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 Abstract 
 

At A.D.R.S. Secuieni, the ADER Project 2.2.1., have conducted research whose goal was the 
establishment of technological links hyssop seed yield under organic farming in order to extend the 
area under this species. 

Following investigations, it was found that the seed yield was influenced by the distance between 
rows (average factor A) and the distance between plants on the row (average factor B). The average for 
the two years of experimentation, the highest yield (325 kg / ha) was obtained in the variant sown at a 
distance of 100 cm between rows and continuous row. An average yield close to 324 kg/ha was obtained 
in variant sown at a distance of 70 cm between rows and 30 cm between plants on the row. 

From measurements made at harvest, plant height (53.92 cm), number of branches (15 
branches/plant ) and the average length of inflorescence (18.81 cm) had higher values of variant plants 
sown at 70 cm between rows and 20 cm between plants on the row. 
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INTRODUCERE 

 
Isopul (Hyssopus officinalis L.) a fost cunoscut ca plantă medicinală din cele mai 

vechi timpuri. Se cultivă pentru herba care conţine ulei volatil (0,5 şi 1,3% în herba 
uscată şi între 0,10 si 0,15% în herba proaspată), flavonoide (hisperidina şi diosmina), 
acizi ursolic şi oleanolic, β–sitosterol, glucide, hisopina, taninuri, raşini, gume, zaharuri şi 
o substanţă cu acţiune antivirală, marubiina, care conferă gustul amar (H a b a n  şi colab., 
2006; I o n  şi colab., 2008). Datorită componenţilor din uleiul volatil, planta are acţiune 
expectorantă şi antiseptică, este tonic amară (datorită marubiinei) şi uşor astringentă 
(datorită taninurilor) (M u n t e a n  şi colab., 2007). Se foloseste în tratarea bronşitelor 
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cronice şi astmului bronşic. Este utilizată şi ca cicatrizant iar ceaiul de isop favorizează 
eliminarea apei din ţesuturi, usurează expectoraţia, transpiraţia şi reglează funcţiile 
digestive (R o m a n   şi colab., 2008; V e r z e a  şi colab., 2002). 

Isopul este şi o foarte bună plantă meliferă (P ă u n  şi colab., 1986). 
La S.C.D.A. Secuieni, în cadrul Proiectului ADER 2.2.1., s-au efectuat cercetări ale 

căror scop a fost stabilirea unor verigi tehnologice la isop pentru producerea de sămânţă 
în condiţii de agricultură biologică, în vederea extinderii suprafeţelor cultivate cu această 
specie.  
 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 
 

Cercetările au fost efectuate în perioada 2012-2013 la S.C.D.A. Secuieni pe un sol 
cernoziom cambic într-o experienţă bifactorială şi s-a amplasat după metoda parcelelor 
subdivizate în patru repetiţii.  Factorii experimentaţi au fost: 

Factorul A – distanţa între rânduri, cu graduările: 50 cm; 70 cm şi 100 cm. 
Factorul B – distanţa între plante pe rând, cu graduările: nerărit;                                   

20 cm  şi 30 cm.    
Astfel, variantele experimentale obţinute au fost următoarele: 

V1 –   50 cm între rânduri/nerărit; 
V2 –   50 cm între rânduri /20 cm între plante pe rând; 
V3 –   50 cm între rânduri /30 cm între plante pe rând; 
V4 –   70 cm între rânduri/ nerărit; 
V5 –   70 cm între rânduri /20 cm între plante pe rând; 
V6 –   70 cm între rânduri /30 cm între plante pe rând; 
V7 – 100 cm între rânduri/ nerărit; 
V8 – 100 cm între rânduri/20 cm între plante pe rând; 
V9  – 100 cm între rânduri/30 cm între plante pe rând. 

 
Sămânţa folosită în experienţe a fost primită de la S.C.D.P.M.A. Fundulea, fiind 

Populatia De Ciorani, categoria biologică Bază. Experienta s-a semănat manual, la data 
de 05.04.2012, la adâncimea de 1 cm. Mărimea unei variante experimentale a fost de 4,5 
metri patrati. 

Lucrările de întreţinere au constat în patru praşile manuale, deoarece s-a cultivat în 
sistem ecologic. Datorită faptului că a fost o cultură destinată producerii de sămânţă din 
categoria biologică Bază, s-a impus o lucrare specifică – purificatul culturii. 

Recoltarea seminţelor s-a făcut în două etape, în prima etapă s-au tăiat plantele cu 
cositoarea şi s-au lăsat două zile după care plantele s-au batozat. Sămânţa s-a adus, prin 
lopătare, la umiditatea STAS, apoi s-a condiţionat cu selectorul pentru seminţe mici.  

Condiţiile climatice în perioada de experimentare au fost favorabile, temperatura 
medie în cei doi ani a fost de 9,150C, diferenţa faţă de media multianuală (8,70C) fiind de 
0,450C. Suma precipitaţiilor a fost de 488,5 mm, cu 59,4 mm mai mică decât media 
multianuală (552,1 mm), (tabelul 1). 
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Tabelul 1 
Condiţiile climatice în perioada 2012-2013 

(Climatic conditions during 2012-2013)  
 

Specificare 
Media, suma anuală 

2011-2012 2012-2013 
Media 

2012-2013 

R E G I M U L   T E R M I C  ( 0C) 

Temperatura medie anuală a aerului 0C) 9,2 9,1 9,15 

Media multianuala (0C) 8,7 8,7 8,7 

Diferenţa (0C) 0,5 0,4 0,45 

R E G I M UL  P L U V I O M E T R I C (mm) 

Suma precipitaţiilor anuale (mm) 429 548 488,5 

Media multianuală (mm) 548 548 548 

Diferenţa(mm) -118,8 0,0 59,4 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
În urma cercetărilor efectuate la S.C.D.A. Secuieni în anul 2012, înălţimea medie a 

plantelor de isop a oscilat între 46,22 cm la varianta martor (semănat la 50 cm între 
rânduri şi nerărit) şi 46,22 cm la varianta semănată la 70 cm între rânduri şi 20 cm între 
plante pe rând. În anul 2013 (anul II de vegetaţie al plantelor) înălţimea medie a fost 
cuprinsă între 48,33 cm la varianta martor (semănată la 50 cm între rânduri şi nerărit) şi 
54,75 cm la varianta semănată la 70 cm între rânduri şi 20 cm între plante pe rând. În 
medie pe cei doi ani, înălţimea plantelor a fost mai mare (53,92 cm) la aceeaşi variantă 
semănată la 70 cm între rânduri şi 20 cm între plante pe rând. 

Numărul mediu de ramificaţii a fost mai mare (17 ramificaţii/plantă) la plantele din 
varianta semănată la 50 cm între rânduri şi 20 cm între plante pe rând în anul II de 
vegetaţie al plantelor (2013). 

Lungimea medie a inflorescenţei a fost mai mare la varianta semănată la 70 cm între 
rânduri şi 30 cm între plante pe rând aceasta fiind de 18,26 cm la plantele din anul I şi la 
20,65 cm la plantele din anul II de vegetaţie (tabelul 2). 

În ceea ce priveşte producţia de seminţe, aceasta a fost influenţată de atât de distanţa 
între rânduri (media factorului A), cât şi de distanţa între plante pe rând (media factorului 
B). În anul I de vegetaţie, cea mai mare producţie de seminţe de isop (165 kg/ha) s-a 
obţinut la varianta semănată la 100 cm între rânduri în rând continuu (nerărit), (figura 1). 
Media factorului A (distanţa între rânduri) a fost de 132 kg/ha la distanţa de 50 cm, de 
131 kg/ha la distanţa de 70 cm şi de 141 kg/ha la distanţa de 100 cm între rânduri. Media 
factorului B (distanţa între plante pe rând) a fost cuprinsă între 126 kg/ha (rânduri 
nerărite) şi 148 kg/ha la varianta unde distanţa între plante pe rând a fost de                             
20 cm (tabelul 3).  
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Tabelul  2 
 Determinari efectuate la Hyssopus officinalis L. la recoltarea plantelor pentru seminţe 

 (Determinations performed to Hyssopus officinalis L. at crop for seed harvesting) 
 

Varianta 
 
 
 

Determ. 

Inăltimea medie a plantei 
la recoltare 

(cm) 

Nr. mediu de ramificaţii/ 
plantă 

Lungimea medie a 
inflorescenţei 

(cm) 

2012 2013 Media 2012 2013 Media 2012 2013 Media 

V1 46,22 48,33 47,28 6 13 10 16,12 18,60 17,36 

V2 48,73 49,09 48,91 11 13 12 16,59 18,88 17,74 

V3 44,76 50,55 47,66 9 15 12 16,42 18,85 17,64 

V4 46,74 51,62 49,18 4 19 12 18,01 20,04 19,03 

V5 53,08 54,75 53,92 12 17 15 18,26 20,65 19,46 

V6 52,16 53,35 52,76 13 15 14 17,86 19,76 18,81 

V7 50,96 52,94 51,95 9 15 12 18,09 20,43 19,26 

V8 51,75 52,00 51,88 12 14 13 17,49 19,32 18,41 

V9 51,43 52,43 51,93 12 14 13 17,58 19,46 18,52 

 
 

 
 

Figura 1 – Influenţa spaţiului de nutriţie asupra producţiei de seminţe la Hyssopus officinalis L.  
în anul I de vegetaţie 

      (Influence of nutrition space on seed yield of Hyssopus officinalis L. in the first year of vegetation) 
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             Tabelul  3 
Influenţa spaţiului de nutriţie asupra producţiei de seminţe la Hyssopus officinalis L.  

 în anul I de vegetaţie 
      (Influence of nutrition space on seed yield of Hyssopus officinalis L. in the first year of vegetation) 
 

Varianta 
Anul 2012 

Kg/ha % Dif. Semn. 

Distanţa între rânduri (A) 

a1 –  50 cm 
a2 –  70  cm 
a3 – 100 cm 

132 
131 
141 

100 
99 
101 

Mt. 
-1.0 
9.0 

 

DL: 5% = 10 kg/ha          1% = 17 kg/ha           0,1% = 31 kg/ha 

Distanţa între plante pe rând (B) 

b1 –   nerărit 
b2 – 20 cm 
b3 – 30 cm 

126 
130 
148 

100 
103 
117 

Mt. 
23 
22 

 
 

DL: 5% = 10 kg/ha             1% = 14 kg/ha     0,1% = 20 kg/ha 

 
În anul II de vegetaţie al plantelor (2013), producţia cea mai mare de sămânţă (514 

kg/ha) s-a obţinut la varianta semănată la 70 cm între rânduri şi 20 cm între plante pe 
rând, sporul faţă de martor (semănat la 50 cm între rânduri şi nerărit) fiind de 81 kg/ha 
(19%), (figura 2). Media factorului A (distanţa între rânduri) a fost mai mare la varianta 
semănată la distanţa de 70 cm (483 kg/ha), diferenţa faţă de martor (50 cm între rânduri - 
336 kg/ha) fiind de 47 kg/ha. La varianta semănată la 100 cm producţia obţinută a fost de 
427 kg/ha, diferenţa faţă de martor - semănat la 50 cm între rânduri (336 kg/ha) fiind de 
101 kg/ha. Producţiile au fost asigurate statistic ca fiind foarte semnificative. Media 
factorului B (distanţa între plante pe rând) a fost mai mare la distanţa de 20 cm între 
plante de 436 kg/ha, diferenţa faţă de martorul nerărit (424 kg/ha) fiind de 12 kg/ha. 
(tabelul 4).  

Tabelul  4  
Influenţa spaţiului de nutriţie asupra producţiei de seminţe la Hyssopus officinalis L.  

 în anul II de vegetaţie 
      (Influence of nutrition space on seed yield of Hyssopus officinalis L. in the two year of vegetation) 

                               

Varianta 
Anul 2013 

kg/ha % Dif. Semn. 
Distanţa între rânduri (A) 

a1 –  50 cm  
a2 –  70 cm 
a3 – 100 cm 

336 
483 
437 

100 
144 
130 

Mt. 
147 
101 

 
*** 
*** 

DL 5% = 11 kg/ha          1% = 18 kg/ha           0,1% = 33 kg/ha 

Distanţa între plante pe rând (B) 

b1 – nerărit 
b2 – 20 cm  
b3 – 30 cm  

424 
436 
426 

100 
103 
101 

Mt. 
12 
2 

 
* 

      
DL 5% = 11 kg/ha             1% = 15 kg/ha     0,1% = 20 kg/ha 
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În medie pe cei doi ani de experimentare, producţia medie cea mai ridicată (325 kg/ha) 
s-a obţinut la varianta semănată la distanţa de 100 cm între rânduri şi în rând continuu. O 
producţie medie apropiată, de 324 kg/ha s-a obţinut la varianta semănată la distanţa de 70 
cm între rânduri şi 30 cm între plante pe rând.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 –  Influenţa spaţiului de nutriţie asupra producţiei de seminţe la Hyssopus officinalis L.  
în anul III de vegetaţie 

      (Influence of nutrition space on seed yield of Hyssopus officinalis L. in the three year of vegetation) 
 

Tabelul  5 
 Influenţa spaţiului de nutriţie asupra producţiei medii de seminţe la 

Hyssopus officinalis L., în perioada 2012-2013 
(The influence of nutrition on the average production space seeds Hyssopus officinalis L.,  

during 2012-2013) 
 

Varianta 
Media  2012-2013 

kg/ha % Dif. Semn. 

Distanţa între rânduri (A) 

a1 –  50 cm 
a2 –  70  cm 
a3 – 100 cm 

234 
307 
289 

100 
131 
123 

Mt. 
73 
55 

 
*** 
*** 

DL 5% = 11 kg/ha          1% = 18 kg/ha           0,1% = 32 kg/ha 

Distanţa între plante pe rând (B) 

b1 – nerărit 
b2 – 20 cm  
b3 – 30 cm  

275 
283 
287 

100 
103 
104 

Mt. 
8 
12 

 
 

* 

DL 5% = 11 kg/ha             1% = 15 kg/ha     0,1% = 20 kg/ha 
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Figura 3  – Influenţa spaţiului de nutriţie asupra producţiei medii de seminţe la Hyssopus officinalis L.  

în perioada 2012-2013  
(The influence of nutrition space on the average seed yield of Hyssopus officinalis L. during 2012-2013) 

 
Analizând corelaţia dintre MMB-ul seminţei şi producţia realizată se observă că între 

aceste două variabile există o relaţie directă, interpretată ca fiind foarte semnificativă. Acest 
lucru relevă că odată cu creşterea MMB-ului creşte şi producţia de seminţe (figura 4). 
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Figura  4 – Corelaţia între MMB-ul seminţei şi producţia medie de seminţe la specia 

 Hyssopus officinalis L.   
(Correlation between the seed TKW and average seed yield at Hyssopus officinalis L.) 
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CONCLUZII 
 

 În urma cercetărilor efectuate la S.C.D.A. Secuieni, în medie pe cei doi ani, 
înălţimea plantelor (53,92 cm), numărul de ramificaţii (15 ramificaţii/plantă) şi lungimea 
inflorescenţelor (18,81 cm) au avut valori mai mari la plantele din varianta semănată la 70 
cm între rânduri şi 20 cm între plante pe rând. 

 În ceea ce priveşte producţia de seminţe aceasta a fost influenţată de atât de 
distanţa între rânduri (media factorului A), cât şi de distanţa între plante pe rând (media 
factorului B). 

 În medie pe cei doi ani de experimentare, producţia medie de seminţe cea mai 
ridicată (325 kg/ha) s-a obţinut la varianta semănată la distanţa  de 100 cm între rânduri şi 
în rând continuu (nerărit). O producţie medie apropiată, de 324 kg/ha, s-a obţinut la 
varianta semănată la distanţa de 70 cm între rânduri şi 30 cm între plante pe rând. 
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