  1-2.

Apropierea localităţilor de pădure, suprafaţa redu-
să a acestora şi predominarea terenurilor agricole în 
împrejurimi a condus la denaturarea parţială a com-
poziţiei floristice. Ca rezultat al influenţei antropice, se 
observă degradarea şi modificarea compoziţiei floris-
tice a comunităţilor cu participarea speciei P. alba. Se 
mai constată dispariţia din învelişul ierbos al multor 
specii caracteristice acestui tip de pădure şi înlocui-
rea lor cu specii sinantrope ca: Amaranthus retrofle-
xus L., Arctium lappa L., Artemisia absinthium L., A. 
vulgaris L., Atriplex tatarica L., Capsella bursa-pasto-
ris (L) Medic., Cardaria droba (L) Desv., Chelidonium 
majus L., Chenopodium album L., Cichorium intybus 
L., Cirsium arvense (L) Scop., Conium maculatum L., 
Convolvulus arvensis L., Erigeron annuus (L) Pers., 
E. acris L., Leonurus cardiaca L., Onopordum acan-
thium L., Polygonum aviculare L., Urtica dioica L., etc.

Un factor negativ ce acţionează asupra dispariţiei 
speciei P. alba îl reprezintă tăierile rase. După cum 
afirmă Cuza P. [2], în ultimii 40-50 de ani, în fondul 
forestier al Republicii Moldova s-au desfăşurat şi se 
mai efectuează încă defrişări rase. În rezultatul unei 
astfel de gospodăriri, la etapa actuală, fondul foresti-
er este constituit din arborete provenite din lăstari, de 
generaţii de la 3-5 ani până la 8 ani. Cele mai frec-
vente sinuzii antropico-naturale în păduri au loc după 
defrişările rase. Anume acestea au dus la micşora-
rea suprafeţelor împădurite şi la schimbarea structurii 
componenţei floristice a grupurilor silvice.

Un alt factor ce influenţează negativ asupra resta-
bilirii resurselor vegetale spontane ale speciei P. alba 
este păşunatul. În linii generale păşunatul intensiv 
duce la o oarecare xerofilizare a comunităţilor vege-
tale de pădure, la simplificarea structurii, formarea 
comunităţilor sărace în plante ierboase silvice şi în 
sfârşit - la formarea fitocenozelor de plante sinantro-
pe. 

Îndeosebi, asupra regenerării naturale a speciei 
P. alba acţionează negativ, tăierile rase, păşunatul 
intensiv şi xerofilizarea, din următorul considerent că 
sistemul radicular (rizomul) este situat în apropierea 
suprafeţei solului.

Înmulţirea prin seminţe implică mari dificultăţi din 
următoarele cauze: maturizarea neuniformă a semin-



NR. 2(80) APRILIE, 201518

CERCETĂRI

ţelor şi diseminarea lor rapidă; procentul mic de ger-
minare care nu depăşeşte 25-35%; germinarea înde-
lungată, perioada lungă de la prima sămânţă până 
la fructificare mai bine de 5 ani; dezvoltarea înceată 
a sistemului radicular în flora spontană. Exemplare 
tinere de 1-2 ani se întâlnesc destul de rar.

Luând în consideraţie toţi aceşti factori şi că răs-
pândirea acestei specii, pe teritoriul de creştere şi 
dezvoltare spontană, se micşorează din an în an, 
este necesar ca această plantă atât de preţioasă în 
plan medicinal, dar şi decorativ, să fie introdusă în 
cultură.

Primele încercări de introducere a acestei specii 
în cultură au fost efectuate de mai mulţi cercetători 
[24, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40]. Am început studi-
erea acestei probleme în anii 2008-2009.

Pentru crearea unei baze seminologice viabile, 
ca preferinţă a fost aleasă înmulţirea vegetativă. Par-
tea subterană de vârstă generativă a speciei P. alba 
constituie un rizom cu dimensiuni de până la 0,5 m, 
plasat în apropiere de suprafaţa solului. Din centrul 
rozetelor foliare se dezvoltă inflorescenţele, iar din 
mugurii de regenerare se dezvoltă lăstarii vegetativi.

Pe toată lungimea rizomului se dezvoltă un număr 
mare de muguri dorminzi. Aceşti muguri ne dau posi-
bilitatea ca P. alba să fie înmulţită prin butaşi obținuți 
din rizomi.

Cercetările ne-au demonstrat că înmulţirea vege-
tativă prin butaşi ne dă efecte destul de bune, în pro-
porție de 98-100%. Practic din fiecare butaş se poate 
de căpătat o plantă nouă, iar din fiecare rizom putem 
pregăti în medie 4-7 butaşi. Astfel, numărul indivizilor 
generativi pe o anumită suprafaţă de creştere poate 
fi mărit de multe ori, într-o perioadă scurtă de timp.

CONCLUZII
1. Analiza datelor literare, a materialelor herbari-

zate şi a cercetărilor de teren denotă că în ultimii ani 
arealul de răspândire a speciei Potentilla alba L. s-a 
diminuat esenţial. Din cele 45 de suprafeţe, pe care 
această specie era indicată în anii 2005-2014, nu a 
fost depistată pe 10 suprafeţe.

2. P. alba, în teritoriul Republicii Moldova, se întâl-
neşte pe Platoul Moldovei de Nord, Podişul Nistrului, 
Câmpia Prutului de Mijloc. Se întâlneşte prin poienile 
pădurilor de stejar cu mesteacăn, stejar cu cireş, fag 
cu gorun şi stejar şi destul de rar prin pajiştile de lun-
că.

3. Particularităţile curative ale acestei specii sunt 
determinate de componenţa chimică unicală. Carac-
teristice sunt: hidraţii de carbon, iridoizii, saponinele, 
acizii fenoli carbonaţi, flavonoizii, substanţele tanante. 
Este un bun acumulator a peste 50 de micro- şi ma-
croelemente. 

4. P. alba, în condiţii spontane, se înmulţeşte doar 
prin seminţe, care implică mari dificultăţi din urmă-

toarele cauze: maturizarea neuniformă a seminţelor; 
diseminarea rapidă; procentul mic de germinare care 
nu depăşeşte 25-35%; perioada lungă de la germina-
rea seminţelor şi până la fructificare în condiţii spon-
tane mai bine de 5 ani.

5. Luând în consideraţie toţi aceşti factori şi că 
răspândirea acestei specii, pe teritoriul de creştere 
şi dezvoltare spontană, se micşorează din an în an, 
este necesar ca această specie atât de preţioasă în 
plan medicinal, precum și  decorativ să fie introdusă 
în cultură.

6. Pentru crearea unei baze seminologice stabile, 
este necesar ca în primii ani P. alba să fie înmulţită pe 
cale vegetativă, prin butaşi obținuți din rizomi. Practic 
din fiecare butaş se poate de obține o plantă nouă, iar 
din fiecare rizom se pot obţine 5-7 butaşi.
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