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ADER 1.1.12.: Diversificarea sortimentului legumicol prin introducerea în cultură a 
unor specii mai puţin cultivate (Rheum rhabarbarum-revent), din diverse zone ale 
lumii (Tragopogon porrifolius-scorţonera), din flora spontană  (Alium ursinum-leurdă,  
Armoracia rusticana - hrean, Ornithogalum umbelatum - ceapa ciorii),  tolerante la 
stresul termo-hidric 
 
 
FAZA 1 Studiu de caz - Cercetări vizând identificarea genotipurilor în areale 
legumicole specifice 

De la apariţia cultivării plantelor (acum 12.000 ani), aproximativ  7.000 de specii 

vegetale au fost cultivate şi colecţionate în vederea asigurării hranei omenirii. Astăzi doar 

cca 15 specii de plante şi opt specii de animale asigură 90% din hrană. Acest lucru 

demonstrează încă odată că potenţialele resurse vegetale pe care natura le are nu sunt 

exploatate decât în procent de 0.22%. Practicile agricole moderne determină o eroziune 

genetică masivă, conducând la dispariţia multor populaţii locale care mai sunt menţinute în 

prezent doar de o parte a micilor fermieri şi care sunt perfect adaptate la condiţiile de mediu 

moderne. De aceea eforturile cercetătorilor se îndreaptă tot mai mult spre regăsirea acestor 

resurse native şi reintroducerea lor în cultură. 

In diverse ţări se cultivă specii care, în ţara noastră sunt foarte rare sau chiar 

necunoscute, ca de exemplu: reventul, hreanul, sfecla pentru peţiol şi frunze (mangold), 

fenicul de Florenţa, sparanghel, revent, anghinare, conopida Broccoli, varza de Bruxelles, 

batat, scorţonera etc. 

Importanţa practică a culturii legumelor mai puţin răspândite, constă în primul rând, 

în posibilitatea diversificării şi eşalonării sortimentului de legume cu specii mai robuste, care 

nu solicită tehnologii speciale pentru obţinerea producţiei. Totodată, prin conţinutul lor 

ridicat în componente nutritive (glucide, proteine, vitamine, substanţe minerale, arome etc.), 

legumele mai puţin răspândite pot avea o contribuţie la îmbunătăţirea alimentaţiei şi la buna 

desfăşurare a proceselor metabolice din organismul uman. 

Extinderea în cultură a legumelor mai puţin răspândite, prezintă şi numeroase 

avantaje economice. Astfel, cultivând specii cu perioada de vegetaţie mai scurtă şi mai 
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rezistente la frig se pot efectua culturi succesive, realizându-se o mai bună eşalonare a 

recoltării şi valorificării producţiei.  

Multe din aceste legume rare reprezintă materii prime valoroase pentru industria 

alimentară şi farmaceutică şi pot fi valorificate la export, la preţuri ridicate. 

Legumele se caracterizează prin conţinutul lor mare în apă, datorită căruia contribuie 

la asigurarea necesarului hidric al organismului.  

Comparativ cu alte produse folosite în alimentaţie, cum sunt pâinea, laptele şi carnea, 

legumele conţin cantităţi mai mici de proteine, glucide, lipide şi, ca urmare, au o valoare 

energetică mai mică, dar au cantităţi mai ridicate de vitamine şi substanţe minerale (tabel 1). 

Conform recomandărilor nutritionistilor, pentru o alimentaţie raţională, necesarul 

zilnic de hrană al unui adult este de 714 g alimente de natură animală şi 1225 g alimente de 

origine vegetală, din care aproximativ 300 – 400 g de legume (reprezentând un consum 

anual de 110 – 148 kg). Aceste cantităţi acoperă exigenţele nutriţionale calculate pentru o 

greutate corporală de 70 kg (3000 calorii, 70 g proteine, 800 mg calciu si fosfor fiecare, 3 g 

potasiu, 12 mg fier, 1 mg iod, 2 mg cupru, 1,5 mg mangan, cantităti mici de magneziu, zinc, 

cobalt şi importante cantităţi de vitamine). 

Tabel 1 
Conţinutul în substanţe nutritive al unor legume, comparativ cu cel al unor alimente 

(Ciofu R. si altii, 2003) 
 

Aliment 
Glucide 

(g/100g) 

Proteine 

(g/100g) 

Lipide 

(g/100g) 

Valoarea 

energetică 

(kcal/100g) 

Vitamine 

(mg/100g) 

Minerale 

(g/100g) 

 

caroten B1 C Ca Fe 

Legume-

frunze 
3,7 1,6 0,3 26 2,33 0,06 44 76 2,3 

Legume- 

fructe 
5,3 2,0 0,4 44 2,26 0,02 19 30 0,8 

Legume-

radacini 
6,0 0,7 0,2 45 6,00 0,10 28 68 1,2 

Legume -

bulbi 
9,2 1,6 0,2 72 0,70 0,06 26 82 0,8 

Unt 1 1 80 785 0,7 - 0,3 30 - 

Carne de 

porc 
- 11,2 35 563 - 0,14 0,5 10 - 

Pâine 52 7,5 1 348 - - 2 15 - 

Lapte 5 3,4 3,4 67 0,03 - 1,7 60  
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Ponderea pe care o are consumul de legume în alimentaţia populaţiei, constituie un indicator 

de apreciere al nivelului de trai al unui popor. In ţările din UE, valoarea medie a acestuia este 

de 120,8 kg/an/cap de locuitor, fiind depăşită în ţările puternic dezvoltate (Italia – 173,2 

kg/an/cap de locuitor; Belgia - Luxemburg -137,4 kg/an/cap de locuitor; Franţa – 123,3 

kg/an/cap de locuitor). Prin comparaţie, ţările subdezvoltate au un consum mult mai redus 

(Etiopia – 8,9 kg/an/cap de locuitor; Brazilia – 38,6 kg/an/cap de locuitor; Africa – 48,8 

kg/an/cap de locuitor). România, cu un consum anual de 149 kg/an/cap de locuitor în 1998, 

se situează printre ţările mari consumatoare de legume din lume (Fig 1). 

 

Figura 1 
Consumul de legume în unele ţări din lume (F.A.O., 2010) 

 

Prin conţinutul lor, legumele stimulează activitatea sistemului muscular prin aportul de 

hidrocarburi simple, asigură aprovizionarea cu aminoacizi (leucină, izoleucină, triptofan, 

lizină etc.), contribuie la reducerea grăsimilor, alcalinizarea plasmei sanguine, sporirea 

activităţii enzimelor prin aportul de elemente minerale, stimularea activităţii glandelor 

interne, sporirea capacităţii de apărare a organismului, reglararea metabolismului datorită 

aportului de vitamine etc. 
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Reventul  

(Rheum rhabarbarum L.) 

Genul Rheum include aproximativ 60 de specii. Reventul a fost utilizat de mii de ani în 

scopuri medicinale, dar numai recent a fost identificata posibilitatea de utilizarea culinara. 

Peţiolii comestibili de  rubarbă au fost descoperiti la mijlocul anilor 1700. De atunci sute de 

soiuri au fost identificate/ create pentru o gamă largă de utilizări.  

Reventul este o specie apartinând familiei Polygonaceae, originar din Siberia, 

Mangolia şi China, de unde a fost introdus în secolul al XVIII-lea în Anglia, apoi în celelalte 

ţări din vestul Europei. Reventul, deşi adus cu mulţi ani în urmă în ţara noastră, pentru 

testare în condiţii de climă specifică, nu a depăşit faza de experiment. La noi în ţară, planta 

este puţin răspândită şi se cultivă în Transilvania şi nordul Moldovei. Se găseşte cultivat pe 

mici suprafeţe cu scop didactic şi experimental, nereuşindu-se până în prezent extinderea lui 

în culturi comerciale. 

 

 

  

Figura nr. 2  Plante de revent 

 

Cultura de revent 

Reventul este o legumă mult apreciată, datorită faptului că se poate recolta de 

primăvara devreme, până toamna târziu. Are pretenţii reduse faţă de căldură, pentru 

creştere şi dezvoltare necesită temperaturi de 18 – 200C, iar rizomii suportă gerul de (-100C) 

÷ (- 150C). Recoltarea poate începe în anul al 2-lea de la plantare, producţiile obţinute fiind 

de 4 – 6 t/ha în primul an de recoltare, crescând în anii 5 – 7 până la 20 – 30 t/ha şi scăzând 

după al 9-lea an, când cultura devine nerentabilă şi trebuie desfiinţată. 

Reventul este foarte mult apreciat în Germania, Anglia, Finlanda etc., unde se cultivă 

chiar şi în sere, folosindu-se peţiolii frunzelor pentru prepararea unor produse concentrate 

(dulceaţă, peltea, marmeladă), a compotului, la diverse produse de cofetărie (budinci, 

umpluturi pentru plăcintă), la prepararea unor sucuri simple sau în amestec cu alte sucuri de 
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legume sau fructe, la prepararea salatelor. Gustul dulce – acrişor este determinat de 

conţinutul ridicat în substanţe nutritive (glucide, acizi organici, vitamine, minerale etc.). În 

tabelul 2 sunt prezentate limitele de variatie ale principalelor componente biochimice ai 

peţiolilor de revent. 

Tabel 2  
 Compozitia biochimica a peţiolilor de revent   

Componenta biochimica Limite de variaţie 

Apa (%) 93,6 - 95 

Proteine (%) 0,5 – 0,8 

Lipide (%) Urme – 0,9 

Glucide totale (%) 3,5 – 4,5 

Fibre solubile (%) 0,7 

Cenusa totala (%) 0,8 

Magneziu (mg/100 g) 0,20 

Calciu (mg/100 g) 80 - 86 

Fier (mg/100 g) 0,8 

Sodiu (mg/100 g) Urme 

Fosfor (mg/100 g) 15 

Vitamina C (mg/100 g) 8 

Vitamina A (UI/100 g) 100 

Tiamină (mg/100 g) 0.02 

Riboflavină (mg/100 g) 0,03 

Niacină (mg/100 g) 0,30 

Valoare energetică (kcal/100 g) 15 - 21 

 

Frunzele de revent se folosesc la prepararea piureurilor simple sau în amestec cu frunze de 

spanac, sau la prepararea diferitelor mâncăruri. Frunzele pot fi utilizate ca nutreţ, iar rizomii 

au întrebuinţări medicinale, fiind recomandaţi în astenie, alcoolism, dezinterie, afecţiuni 

hepatice, răni, laringită şi altele. 

Planta este cunoscuta in lumea terapeuticii naturiste ca avand urmatoarele efecte benefice: 

- laxativ , antiastmatic, antibacterian ,  antiinflamator , antihemoragic, anticonvulsiv, 

astringent , tonic , diuretic ; 

 - recomandat pentru combaterea: febrei, indigestiei, constipatiei, disfunctiilor biliare, bolilor  

stomacului, durerilor abdominale, nevralgiilor ; 

 - scade colesterolul , curata ficatul . 

 

http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=este&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=laxativ&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=antibacterian&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=antiinflamator&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=astringent&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=tonic&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=diuretic&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=febra&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=febra&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=constipatie&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=constipatie&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=biliare&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=biliare&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=dureri&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=nevralgii&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=scade&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=scade&pag=1&ctip=2
http://www.pcfarm.ro/index.php?do=cauta&cauta=ficatul&pag=1&ctip=2
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Tragopogon porrifolius-scorţonera  
Fam. Asteraceae (Compositae) 

 
Sinonime: Barba caprei, Scorţonera albă 

Denumiri străine:   - Engleză - Salsify 

               - Franceză - Salsifis 

               - Germană - Haferwürzel, Weisswürzel 

              - Italiană - Scorzonera bianca 

Se cultivă pentru rădăcinile sale care se mănâncă prăjite sau fierte. Se consumă şi 

frunzele din rozetă pentru asezonarea unor salate. 

Conţinutul în inulină, face din salsifis o legumă apreciată în hrana diabeticilor. Ca 

legumă-medicament, are efect pozitiv în ameliorarea asteniilor, hematozelor şi 

reumatismului. Sucul de salsifis se foloseşte împotriva negilor. 

Originea şi aria de răspândire - Salsifisul este o plantă de origine europeană, crescând 

spontan pe terenuri calcaroase (fâneţe, coline). 

Se poate cultiva în toate zonele agricole din ţara noastră însă este cultivat numai de 

amatori.  

Se confundă adesea cu scorţonera. 

Particularităţile biologice ale plantei - Salsifisul este o plantă bienală, cu flori bleu  sau 

roz, care apar în al doilea an în perioada iunie-iulie. 

Sunt însă multe plante care formează tulpini florifere şi flori încă din primul an, 

aceasta ducând la deprecierea calitativă a rădăcinilor care devin fibroase, lemnificate. 

Rădăcinile sunt lungi (15-30 cm) şi destul de groase (4-5,5 cm), epiderma este de 

culoare alb-gălbuie, iar carnea este adesea fibroasă şi nu este consumabilă decât în primul an 

de cultură (spre deosebire de scortonera). 

Tulpina este glabră, ramificată, cu înălţimea de 0,90-1,25 m, cu flori de culoare bleu, 

roz sau violacee, grupate în capitule alungite. 

Fructul este o achenă impropriu numită sămânţă, de formă eliptică ascuţită la ambele 

capete, de culoare brună. 

Într-un gram intră 80-120 seminţe, a căror facultate germinativă se poate păstra 

numai o perioadă de 2-3 ani. 

Exigenţe agro-pedo-climatice 

Exigenţele sunt identice scorţonerei şi se referă mai ales la textura nisipoasă a solului 

şi la profunzimea acestuia. 
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Adaptabilitatea la agricultura biologică precum şi modul de cultivare sunt identice 

scorţonerei. Marea deosebire dintre cele două specii este culoarea rădăcinii (neagră la 

scorţonera şi albă la salsifis) şi forma acesteia (conică la salsifis şi cilindrică la scorţonera). 

Recoltarea se face toamna târziu în octombrie – noiembrie şi se consumă asemănător 

scorţonerei. Producţia 18-20 t/ha.  

  

Figura 3 Barba caprei, Scorţonera albă 

 

 

Hreanul 
(Armoracia rusticana ) 

Fam. Brassicaceae (Cruciferae) 
 

Denumiri străine: - Engleză – Horseradish 
             - Franceză – Raifort sauvage 
             - Germană – Meerettich 
              - Italiană - Rafano 

Rizomii hipertrofiaţi se folosesc în condimentarea unor mâncăruri sau sosuri specifici 

sau în industria conservelor. Are proprietăţi depurative şi stimulente şi este foarte bogat în 

vitamina C. 

Este o plantă perenă, erbacee cu frunzele foarte mari (40-50 cm), ovale uneori 

cordiforme la bază, verde închis strălucitor, cu nervurile alb-verzui. 

Tulpina floriferă înaltă (1,0-1,2 m) poartă în vârf flori albe grupate într-o 

inflorescenţă de tip raceum. Florile sunt de obicei sterile. 

Partea comestibilă este un rizom mare, hipertrofiat, impropriu denumit “rădăcină”, 

este gros (2,5-4,5 cm) acoperit cu o coajă galben murdară, cu pulpa albă, fibroasă, suculentă 

foarte picantă, usturătoare. 
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Hreanul nu prezintă exigenţe deosebite însă pentru a putea fi uşor de recoltat şi 

pentru a forma   rizomi de calitate – drepţi, uniformi, neramificaţi – este preferabil să se 

cultive pe soluri mai uşoare, luto-nisipoase, humifere, profunde. 

Se înmulţeşte prin butaşi de rizom, preînrădăcinaţi în pepinieră. 

  
Figura 4 - Hrean 

 

Producerea butaşilor înrădăcinaţi  

În primăvară se aleg rădăcini uniforme cu diametrul de 1,5-2,5 cm care se taie în 

fragmente de 7-10 cm lungime. 

Butaşii se plantează în pepinieră unul lângă altul în şanţuri adânci de 7-8 cm la 

distanţa de 70 cm între şanţuri, şi se acoperă cu un strat de pământ fertil. 

Se irigă dacă este cazul şi se îngrijesc pe parcursul verii urmărindu-se o dezvoltare 

uniformă, combaterea buruienilor şi afânarea intervalului dintre rânduri în vederea unei 

bune dezvoltări a sistemului radicular. 

În primăvara următoare se face plantarea la locul definitiv. 

Plantarea se face în aprilie - mai  într-un teren în care s-au deschis rigole adânci de 8-10 cm 

la distanţe de 1,40 m între ele. Materialul săditor se alege în funcţie de uniformitatea 

creşterii şi se plantează pe calităţi. Rizomii înrădăcinaţi se plantează la distanţa de 40-45 cm 

între plante pe rând. 

Rizomii se plantează oblic cu vârful de creştere în sus. Se bilonează uşor şi irigă. Se 

efectuează lucrări de întreţinere a terenului în vederea combaterii buruienilor şi afânării 

stratului de sol. Este nevoie de 25-30000 rizomi înrădăcinaţi pentru 1 ha. 

Recoltarea se poate începe din toamna primului an dacă rizomii au un diametru 

minim de 2 cm. 

Hreanul rămâne pe acelaşi teren timp de 2-3 ani. 

Atenţie! la desfiinţare trebuiesc eliminate cu atenţie toate rădăcinile, fiind o plantă 

invadatoare care poate deranja cultura următoare. 
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LEURDA  - Allium Ursinum 

Denumirea stiintifica de Allium Ursinum este corelata cu observatiile popoarelor 

nordice ale Europei, care sustineau ca aparitia frunzelor de leurda era mult asteptata de ursi, 

pentru a o consuma ca medicament purificator dupa lungul repaus din perioada hibernarii. 

De altfel, popoarele germanice o denumeau "usturoiul ursului", "usturoiul tiganului" si 

"ceapa vrajitoarei". Denumita in popor „ai-de-padure” sau”ai-ciorasc”, leurda este unul 

dintre primii vestitori ai primaverii, care inunda la suprafata solului inca din luna martie, 

imediat dupa ghiocei. Se intalneste in toata Europa de Est si in Caucaz, prin flora spontana 

din zonele de deal si de munte, preferand tufisurile si padurile umede si umbroase de foioase 

(fag, stejar, carpen), cu frunzis putrezit, asternut pe soluri afanate, bogate in humus si slab 

acide. In muntii Carpati, leurda este destul de frecvent intalnita, mai ales in Masivul 

Lapusului, in Muntii Maramuresului, Calimani, Cozia si Bihorului. Sunt bine cunoscute 

palcurile dese de leurda care acopera solul, ca un covor verde, pe varful Leordis din muntii 

Aninei si in satul Leordina de pe valea Viseului. 

Leurda creste mai ales in padurile noastre rarite, unde are suficienta lumina si 

caldura, preferandu-le pe cele de stejar si de pin, care sunt mai deschise. Creste mai ales in 

Muntenia, in Transilvania si in sudul Moldovei. Este o planta inalta de 20-50 cm, cu frunze 

late, de un verde deschis imediat dupa rasarire (pe parcursul anului verdele devine mai 

inchis), cu flori albe si delicate. Este foarte usor de recunoscut dupa miros, care este practic 

identic cu cel al usturoiului, cu care este inrudita, asa cum o arata si denumirile stiintifice ale 

celor doua: leurda este Allium ursinum, in timp ce numele latin al usturoiului este Allium 

sativum. 

De la leurda se culeg frunzele si mult mai rar, bulbul. Frunzele se taie primavara 

devreme, in martie-aprilie, inainte ca planta sa infloreasca, si apoi se prepara imediat ori se 

depoziteaza la rece, pentru ca altfel se altereaza foarte usor. Bulbul, nu se recomanda a fi 

recoltat din flora spontana, deoarece leurda este o planta perena (rasare din bulb de la un an 

la altul) si prin recoltarea radacinii sale, ea ar fi practic distrusa foarte rapid de pe 

suprafetele de unde este culeasa. 

Frunzele apar in lunile martie-aprilie, in functie de conditiile climatice ale zonei. Au 

forma oval-lanceolata, sunt late de 3-4 cm si lungi de peste 10 cm, cu doua nervuri paralele. 
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Limbul este lucios, verde-intens iar petiolul, lung. Se pot confunda cu frunzele de 

lacramioare care apar cam in aceeasi perioada. 

Tulpina florifera este inalta de 20-50 cm, fara noduri, aparuta dintr-un bulb de 

marimea arpagicului. Poarta flori mici, albe, grupate cate 5-20 intr-o inflorescenta 

umbeliforma. Inflorirea are loc in lunile mai-iunie. Recoltarea frunzelor tinere se face in 

lunile martie-aprilie (inainte de inflorire), iar bulbii se culeg la sfarsitul verii si toamna 

(lunile august-octombrie). Strivite in mana, frunzele au un puternic miros de usturoi. 

Frunzele au componente asemanatoare cu cele ale usturoiului, predominand sulfura 

de alil, care imprima gustul si mirosul caracteristic tuturor speciilor din genul Allium. In 

plus, se mai gasesc carotenoizi, vitaminele A si C, levuloza, ulei eteric complex si saruri 

minerale de calciu, fier, fosfor, natriu, cupru.  

Dupa anotimpul de iarna, in care alimentatia a fost bazata, in principal, pe produse 

din carne si cu mare carenta in legume proaspete, devine absolut necesara o curatire a 

sangelui si a organismului, intrat in primavara mai anemic, cu grad variat de debilitate si cu o 

imunitate mult diminuata. In aceasta perioada, natura intervine cu o planta de mare valoare: 

leurda, excelent purificator al sangelui.  

Proprietatile terapeutice ale leurdei reliefeaza, in primul rand, rolul depurativ, 

respectiv capacitatea de curatire a sangelui, ficatului, stomacului si intestinelor, mult mai 

activa decat usturoiul. 

Pentru aceasta actiune, se recomanda ca, in fiecare primavara, sa se faca o cura de 4 

saptamani, cu frunze proaspete (de remarcat ca, prin uscare, frunzele isi pierd din 

proprietati). In plus, sunt evidente efectele antiseptice, bactericide, antitoxice, diuretice, 

hemostatice, hipotensive, antisclerotice, vermifuge si stimulatoare ale peristaltismului 

intestinal si ale contractiilor uterine. 

Prin consumul intern, leurda actioneaza favorabil in numeroase afectiuni maladive: 

- in bolile gastrointestinale are efecte in diareea acuta si cronica, dizenterie, indigestii, 

insuficienta biliara, colici abdominale, balonari si in distrugerea viermilor intestinali, inclusiv 

limbrici; 

- in afectiuni cardiovasculare curata sangele de substante toxice, reduce hipertensiunea 

arteriala, intervine in ateroscleroza coronariana, hematurie, scade nivelul colesterolului, 

previne accidentele vasculare, evitand aparitia trombozei si tromboflebitei prin fluidizarea 

sangelui si prin dizolvare a placilor de colesterol; 

- in bolile aparatului respirator este benefica la persoane cu bronsite, tuberculoza pulmonara 

si infectii la nivelul cailor respiratorii superioare (gripe, raceli); 



 11 

- in afectiunile sistemului nervos intareste memoria prin marirea capacitatii de memorare, 

combate momentele de lapsus, amneziile, insomniile, ametelile de dimineata, starile 

depresive, tensiunea la nivelul capului si starile de anxietate (frica) si de neliniste; 

- in boli renale curata rinichii si vezica urinara, favorizeaza urinarea si elimina excesul de 

acid uric, foarte daunator la bolnavii de guta. 

Prin uz extern, leurda are bune efecte in combaterea reumatismului degenerativ, eczeme, 

herpes, rani greu vindecabile, scrofuloza si alte boli cronice de piele. Cataplasmele cu frunze 

sunt indicate contra furunculilor (buboaielor). 

Avand un excelent rol purificator, prin eliminarea toxinelor din ficat si din sange, precum si 

un important rol fortifiant al intregului organism, leurda este recomandata intr-o cura 

benefica de primavara. 

Leurda se poate folosi sub multiple forme: 

- frunzele proaspete se consuma primavara, intr-o cura de 3-4 saptamani, fiind amestecata 

cu diferite preparate culinare: salate de cruditati, supe, ciorbe, piure (in asociere cu urzica 

vie), galuste, chiftele, perisoare, cartofi, tocane cu carne, avand atat rol decorativ cat si 

condimentar foarte gustos, in locul usturoiului; 

- taiate marunt, frunzele se consuma ca aperitiv in amestec cu frunze de patrunjel verde; se 

pun pe felia de paine cu unt, margarina, branza sau cascaval ras, adaugand cimbrisor, boia de 

ardei si piper macinat; 

- salata din frunze proaspete, consumata inainte de mesele principale pe tot sezonul de 

primavara, are un rol evident in oprirea procesului de imbatranire; 

- in stare uscata, frunzele se presara pe diferite mancaruri, in amestec cu patrunjel si ceapa, 

avand efect de condiment deosebit de gustos. 

Sucul de leurda combate reumatismul degenerativ. 

Alte forme de utilizare: 

- bulbii recoltati in vara si toamna si tocati marunt au aceeasi eficacitate ca si frunzele, dar, la 

persoanele cu stomac mai sensibil, se prepara un macerat in lapte timp de 2-3 ore, care se va 

consuma prin inghitituri rare. Atat frunzele, cat si bulbii sunt bine tolerati de catre ficat si nu 

dau iz neplacut pentru respiratie, ca in cazul usturoiului; 

- tinctura din frunze sau bulbi tocati marunt se prepara in alcool de 38-40%, in care se 

macereaza timp de 14 zile, la soare; se strecoara si se pastreaza in sticle inchise la culoare, in 

loc racoros si intunecos. Zilnic se iau cate 10-15 picaturi, in putin ceai sau apa, de 3-4 ori pe 

zi, avand efecte deosebite in dobandirea unei memorii excelente. Tinctura bine pastrata 

permite sa se beneficieze tot timpul anului de puterea curativa a leurdei; 
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- infuzia de leurda se prepara din doua lingurite frunze tocate la 200 ml apa clocotita; se 

beau unul sau doua ceaiuri pe zi; 

- vinul de leurda se prepara dintr-un pumn de frunze proaspete sau bulbi maruntiti, care se 

fierb 5 minute in 50 ml vin alb; se infuzeaza acoperit timp de 10 minute, se strecoara si se 

indulceste dupa gust cu miere sau sirop. Se bea dimineata cate un paharel, timp de 14 zile, 

fiind considerat un minunat remediu pentru persoanele in varsta, chinuite de tuse rebela, 

insuficienta respiratorie, expectoratii persistente si tuberculoza pulmonara; 

- sucul de leurda, extras din frunze proaspete prin presare, se consuma in cure de 3 

saptamani, luand cate 2 pahare pe zi, dimineata pe stomacul gol si dupa amiaza, avand efecte 

in combaterea reumatismului degenerativ, mastita si noduli la san si in inlaturarea efectelor 

nocive ale tutunului, printr-o actiune puternic antitoxica. 

Florile de leurda, bogata sursa melifera. 

In apicultura, leurda este o specie melifera vizitata frecvent de albine pentru culesul de 

nectar si polen. S-a constatat ca un stup de control, plasat intr-o zona invadata de leurda 

inflorita, poate asigura o depunere de 1 kg miere intr-o zi insorita. 

Ornamental, leurda este plantata in parcuri, gradini si spatii verzi pentru a valorifica locurile 

umede si umbrite. 

Este o planta prin excelenta europeana, care nu s-a lasat pana acum aclimatizata cu succes 

pe alt continent. In schimb, in toata Europa, de la nord la sud, aceasta planta salbatica este 

bine cunoscuta ca leac din timpuri imemoriale. Descoperirile arheologice arata ca celtii o 

foloseau in scopuri medicinale si rituale de acum mai bine de 3000 de ani. Dacii numeau 

leurda "aibuta" (ai = usturoi)si o foloseau pentru bolile rinichilor si ca depurativ. Medicul 

grec Dioscoride prescria acum doua milenii leurda ca detoxifiant de primavara, pentru 

curatarea sangelui, a plamanilor si a tractului digestiv, la fel ca si medicii din Imperiul 

Roman. Din evul mediu si pana in zilele noastre, "stafeta" studiului si a folosirii leurdei in 

scopuri medicinale au preluat-o aproape in exclusivitate germanii, care au descris-o in 

tratatele lor inca din anul 1562, pentru ca dupa 430 de ani sa o declare "Planta anului" (in 

1992) si sa o faca astfel din nou cunoscuta in toata lumea. In prezent, leurda este considerata 

de cateva ori mai puternica in terapie decat mult galonatul usturoi, caruia numai in ultimele 

doua decenii i-au fost consacrate cateva sute de studii, care ii obiectiveaza eficienta in 

vindecare. Fata de usturoi, insa, leurda are o concentratie de principii active de cateva ori 

mai mare, iar efectele sale vindecatoare sunt - vom vedea - pe masura.  
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Modalitati de preparare si administrare a leurdei 

 Salata de leurda 

Pentru a obtine o portie de salata, se ia o mana de frunze proaspete, se spala cu apa rece si 

apoi se taie nu foarte marunt (in fasii de 3-4 centimetri). Se combina intr-un vas cu o 

lingurita de ulei de masline extravirgin (are un puternic efect anti-colesterol), cu 1-2 

lingurite de otet de mere si putin marar tocat. De obicei, nu se pune sare, exceptie facand 

doar persoanele hipotensive, la care un aport crescut de sodiu este benefic. Se consuma doua 

asemenea salate pe zi, ca aperitiv la inceputul mesei de pranz si la inceputul mesei de seara. 

O cura dureaza minimum 3 saptamani. Frunzele de leurda se pot pastra in frigider, puse in 

punga de plastic, pana la 5 sau chiar 7 zile, daca sunt proaspete si daca nu au fost spalate 

inainte de a fi puse la rece. 

 Tinctura de leurda 

Se pun intr-un borcan 100 de grame frunze de leurda fin tocate (eventual mixate), care se 

acopera cu 300 ml de alcool alimentar de 50 de grade, amestecand incontinuu. Se inchide 

borcanul ermetic si se lasa continutul la macerat vreme de 12 zile. Dupa trecerea timpului de 

macerare, preparatul se strecoara, iar extractul astfel obtinut se pune in sticlute mici, inchise 

la culoare. Se administreaza de regula doua lingurite de tinctura de 4 ori pe zi, in tratamente 

cu o durata de 1-3 luni. 

 Uleiul de leurda 

In jumatate de litru de ulei de masline extravirgin se pun 150 de grame de frunze de leurda 

bine zvantate si apoi tocate fin. Se lasa acest amestec sa macereze la soare vreme de doua 

saptamani, dupa care se filtreaza, iar preparatul astfel obtinut se lasa sa stea nemiscat intr-

un vas vreme de sase ore, apoi se iau cu o lingura impuritatile care s-au ridicat la suprafata. 

Extractul limpede si omogen ramas se trage intr-o sticla inchisa la culoare, care se patreaza 

in locuri intunecoase si reci. Se administreaza cate doua lingurite de ulei de leurda, de 2-3 ori 

pe zi. 

 

Figura 5 Leurda 
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