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PLANTE AROMATICE 



 

A.   INTRODUCERE 

 

Motivaţia alegerii temei de cercetare Plantele aromatice și medicinale sunt un grup mare și divers de specii 

botanice, fiecare cu caracteristici biologice proprii și o adaptare diferențiată la condițiile climatice și de sol. Ar 

putea fi definite științific ca specii de plante care, ca produs al activității lor metabolice, produc substanțe care 

au un interes terapeutic imediat (ingrediente active) sau farmaceutice (precursori pentru hemisinteză sau 

substanțe și amestecuri ale acestora utilizate în condiționarea medicamentelor pentru administrare), conform 

lui Bruneton, 1991 și Paris & Moyse, 1976. Desi tendintele spre utilizarea produselor naturale si in special a 

celor ecologice cunoaste o amploare deosebita, datorita dificultatii producerii acestora (reducerea drastica a 

fortei de munca in agricultura,costurile ridicate) in momentul de fața  cultivarea plantelor  aromatice și 

medicinale se bazeaza pe utilizarea erbicidelor  ca o metoda de baza in combaterea buruienilor. Asadar a 

existat si exista o motivatie bine intemeiata in cunoasterea celor mai eficiente erbicide  care se pot utiliza 

pentru culturile de plante aromatice luate in studiu. 

Importanţa şi actualitatea teme .Cultivarea  plantelor aromatice și medicinale și transformarea lor industrială 

este o alternativă interesantă pentru multe regiuni din Spania care ar ajuta la rezolvarea problemelor 

economice, sociale și de mediu. În ultimii ani am asistat, atât in Spania, cat și în restul Europei, la o accentuare 

a interesului pentru plantele aromatice și medicinale. Utilizarea de către oameni a plantelor aromatice și 

medicinale, și folosirea esențelor sale, isi are originea antichitate, în conformitate cu diferite mărturii istorice 

care aparțin la diferite civilizații și culturi. 

 Principalul obiectiv al tezei de faţă este studiul evoluţiei valorilor producţiei de herba  înregistrate la cele patru 

culturi aromatice (Lavanda angustifolia Mill., Origanum majorana L., Salvia officinalis L. si Thymus vulgaris 

L.), în condiţiile pedoclimatice de la Rivas, sudul Madridului din Spania sub influenţa aplicării erbicidelor, 

precum şi efectul acestora asupra unor caracteristici de calitate, în special conţinutul de ulei şi compoziția 

chimică a uleiului esențial , în perioada 2015-2018. Credem că studiul poate fi un instrument util care va 

asigura suportul informatic celor interesați de cultivarea plantelor aromatice. 

 Prezentarea pe scurt a conţinutului. Teza este structurată 6 capitole. În prima parte sunt prezentate date 

preluate din literatura de specialitate referitoare la producția  și  piețele  uleiurilor  esențiale, importanţa 

economică a familiei Labiatae: Lavanda angustifolia, Origanum majorana L., Salvia officinalis  L. Thymus 

vulgaris L., Răspândire, Particularități morfologice, Compoziția chimică, Cerințele față de factorii de vegetație 

și tehnologia culturii a speciilor studiate,  cât şi la posibilităilor de combatere a buruienilor prin aplicarea 

erbicidelor. Materialul biologic (răsadurile) studiat a fost  produs de Semiflor pentru cele patru specii de plante 

aromatice.  

Gradul de încadrarea temei în preocupările internaţionale, naţionale, regionale, ale colectivului de 

cercetare. Cercetarea şi dezvoltarea în domeniul tehnologiilor de cultivare a plantelor aromatice este deosebit 

de importantă pentru a găsi răspunsurile corecte la întrebările care se pun. În această manieră astfel, se impune 

formularea bunelor practici agricole, pentru a spori calitatea şi a încadra produsele vegetale obţinute din 

plantele aromatice, la standardele actuale ale calităţii materialului vegetal, respectiv producția de herba (Herba 

Thymi, Herba Origani, Herba Salviae kg/ha), producția de inflorescențe (Flores Lavandulae kg/ha ) și a 

conţinutului anumitor principii activi (%) raportat la conținutul de ulei volatil. 

Obiectivele științifice propuse pentru rezolvare în cadrul cercetării științifice. Obiectivul general al cercetărilor a vizat 

comportarea celor patru culturi de plante aromatice sub aspectul nivelului producţiilor obţinute şi a calităţii acesteia în 

funcţie de:  tipul de erbicid, doza utilizată şi a epocii de aplicare. Arealul în care s-au desfăşurat cercetările face parte 

din zona Rivas în sudul Madridului, Spania  şi se caracterizează prin condiţii de vegetaţie foarte bune pentru culturile de 

plante aromatice. 

Influenţa erbicidelor  asupra combaterii buruienilor este specifică în funcţie de:  momentul optim de aplicare, în 

perioada de repaus a culturii (toamna târziu sau primăvara devreme) sau în vegetație, spectrul de buruieni, stadiul de 

dezvoltarea și creștere al buruienilor. 

 Combaterea buruienilor este una din lucrările de  îngrijire cu efect direct asupra producției de herba sau inflorescente si 

a randamentului de ulei. 

 Scopul cercetărilor este găsirea  unei soluții de a avea culturi de plante aromatice și medicinale curate de 

buruieni cu ajutorul erbicidelor 

Pentru atingerea obiectivelor propuse s-au organizat in câmp experiente care să furnizeze informaţiile dorite, 

precum şi materialul pentru studiu in laborator. 



Cercetările care fac obiectul tezei au vizat : 

- Înfiinţarea de culturi comparative cu patru specii de plante aromatice, la Rivas-Madrid, in Spania  în vederea 

stabilirii adaptabilităţii şi structurii optime care să conducă la obţinerea unor recolte cu conţinut ridicat de ulei. 

- Urmărirea ritmului de creştere al plantelor, monitorizarea condiţiilor climatice şi influenţa regimului hidric şi 

termic, asupra producţiei de herba și inflorescențe. 

-Impactul erbicidării asupra producţiei de herba/inflorescențe şi calităţii acestora, evaluând conţinutul lor de 

ulei și principiile active. 

Comentarii sintetice privind noutatea/gradul de inovare a metodei/ metodologiei de cercetare. Elementele de 

noutate a  datelor experimentale obţinute sunt date de faptul că în România influenta unor verigi tehnologice la cele 
patru specii studiate nu a mai fost realizat. Pornid de la aceste studii privind  influenţa aplicării erbicidelor, precum şi 

efectul acestora asupra unor caracteristici de calitate, în special conţinutul de ulei şi compoziția chimică a uleiului 

esențial, rezultatele obţinute pot încuraja cultivatorii de plante aromatice pentru extinderea suprafețelor cultivate si 
obținerea unui material vegetal cu un conținut ridicat de principii active . În acest caz studiile pot fi continuate în 
vederea elaborării unei tehnologii de cultură care în prezent nu există în ţara noastră. 

 

                                                                        B.CONTINUTUL TEZEI DE DOCTORAT  

I.STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII ÎN DOMENIUL PLANTELOR AROMATICE  

Capitolul 1. Stadiul actual al cunoașterii în domeniul plantelor aromatice studiate 

 

1.1. Importanţa economică a familiei Labiatae 

În familia Labiatae, un număr mare de specii cunoscute sunt folosite ca plante condimentare  sau ca plante ornamentale. 

Printre speciile de interes culinar se numara rozmarinul, un arbust tipic mediteranean, a carui frunze sunt folosite pentru  

condimente si arome. Salvia și levănțica sunt plante aromatice folosite în grădinărit. Esenta de lavanda folosita pentru a 

face parfumuri este extrasa din lavanda si alte specii. Alte specii sunt folosite pentru aromatizarea băuturilor sau pentru 

proprietățile lor medicinale. Sunt utilizate pe scară largă în industria  cosmetică. Florile sale uscate raspandes un parfum 

placut si  și elimina  moliile.În medicina tradițională, partea sa aeriană este folosită împotriva mai multor afeciuni: 

antireumatice, stomacale, antigripale, cicatrizante, tranchilizante etc.În ultimele decenii, utilizarea plantelor și ierburilor 

pentru scopuri farmaceutice a suferit un proces de reducere, în ciuda preferințelor crescânde ale consumatorilor pentru 

produsele naturale din medicină. Această situație paradoxală a început să se inverseze, și în conformitate cu Wilhen Van 

Elkst (1991), fenomenul a început atunci când tehnicieni din industria alimentară și farmaceutică sunt întoarse către 

folosind înlocuitori sintetici mai ușor de utilizat, și costuri mai mici, în consecință. Există o renaștere în Europa datorită 

utilizării plantelor medicinale în medicina tradițională.Alți factori care favorizează creșterea cererii pentru aceste specii 

aromatice sunt următorii:Există un curent de interes pentru produsele alimentare exotice din Europa și Statele Unite, 

favorizate de publicitate, care necesită amestecuri de ierburi și condimente.Condimente sunt utilizate drept conservanți 

și antioxidanți naturali în fabricarea industrială a alimentelor, se poate menționa ca exemplu oregano si rozmarin sunt 

folosite ca antioxidant în fabricarea cârnaților și a altor produse din carne.Consumatorii tind să elimine sarea la mese, 

creând astfel nevoia de a le înlocui cu condimente și amestecuri pe bază de plante.Preferința pentru alimentele naturale 

a căutat să înlocuiască culorile și aromele artificiale, favorizând astfel plantele aromatice naturale.Utilizarea tot mai 

mult a gătitului în microunde, a alimentelor congelate și a  alimentelor rapide cu gusturi noi necesită mai multe 

condimente.Dulciurile și cosmeticele multinaționale au dezvoltat cererea pentru toate tipurile de esențe, arome și uleiuri 

esențiale.Piața internațională de ierburi și mirodenii este în mod tradițional furnizată de comercianți cu experiență cu o 

istorie îndelungată. Structura comerțului și canalele de comercializare sunt aceleași pentru ierburile aromatice și pentru 

speciile medicinale. Sunt foarte puțini care se ocupă numai de plante medicinale.  

1.2. Productia   si  pietele  uleiurilor  esentiale  de lavanda  si  lavandinul (hibrid natural al lavandei) 

1.3. Date de producție.Producția franceză .În cadrul sectorului de producere a plantelor pentru parfum, aromatice și 

medicinale cultivate în Franța metropolitană, speciile de lavandă și lavandină reprezintă un grup major : aproape 20 000 

ha din 38 000 (din care 10 000 cu mac). 

1.4. Piețe.Structurarea filierelor și lanțul de valori.În general, tendința în acești ultimi ani este de a simplifica 

circuitele comerciale prin dispariția unor intermediari.Pentru alte uleiuri esențiale precum lavanda de populație, utilizată 

în principal în parfumeria alcoolică, în uz medical și paramedical, circuitele sunt puțin diferite și fac să intervină alți 

operatori ; în afară de circuitele scurte de vînzare directă, regăsim frecvent același număr de etape.  

                Capitolul 2 .Stadiul actual al cercetărilor privind tehnologia culturilor aromatice 



 2.1 Lavanda şi lavandinul (Lavandula angustifolia MILL. ŞI L. hybrida R.).Cultivarea lavandei pentru producerea 

de uleiuri esențiale poate fi o alternativă interesantă pentru agricultura  din Spania datorita climei secetoase din aceasta 

tara. Lavandula este un gen de plante din familia Lamiaceae. Produsul principal este uleiul volatil obținut 

prin distilarea inflorescențelor proaspete sau uscate și are largi utilizări în industria parfumurilor, produselor 

cosmetice, farmacie, aromaterapie, etc. Inflorescențele uscate se pot folosi la ceaiuri sedative pentru sistemul 

nervos, antiseptice, diuretice. Ca urmare se folosesc în tratarea migrenelor, cefaleelor, afecțiunile cardiace cu substrat 

nervos, în tulburări digestive. (ANIPAM). Aroma proaspătă și curată a fost aditivul preferat pentru  a parfuma apele 

pentru baia grecilor și a romanilor fiind cunoscuta asadar cu multe secole in urma.  

2.2. Origanum majorana L.Cunoscut in special pentru utilizarea lui drept condiment oregano face parte din compozitia 

multor amestecuri de condimente din industria alimentara.Are insa multe intrebuintari in medicina naturista fiin un 

antioxidant natural:Digestiv: ne ajută să controlam spasmele intestinale, să îmbunătățim digestia și să prevenim durerile 

de stomac. Probleme respiratorii: proprietățile expectorante și antiinflamatorii ajută la atenuarea problemelor cu 

tractul respirator. Puterile sale antiseptice, imbunatatesc starea de sanatate in caz raceli, bronsita si gripa.. Infuziile din  

frunze de oregano, în afară de curățarea sistemului respirator, vor reduce febra.Antibiotic: datorită uleiului său natural,  

bogat în polifenoli, este un antibiotic natural împotriva infecțiilor și microbilor. Capacitatea sa curativă a fost 

demonstrată împotriva bacteriilor cum ar fi Salmonella typhimurium.Menstrual dureri: Ajută la reducerea durerilor 

din perioada menstruală. Infuzii de oregano fac de asemenea o activitate diuretică, dureri de cap scăzute și probleme 

gastrice.Favorizează circulația: flavonoidul și naringeninul, ajută la îmbunătățirea circulației sângelui eliminand 

problemele de  articulații. Băile din această plantă reduc, de asemenea, problemele reumatice. 

2.3. Salvia officinalis L.Utilizări.Salvia este un bun astringent și antiseptic: în gargare salvia calmează durerile gâtului 

Este, de asemenea, utilizata în cazul gingivitelor, faringite, amigdalitelor sau aftelor bucale datorita proprietatilor sale 

anti-inflamatorii. Ajută la reducerea febrei, are actiune tonificanta asupra sistemului nervos, stimuleaza glandele 

suprarenale, se recomanda in caz de depresie, astenie, amețeli și hipotensiune arterială.Are proprietati care facilitează 

digestia ajutand la tratarea vărsăturilor, diareei și durerilor abdominale. 

2.4.Thymus vulgaris L. Puterea vindecătoare a cimbrului se bazează în principal pe proprietățile uleiurilor sale 

esențiale, având proprietăți antibacteriene, calmante, antispastice, dezinfectante, astringente, antibiotice, 

antiinflamatoare, expectorante și analgezice.Proprietățile fungicide și bactericide ajută la combaterea  infecțiile fungice 

și la vindecarea inflamațiile din gură.Cimbrul conține multe vitamine și minerale sănătoase pentru corpul nostru, cum ar 

fi calciul, fierul și vitamina C.Conținutul ridicat de flavonoide, cum ar fi Apigenin, Naringenin și Luteolin, fiind 

antioxidanți, ne protejează împotriva bolilor cardiovasculare.Este un foarte cunoscut condiment, atat pentru fripturi cat 

si pentru aromatizarea uleiurilor,a salatelor si a maslinelor.Uleiurile esentiale care se extrag din cimbru se utilizeaza in 

industria cosmetica. 

Scopul cercetărilor este găsirea  unei soluții de a avea culturi de plante aromatice și medicinale curate de 

buruieni cu ajutorul erbicidelor 

Pentru atingerea obiectivelor propuse s-au organizat in câmp experiente care să furnizeze informaţiile dorite, 

precum şi materialul pentru studiu in laborator. 

Cercetările care fac obiectul tezei au vizat : 

- Înfiinţarea de culturi comparative cu patru specii de plante aromatice, la Rivas-Madrid, in Spania  în vederea 

stabilirii adaptabilităţii şi structurii optime care să conducă la obţinerea unor recolte cu conţinut ridicat de ulei. 

- Urmărirea ritmului de creştere al plantelor, monitorizarea condiţiilor climatice şi influenţa regimului hidric şi 

termic, asupra producţiei de herba și inflorescențe. 

-Impactul erbicidării asupra producţiei de herba/inflorescențe şi calităţii acestora, evaluând conţinutul lor de 

ulei și principiile active. 

  Obiectivul general al cercetărilor a vizat comportarea celor patru culturi de plante aromatice sub aspectul nivelului 

producţiilor obţinute şi a calităţii acesteia în funcţie de:  tipul de erbicid, doza utilizată şi a epocii de aplicare. Arealul în 

care s-au desfăşurat cercetările face parte din zona Rivas în sudul Madridului, Spania  şi se caracterizează prin condiţii 

de vegetaţie foarte bune pentru culturile de plante aromatice. 

Influenţa erbicidelor  asupra combaterii buruienilor este specifică în funcţie de:  momentul optim de aplicare, în 

perioada de repaus a culturii (toamna târziu sau primăvara devreme) sau în vegetație, spectrul de buruieni, stadiul de 

dezvoltarea și creștere al buruienilor. 

  



 Combaterea buruienilor este una din lucrările de  îngrijire cu efect direct asupra producției de herba sau inflorescente si 

a randamentului de ulei. 

Pentru a evidenţia producţia şi calitatea produsului vegetal a continutului de ulei esențial prin prisma  imbunătățirii 

elementelor  tehnologiei de cultivare s-a organizat câmpul experimental, în care s-au efectuat determinări privind: 

Experiența I -  determinarea producţiei de  Herba (kg/ha), în funcţie de tipul erbicidului şi epoca de de aplicare:  -  27 

septembrie - Krone, Stomp, Butisan; 

                     -    20 februarie - Chardex, Stomp, Starane; 

                     -   20 aprilie  - Chardex, Stomp, Javelo.   

Experiența a II-a - observații fenologice cu privire la rezultatele:  

                      - aplicării primei erbicidări în parcelele experimentale cultivate cu cele patru plante aromatice de: 

lavandă, cimbru, salvie și măghiran, în anul 2016: 

    - 22 octombrie, prima etapă, 24 noiembrie cea de-a doua etapă și 15 februarie, cea de-a treia etapă a observațiilor 

fenologice;  

                      - aplicării celei de-a doua erbicidări în parcelele experimentale cultivate cu cele patru plante aromatice 

de: lavandă, cimbru, salvie și măghiran, în al doilea an de cultură 2016 – 2017; 

                               - 11 martie, prima etapă și 26 martie cea de-a doua etapă a observațiilor fenologice;  

                      - aplicării celei de-a  treia erbicidări în parcelele experimentale cultivate cu cele patru plante aromatice 

de: lavandă, cimbru, salvie și măghiran, în al doilea an de cultură 2016 – 2017; 

                                - 14 mai, prima etapă și 11 iunie cea de-a doua etapă a observațiilor fenologice;                               

- producţia de  ulei (L/ha), în funcţie de  cele patru tipuri de erbicidare; 

- conţinutul anumitor principii active (%) raportat la herba obținută în cei doi  ani experimentali în condiţiile 

pedoclimatice de la Rivas - Madrid,  din  Spania. 

 

 

 

3.2.   Metode de cercetare și material biologic. Analiza și interpretarea rezultatelor 

   3.2.1. Factorii experimentali pentru experiențele monofactoriale: 

Anul 2016 : Factorul A - tipul de erbicidare, a fost luat în studiu pentru a putea cuantifica  influența erbicidării în 

vederea sporirii producției şi cantităţii, respectiv calităţii de ulei volatil, în herba la cele patru culturi aromatice. 

Factorul A - tipul de erbicidare cu următoarele graduări: a1= Butisan, Starane, Javelo; 

                                                                                           a2 = Stomp, Stomp, Stomp; 

                                                                                            a3= Krone, Chardex, Chardex; 

                                                                                            a4= Martor – neerbicidat.  

 Anul 2017 : Factorul A - tipul de erbicidare, a fost luat în studiu pentru a putea cuantifica  influența erbicidării în 

vederea sporirii producției şi cantităţii, respectiv calităţii de ulei volatil, în herba la cele patru culturi aromatice. 

Factorul A - tipul de erbicidare cu următoarele graduări: a1= Galigan, Starane, Starane; 

                                                                                           a2 = Careca, Stomp, Stomp; 

                                                                                            a3= Javelo, Chardex, Chardex; 

                                                                                            a4= Martor – neerbicidat.  

                  Pentru a evidenţia capacitatea de producţie de herba la cimbru, măghiran, salvie și inflorescențe de lavandă 

şi ulei volatil  s-a organizat o experienţa bifactorială cu repetare anuală, asfel încât la încheirea ciclului experimental în 

câmp am avut experienţe în anul I, anul II şi anul III; respectiv două cicluri experimentale: 

 - ciclul I experimental: culturi ale anului începând cu anul 2015 şi menţinute până în anul 2017;  

 - ciclul II experimental: cultură paralelă începând cu anul 2016 şi menţinută până în anul 2017.  

3.2.2. Factorii experimentali pentru experienta bifactorială: 

Calcularea datelor s-a facut prin metoda blocurilor. Experientele fiind urmarite în 2 ani  experimentali 2016 și 2017. 

Pentru calcularea si interpretarea datelor experiementale am apelat la modelul bifactorial.( tip erbicid x ani x repetitie) 

Factor A – tipul de erbicidare 2016 

          a1-Butisan,Starane,Javelo 

          a2-Stomp,Stomp,Stomp 

          a3 - Krone, Chardex, Chardex  



           a4-Neerbicidat-Martor 

Factor A- tipul de erbicidare 2017 

              a1-Galigan,Starane,Starane 

              a2-Careca,Stomp,Stomp 

              a3-Jevelo,Chardex,Chardex 

               a4 - Neerbicidat- Martor 

Factor B – anul experimental. 

               b1 – 2016 

               b2 – 2017 

 Experienţa de tip bifactorial a fost amplasată în câmp după metoda parcelelor subdivizate în blocuri şi trei repetiţii. 

Aceasta a permis o bună valorificare, calculare şi interpretare a rezultatelor experimentale, atât a producţiilor de herba şi 

inflorescențe cât şi a datelor de ulei. Calcularea datelor s-a făcut prin metoda parcele subdivizate in care anii constituie 

subunitati de experiență fiind  cu plante perene. 

3.4. Structura experiențelor și metode de amplasare.Câmpul experimental Rivas-Madrid din Spania este 

reprezentativ din punct de vedere ecologic pentru culturile de plante aromatice: cimbru, salvie,măghiran și lavandă. 

Capitolul IV.4.1. Cadrul natural al cercetărilor 

În perioada anilor 2015-2017 s-au efectuat cercetări la următoarele culturi: cimbru, lavandă, măghiran și salvie în sudul 

Madridului din Spania. Câmpul experimental este situat în Lunca râului Tajuna, orașul Morata Zona geografică este 

Meseta sud, iar regiunea se numește La Alcarria. Râul Tajuna izvorăște din provincia Guadalajara și după ce străbate 

regiunea Madrid, se varsă în râul Tajo. Barajele din amonte nu lasă pe râu decât debitul minim,  iar apa stocată este 

folosită la irigat în toată lunca .  

4.2.  Caracterizarea climatică a zonei. Clima este meso-mediteraneeană, iar ombroclima este seacă. Acest etaj 

bioclimatic este caracterizat prin îngheț de -5 
0
 C până la -8 

0
 C iarna și vara cu temperaturi ridicate vara, obișnuit 35 

0
 C 

de grade cu zile de peste 40 
0
 C grade iar ombroclima  seaca ne spune că precipitațiile sunt între 350 și 600 mm.  Datele 

utilizate sunt de la Stația Meteorologică Arganda situată la 6 km distanță.Temperatura medie anuală este de 14,4 
0
 C 

grade iar precipitațiile de 420 mm.  

Concluzii și recomandări 

Dintre toate producțiile de uleiuri esențiale, lavanda  face parte din cele mai utilizate, într- un grad totuși mai mic decît 

uleiurile esențiale masiv utilizate în aromatica alimentară (citrice, mentă).Ele constituie una din primele arome naturale 

în parfumerie care dispune de multiple surse de aprovizionare oferind un larg evantai calitativ, dar volumele utilizate 

sunt stabile din punct de vedere global de mai multe decenii.Mai mult decît o concurență între țările producătoare  de 

uleiuri esentiale a căror diversitate constituie o asigurare pentru utilizatori, piețele uleiurilor esențiale  sunt de fapt 

supuse unei dure confruntări cu produsele sintetice ; adesea acestea din urmă nu se mulțumesc cu un rol ″ameliorator″ 

în compoziții ci se substituie în întregime uleiurilor esențiale.Totuși uleiurile esentiale (de lavanda) vehiculează imagini 

și valori foarte apreciate acum pe toată planeta, iar consumatorii sunt în căutare de autenticitate. Cu condiția ca filierele 

să știe să releve provocările tehnice, economice, reglementare și comerciale care deja se pun, producțiile de lavandă și 

lavandin au șanse serioase să conserve și de ce nu, să-și amelioreze poziția actuală. Importantele investiții tehnice și 

organizatorice consimțite de producătorii de plante aromatice; itinerariile tehnice mecanizate, efortul de cercetare 

menținut, filiera bine organizată, populația de producători sunt tot atîtea elemente pozitive pentru cea mai importantă 

producție de plante pentru parfum, aromatice și medicinale. Principalii săi concurenți rămîn produsele de sinteză, foarte 

des prezente pe piețele majore care sunt săpunurile și detergenții.Alături de menținerea eforturilor expuse mai înainte, 

cercetarea de noi debușee (piețe) constituie una din provocările majore din anii următori. 

Concluzii privind condițiile climatice  

 Condițiile climatice ale anului 2017,  au fost favorabile dezvoltării culturilor de PAM cu specificația aportului 

hidric mai sus amintit. 

  Suma gradelor de temperatură cât și vârfurile de frig sau căldură nu sunt semnificativ diferite față de anul 2016 

ceea ce se consideră ca optim pentru toate cele 4 culturi de PAM din experiența noastră. Desigur cu aportul de apă 

prin irigație care s-a făcut.  



  Temperaturile ridicate și lipsa ploilor din lunile de primăvară au fost cele optime pentru acumularea de uleiuri 

volatile în plante. Nu același lucru îl putem spune despre cantitatea de herba produsă la unitatea de suprafață care 

sigur ar fi fost mai mică fără aportul de apă menționat.  

 

ELEMENTE DE ORIGINALITATE.Elements of originality 

Sinteza producţiilor  de  herba (kg/ha) obținute la cele patru specii aromatice  sub influența erbicidării, în anii 

2016-2017 

Măsura în care au fost atinse obiectivele cercetării;Analiza rezultatelor evidenţiază faptul în cazul variantelor de 

erbicidare a1și a2, cele mai bune producţii de herba s-au obţinut în varianta erbicidată cu Butisan, Starane, Javelo de 

660 kg/ha, urmată fiind de varianta erbicidată cu Stomp de 608 kg/ha, sporurile de producţie sunt asigurate statistic ca 

semnificative, iar varianta a3 -Butisan, Starane, Javelo fiind distinct semnificativă, faţă de producţia martorului.  

Contribuțiile proprii ale autorului.Author own contributions. 
Recoltarea se face diferit în funcție de specie, de locul de amplasare al culturii, mai la nord sau la sud, de 

expoziția față de sol și de modul de procesare al recoltei. 

Producţiile medii de herba( Kg/ha) obținute în anul 2016, sub influenţa celor patru variante de erbicidare,  la cele patru 

specii de plante aromatice, observăm că, cea mai mare producție de herba am obținut-o la cultura de măghiran, ceea ce 

se explică prin efectul favorabil al erbicidării asupra combaterii buruienilor, în timp ce cultura de cimbru a  fost afectată  

din punct de vedere productiv. Cultura de salvie a reacționat asemănător cu măghiranul, iar producția de lavandă a 

scăzut in varianta b2 și b3 erbicidată, comparativ cu varianta b1 erbicidată. In concluzie, toate cele patru culturi 

aromatice au reacționat favorabil la cele două variante de erbicidare b1și b2, aceeași tendintă de scădere a producției de 

herba în varianta b3. Explicatia fiind dată de combinația diferită a erbicidelor care au afectat culturile de aromatice. 

   Evolutia productiei de  herba  (kg/ha) la cele 4 specii si cele 4 tipuri de erbicidare obtinuta in anul 2017. 

     Erbicidele din varianta b1 și b2, au avut efect ridicat asupra combaterii buruienilor, ceea ce a determinat și obținerea 

producției mai mari comparativ cu erbicidele din varianta b3, care au avut efect mai scăzut asupra combaterii 

buruienilor. In anul 2017, tratamentele aplicate asupra buruienilor au influențat favorabil, prin creșerea producției de 

herba la culturile de măghiran și salvie, comparativ cu cele două culturi de cimbru și lavandă care au fost afectate prin 

scăderea producției de herba  

 

8.1.1.Compoziția chimică a uleiului de Lavandula angustifolia L, în câmpul experimental de la Rivas-

Madrid din Spania.Compoziția chimică a uleiului de Lavandula angustifolia L, cultivată pe campul experimental din 

Morata de Tajuña  a fost comparat cu compoziția chimică a uleiurilor vegetale comerciale În uleiurile volatile de 

Lavandula angustifolia L. au fost identificați 21 compuși,din care 14 compuși majori (în concentrație de peste 0,2%) au 

reprezentat 99.53% din totalul  

8.1.2.Compoziția chimică a uleiului de Salvia officinalis L   în câmpul experimental de la Rivas-Madrid din 

Spania.Rezultatele obţinute sunt similare cu ce am găsit în literatură confirmând faptul că în uleiul obţinut din Salvie in 

conditiile climatice din Morata de Tajunaα-tuione este componentul majoritar. 

8.1.4.Compoziția chimică a uleiului de Origanum majorana L   în câmpul experimental de la Rivas-Madrid din 

Spania.În uleiurile analizate principalele chemotipuri identificate au fost phenolul  38.32%, gamma-terpinene 18.87%  

si  Aromandendrene 8.82% .Se poate observa că  Thymolul are un procentas destul de scazut chiar si in probele F4EO 

SI F8EO fiind foarte  redus in proba martor(F9 EO).   

8.1.4.Compoziția chimică a uleiului de Thymus vulgaris L. în câmpul experimental de la Rivas-Madrid din 

Spania.Studiul confirmă faptul că pot exista diferențe în ceeea ce privește compoziția chimică a uleiurilor volatile, 

produse de diferiți fitoindivizi. Aceste diferențe se pot datora factorilor de mediu, așa cum ar fi altitudinea și 

poziționarea geografică,clima etc 

Direcţiile în care trebuie continuată cercetarea; Rezultatele experimentale obținute sugerează continuarea 
cercetărilor sub mai multe aspecte, mai ales că  speciile luate în studiu au fost mai puțin cercetate la noi în țară sub 
aspectul influentei erbicidelor asupra calitații producției de herba și a compoziției chimice a uleiului esențial obținut. 
Avantajele şi dezavantajele înregistrate 
Studiile arată că cele patru specii aromatice  studiate sunt valoroase din punct de vedere a conținutului de principii 
active. 
     Bibliografia cuprinde 118  titluri bibliografice. 
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THE INFLUENCE OF TECHNOLOGY ELEMENTS ON THE QUALITY OF AROMATIC PLANTS 

PRODUCTION 

 

A.   INTRODUCTION 

 

Motivation of choosing the research topic Aromatic and medicinal plants are a large and diverse 

group of botanical species, each with its own biological characteristics and a differentiated 

adaptation to climatic and soil conditions. They may be scientifically defined as species of plants 

which, as a product of their metabolic activity, produce substances of immediate therapeutic interest 

(active ingredients) or pharmaceuticals (precursors for hemisynthesis or substances and mixtures 

used in the preparation of medication for administration), according to Bruneton, 1991 and Paris & 

Moyse, 1976. Although the tendencies towards the use of natural and especially organic products are 

of particular importance due to the difficulty of producing them (the drastic reduction of the labor 

force in agriculture, the high costs). At the moment, the cultivation of aromatic and medicinal plants 

is based on the use of herbicides as a basic method for weed control. So there has been a well-

founded motivation in knowing the most effective herbicides that can be used for the aromatic plants 

crops under study. 

Importance and topicality of the research topic. Cultivating aromatic and medicinal plants and their 

industrial transformation is an interesting alternative for many regions in Spain that would help solve 

economic, social and environmental problems. In recent years, we have witnessed, both in Spain and 

across Europe, an increase in the interest for aromatic and medicinal plants. The use of aromatic and 

medicinal plants by humans, and the use of its essences originate in antiquity according to various 

historical testimonies belonging to different civilizations and cultures. 

 The main objective of this thesis is the study of the evolution of the herba production values 

recorded for the four aromatic crops (Lavanda angustifolia Mill., Origanum majorana L., Salvia 

officinalis L. and Thymus vulgaris L.), under the soil and climate conditions of Rivas, southern 

Madrid in Spain under the influence of herbicide application, as well as their effect on quality 

characteristics, especially the oil content and the chemical composition of the essential oil, during 

the period 2015-2018. We believe that the study can be a useful tool that will provide information 

support to those interested in growing aromatic plants. 

Brief presentation of the content. The thesis is structured into six chapters. The first part presents 

data from the literature on the production and markets of essential oils, the economic importance of 

the Labiatae family: Lavanda angustifolia, Origanum majorana L., Salvia officinalis L., Thymus 

vulgaris L., Spreading, Morphological features, Requirements for vegetation factors and crop 

technology of the studied species, as well as the possibility of weed control by application of 

herbicides. The biological material (seedlings) studied was produced by Semiflor for the four species 

of aromatic plants. 

 

B. CONTENT OF THE DOCTORATE THESIS 

I. CURRENT STATE OF KNOWLEDGE OF AROMATIC PLANTS 

1.1. ECONOMIC IMPORTANCE OF THE LABIATAE FAMILY 

In the Labiatae family, a large number of known species are used as seasoning plants or as ornamental 

plants. Among the species of culinary interest is rosemary, a typical Mediterranean shrub, whose leaves are 

used for spices and flavors. Salvia and lavender are aromatic plants used in gardening. The lavender essence 

used to make perfumes is extracted from lavender and other species. Other species are used to flavor 

beverages or for their medicinal properties. They are widely used in the cosmetics industry. Its dry flowers 



spread a pleasant fragrance and eliminate moths. In traditional medicine, its airborne part is used against 

several illnesses: antirheumatic, stomach, flu, healing, tranquilizing, etc. In recent decades the use of plants 

and herbs for pharmaceutical purposes has suffered a reduction process, despite growing consumer 

preferences for natural medicinal products. This paradoxical situation has begun to reverse, and according to 

Wilhen Van Elkst (1991), the phenomenon began when food and pharmaceutical industry technicians have 

turned to using more synthetic replacements, and lowering costs as a consequence. There is a rebirth in 

Europe due to the use of herbs in traditional medicine. Other factors favoring increasing demand for these 

aromatic species are as follows: There is a trend of interest for exotic food in Europe and the United States, 

favored by advertising that requires mixtures of herbs and spices. Spices are used as preservatives and 

natural antioxidants in the industrial food industry. For example, oregano and rosemary are used as an 

antioxidant in the manufacture of sausages and other meat products. Consumers tend to eliminate salt in 

meals, thus creating the need to replace it with spices and plant mixtures. The preference for natural foods 

has sought to replace artificial colors and flavors, thus favoring natural aromatic plants. Increasing use of 

microwave cooking, frozen foods and fast food with new tastes require more spices. Sweets and 

multinational cosmetics have developed the demand for all types of essences, flavors and essential oils. The 

international market for herbs and spices is traditionally provided by experienced traders with a long history. 

The structure of trade and marketing channels are the same for aromatic plants and medicinal species. There 

are very few who deal only with medicinal herbs.  

 

1.2. PRODUCTION AND MARKETS OF LAVANDER AND LAVANDIN ESSENTIAL OILS 

(natural hybrid of lavender) 

1.3. Production data. French production. In the production industry of plants used for fragrance, medicinal 

and aromatic plants cultivated in metropolitan France, lavender and lavandin species are a major group: 

almost 20 000 ha of 38 000 (of which 10 000 with poppy) . 

1.4. Markets. Structure of the sectors and the value chain. Generally, the trend in these recent years is to 

simplify the trade flows through the disappearance of some intermediaries. For other essential oils such as 

lavender, mainly used in alcoholic perfumery, for medical and paramedical use, flows are slightly different 

and make other operators intervene; in addition to direct short selling flows, we often find the same number 

of steps. 

                CHAPTER 2 THE CURRENT STATE OF RESEARCH ON AROMATIC CROPS 

2.1 Lavender and lavandin (Lavandula angustifolia mill. and L. hybrida r.). Cultivation of lavender for the 

production of essential oils may be an interesting alternative for Spain's agriculture due to the drought in this 

country. Lavender is a plant genus of the Lamiaceae family. The main product is the volatile oil obtained by 

the distillation of fresh or dried inflorescences and has wide uses in the perfume industry, cosmetics, 

pharmacy, aromatherapy, etc. Dry inflorescences can be used in sedative teas for the nervous system, 

antiseptics, and diuretics. As a result, they are used to treat migraines, headaches, heart conditions with 

nervous substrates, digestive disorders. (ANIPAM). The fresh and clean flavor was the favorite additive for 

scenting the baths of the Greeks and Romans, being known many centuries ago. 

2.2. Origanum majorana L. Especially known for its use as spice, oregano is part of the composition of 

many spices in the food industry. But it has many uses in herbal medicine being a natural antioxidant: 

Digestive: helps control intestinal spasms, improve digestion and prevent stomach pains. Respiratory 

problems: its expectorant and anti-inflammatory properties help alleviate respiratory tract problems. Its 

antiseptic powers improve health in case of colds, bronchitis and influenza. Infusions of oregano leaves, 

besides cleansing the respiratory system, will reduce fever. Antibiotic: due to its natural polyphenol-rich oil, 

it is a natural antibiotic against infections and microbes. Its curative capacity has been demonstrated against 

bacteria such as Salmonella typhimurium. Menstrual Pain: It helps reduce pain during the menstrual period. 

Oregano infusions also give diuretic activity, alleviate headaches and gastric problems. It favors circulation: 

The flavonoid and the naringenin help to improve blood circulation by eliminating joint problems. Baths in 

this plant also reduce rheumatic problems. 

2.3. Salvia officinalis L.Uses. Salvia is a good astringent and antiseptic: in gargle, salvia calms the sore 

throat. It is also used for gingivitis, pharyngitis, tonsillitis or oral thrushes because of its anti-inflammatory 

properties. It helps to reduce fever, it has a tonic action on the nervous system, stimulates the adrenal glands, 



it is recommended in case of depression, asthenia, dizziness and hypotension. It has properties that facilitate 

digestion, help to treat vomiting, diarrhea and abdominal pain. 

2.4.Thymus vulgaris L. The healing power of thyme is based mainly on the properties of its 

essential oils, having antibacterial, soothing, antispasmodic, disinfectant, astringent, antibiotic, anti-

inflammatory, expectorant and analgesic properties. The fungicide and bactericide properties help 

to combat fungal infections and oral inflammations. Thyme contains many healthy vitamins and 

minerals for our body, such as calcium, iron and vitamin C. The high content of flavonoids such as 

Apigenin, Naringenin and Luteolin, being antioxidants, protects us against cardiovascular diseases. 

It is a well-known spice, used both for steaks and for flavoring oils, salads and olives. Essential oils 

extracted from thyme are used in the cosmetics industry. 
Research and development in the field of aromatic plant cultivation technologies are particularly 

important in order to find the right answers to the questions that are asked. In this way, it is necessary to 

formulate good agricultural practices in order to increase the quality and bring the plant products obtained 

from aromatic plants to the current standards of quality of the plant material, namely the herba production 

(Herba Thymi, Herba Origani, Herba Salviae kg/ha), the inflorescence production (Flores Lavandulae 

kg/ha) and the content of certain active principles (%) related to the volatile oil content. The purpose of the 

research is to find a solution to having weed-free aromatic and medicinal plants. 

In order to achieve the proposed objectives, experiments have been organized in the field to provide 

the required information as well as the material for the laboratory study. 

The studies that are the subject of the thesis have aimed at: 

- Establishing comparative crops with four aromatic plants at Rivas-Madrid, Spain, in order to 

determine the adaptability and optimal structure leading to high oil content yields. 

- Monitoring the growth rate of plants, monitoring climatic conditions and the influence of the hydro 

and thermal regime on the herba and inflorescences production. 

-The impact of herbicide on herba/inflorescence production and their quality, assessing their oil 

content and active principles. 

  The overall objective of the research was the behavior of the four crops of aromatic plants in terms of the 

level of yields obtained and its quality according to: the type of herbicide, the dosage used and the period of 

application. The research area is part of the Rivas area in southern Madrid, Spain, and is characterized by 

very good vegetation conditions for aromatic plant crops. 

The influence of herbicides on weed control is specific based on: the optimum time of application, during the 

resting period of the crop (late fall or early spring) or in vegetation, the weed spectrum, the stage of weed 

growth. 

 Weed control is one of the care works with direct effect on the herba or inflorescence production and oil 

yield. 

In order to highlight the production and quality of the plant product of the essential oil content, the 

experimental field was organized in order to improve the elements of the cultivation technology, where the 

following determinations were made: 

Experiment I - Determination of Herba production (kg/ha), depending on herbicide type and application 

period: - September 27 - Krone, Stomp, Butisan; 

                               - February 20 - Chardex, Stomp, Starane; 

                               - April 20 - Chardex, Stomp, Javelo.  

Experiment II - phenological observations on the results of: 

                      - application of the first herbicide in the experimental plots cultivated with the four aromatic 

plants: lavender, thyme, salvia and marjoram in 2016: 

    - October 22, the first stage, November 24, the second stage and February 15, the third stage of the 

phenological observations; 

                      - application of the second herbicide in the experimental plots cultivated with the four 

aromatic plants: lavender, thyme, salvia and marjoram in the second year of culture 2016-2017; 

                               - March 11, the first stage and March 26 the second stage of phenological observations; 

                      - application of the third herbicide in the experimental plots cultivated with the four aromatic 

plants: lavender, thyme, salvia and marjoram in the second year of culture 2016-2017; 

                                - May 14, the first stage and June 11 the second stage of phenological observations; 

- oil production (L/ha), depending on the four types of herbicide; 



- the content of certain active principles (%) in relation to herba obtained in the two experimental years under 

the soil and climate conditions at Rivas - Madrid, Spain. 

3.2. Research methods and biological material. Analysis and interpretation of results 

   3.2.1. Experimental factors for monofactorial experiments: 

Year 2016: Factor A - the type of herbicide was studied to quantify the influence of herbicide in order to 

increase the production and quantity, respectively the quality of volatile oil, in herba for the four aromatic 

crops. 

Factor A - type of herbicide with the following graduations: a1 = Butisan, Starane, Javelo; 

                                                                                                a2 = Stomp, Stomp, Stomp; 

                                                                                                a3 = Krone, Chardex, Chardex; 

                                                                                                a4 = Witness - not treated with herbicide. 

 Year 2017: Factor A - the type of herbicide was studied to quantify the influence of herbicide in order to 

increase the production and quantity, respectively the quality of volatile oil, in herba for the four aromatic 

crops. 

Factor A - type of herbicide with the following graduations: a1 = Galigan, Starane, Starane; 

                                                                                                a2 = Careca, Stomp, Stomp; 

                                                                                                a3 = Javelo, Chardex, Chardex; 

                                                                                                a4 = Witness - not treated with herbicide. 

In order to highlight the production capacity of herba for thyme, marjoram, salvia and lavender 

inflorescences and volatile oil, a bifactorial experiment with annual repetition was organized, so that at the 

end of the experimental cycle in the field we had experiments in years I, II and III; namely two experimental 

cycles: 

  - experimental cycle I: crops of the year starting with 2015 and maintained until 2017; 

  - experimental cycle II: parallel crop starting with 2016 and maintained until 2017. 

3.2.2. Experimental factors for bifactorial experience: 

The calculation of data was done by the block method. The experiments were followed in two experimental 

years, 2016 and 2017. For calculating and interpreting the experimental data we used the bifactorial model 

(herbicide type x years x repetition) 

Factor A - type of herbicide 2016 

           a1-Butisan, Starane, Javelo 

           a2-Stomp, Stomp, Stomp 

           a3 - Krone, Chardex, Chardex 

            a4-Not treated with herbicide-Witness 

Factor A - type of herbicide 2017 

               a1-Galigan, Starane, Starane 

               a2-Careca, Stomp, Stomp 

               a3-Jevelo, Chardex, Chardex 

                a4 – Not treated with herbicide - Witness 

Factor B - experimental year. 

                b1 - 2016 

                b2 - 2017 

  

The bifactorial experience was placed in the field by the method of plots subdivided into blocks and three 

repetitions. This allowed for a good capitalization, calculation and interpretation of the experimental results, 

both for herba and inflorescence productions and for oil data. The calculation of the data was done by the 

method of subdivided plots where the years represent subunits of experience,  being cultivated with 

perennials. 

3.4. Experiment structure and location methods. The Rivas-Madrid experimental field in Spain is 

representative from an ecological point of view for aromatic plant crops: thyme, salvia, marjoram and 

lavender. 

CHAPTER IV.4.1. Natural framework of research 

During the years 2015-2017, research was carried out on the following crops: thyme, lavender, marjoram and 

salvia in southern Madrid, Spain. The experimental field is located in the Tajuna River Meadow, Morata. 

The geographical area is southern Meseta, and the region is called La Alcarria. The Tajuna River springs 



from the Guadalajara province and, after crossing the Madrid region, flows into the Tajo River. Upstream 

dams leave only the minimum flow on the river, and the stored water is used for irrigation throughout the 

meadow. 

4.2. Climatic characterization of the area. The climate is meso-Mediterranean and the ombroclimate is 

dry. This bioclimatic floor is characterized by frost of -5
0
 C to -8

0
 C in winter, and by high temperatures in 

summer, usually 35
0
 C with days above 40

0
 C. The sunny ombroclimate tells us that precipitations are 

between 350 and 600 mm. The data used are from Arganda Meteorological Station located 6 km away. The 

average annual temperature is 14.4
0
 C and the precipitations are 420 mm. 

  

Conclusions and recommendations 

Of all the essential oils productions, lavender is one of the most used, however to a lesser degree than the 

massive essential oils used in food flavor (citrus, mint). They are one of the first natural fragrances in 

perfumery that has multiple sources providing a wide qualitative range, but the volumes used have been 

globally stable for several decades. More than a competition between essential oils producing countries 

whose diversity is insurance for users, the markets for essential oils are in fact subject to a tough 

confrontation with synthetic products; often the latter ones are not content with an "ameliorating" role in the 

compositions but substitute entirely for essential oils. However, essential oils (lavender) are driving high-

profile images and values all over the world, and consumers are looking for authenticity. Provided that the 

industry knows how to highlight the technical, economic, regulatory and commercial challenges that already 

exist, lavender and lavandin productions have a good chance of conserving and, why not, of improving their 

current position. The important technical and organizational investments agreed by the aromatic plant 

producers, the mechanized technical itineraries, the ongoing research effort, the well-organized branch, the 

producers are all positive elements for the most important production of perfume, aromatic and medicinal 

plants. Its main competitors remain the synthesic products, very often present on the major markets: soaps 

and detergents. While maintaining the efforts outlined above, exploring new outlets (markets) is one of the 

major challenges in the years to come. 

Conclusions on climatic conditions 

• The climatic conditions of 2017 were favorable for the development of PAM crops with the water supply 

specification mentioned above. 

• The amount of temperature degrees, as well as the cold or heat peaks are not significantly different from 

2016, which is considered optimal for all four PAM crops from our experience. Of course, with the irrigation 

that has been made. 

• High temperatures and the lack of rain in the spring months were the best for the accumulation of volatile 

oils in plants. The same cannot be said about the amount of herba produced at the surface unit that would 

certainly have been lower without the water intake. 

Synthesis of the herba yields (kg/ha) obtained from the four aromatic species under the influence of 

herbicide obtained in 2016-2017 

 

The analysis of the results highlights the fact that for a1 and a2 herbicide variants the best herba yields were 

obtained in the herbicide variant with Butisan, Starane, Javelo of 660 kg/ha, followed by the 608 kg/ha 

Stomp herbicide variant, the production increases are statistically significant, and the a3-Butisan, Starane, 

Javelo variant is distinctly significant, compared to the production of the witness. 

 

Harvesting takes place differently depending on the species, the location of the crop, north or south, 

the soil exposure and the harvest processing method. 

For the average herba yields (Kg/ha) obtained in 2016, under the influence of the four herbicide variants, for 

the four aromatic plant species, we notice that the largest herba yield we have obtained was in the marjoram 

crop, which is explained by the favorable effect of the herbicide on weed control, while the thyme crop has 

been productively affected. The salvia crop reacted similarly to the marjoram one, while the lavender 

production decreased in the b2 and b3 herbicide variant compared to variant b1. In conclusion, all four 

aromatic crops responded favorably to the two herbicide variants b1 and b2, the same tendency to decrease 

the herba yield in variant b3. The explanation is given by the different combination of herbicides that have 

affected the aromatic crops. 

 



Evolution of the herba yield (kg/ha) in the four species and the four types of herbicides obtained in 2017. 

      The b1 and b2 herbicide variants had a high effect on weed control, which also resulted in higher 

production compared to the b3 herbicide variant, which had a lower effect on weed control. In 2017, 

treatments applied against weeds influenced the crops favorably, by increasing the herba yield in the 

marjoram and salvia crops, compared to the two thyme and lavender crops that were affected by declining 

herba yield.   

 

8.1.1 Chemical composition of Lavandula angustifolia L oil in the experimental field at Rivas-Madrid, 

Spain. The chemical composition of Lavandula angustifolia L oil cultivated in the Morata de Tajuña 

experimental field was compared with the chemical composition of commercial vegetable oils. In Lavandula 

angustifolia L. volatile oils, we  identified 21 compounds, out of which 14 major compounds (in 

concentration above 0.2%) accounted for 99.53% of the total. 

 

8.1.2. Chemical composition of Salvia officinalis L oil in the experimental field at Rivas-Madrid in 

Spain. The results obtained are similar to what we have found in the literature confirming that in the oil 

obtained from Salvia in the climatic conditions of the Morata de Tajuna α-tuione is the major component. 

8.1.3. Chemical composition of Origanum Majorana L oil in the experimental field of Rivas-Madrid in 

Spain. In the analyzed oils the main chemo types identified were 38.32% phenol, 18.87% gamma-terpinene 

and 8.82% Aromandendrene. It can be seen that Thymol has a fairly low percentage even in the F4EO and 

F8EO samples being very low in the witness sample (F9 EO).  

8.1.4. Chemical composition of Thymus vulgaris L. oil in the experimental field at Rivas-Madrid, 

Spain. The study confirms that there may be differences in the chemical composition of volatile oils 

produced by different phytoindividuals. These differences may be due to environmental factors such as 

altitude and geographical location, climate, etc. 

      

 

 

     


