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INTRODUCERE 

Verbena triphylla L. Hér., sinonimă cu Aloysia 
citriodora Paláu, Aloysia triphylla (L’Herit.) Britton, 
Lippia citriodora Humb., Bonpl. et Kunth. L. triphylla 
(L’Hér.) O. Kunth. Zappania citrodora Lam., aparţine 
genului Aloysia al familiei Verbenaceae și este origina-
ră din America de Sud (Argentina, Paraguay, Brazilia, 
Uruguay, Chile și Peru). Arbustul peren, introdus în 

Europa în 1784, se cultivă pe larg ca plantă medicina-
lă și aromatică în zonele tropicale și subtropicale. Cu 
denumirea populară de lămâiţă, la noi se întâlnește ca 
plantă ornamentală la ghiveci, dar posedă calităţi gus-
tative și curative care nu are analoguri printre speciile 
autohtone. Verbena triphylla L. Hér. a început să fi e 
cultivată experimental la Grădina Botanică Naţională 
„Al. Ciubotaru” în 2015, prin înrădăcinarea butașilor 
proveniţi din Turcia. 
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Summary. Verbena triphylla L. Hér. and O. basilicum var. citriodorum are cultivated as aromatic and spice plants in di-
ff erent areas of the world, especially for the lemon-like smell of their leaves, due to the presence of 3,7-dimethyl-2,6-oc-
tadienal, also known as lemonal or citral, a mixture of two isomers: trans-citral or geranial and cis-citral or neral, which is 
used in food and perfumery. The purpose of this study was to determine, at diff erent stages of development, the com-
position of the essential oil of the species Verbena triphylla L. Hér. and O. basilicum var. citriodorum, grown at the National 
Botanical Garden (Institute) „Al. Ciubotaru”. The composition of the essential oil was analysed by gas chromatography - 
mass spectrometry (GC-MS). The 29 compounds identifi ed in the essential oil of Verbena triphylla L. Hér. include limone-
ne (24,6-25,3%), geranial (14,4-16,7%), neral (11,4-13,8%), caryophyllene oxide (7,8-9,0%), spathulenol (4,9-6,6%), which 
constitute 66,0-68,5% of the oil composition. In the oil of O. basilicum var. citriodorum, 37 constituents were determined, 
the main ones being: linalool (28,7-31,2%), geranial (14,3-18,0%), carveol (11,9-14,7%), 4-terpineol (6,5-6,7%) and nerol 
(3,2-6,7%), which constitute 68,1-73,8% of the total composition.

Keywords: Verbena, Ocimum, citral, essential oil, GC-MS.

Rezumat. Verbena triphylla L. Hér. și O. basilicum var. citriodorum se cultivă ca plantă aromatică și condimentară în 
diferite părţi ale lumii, în special, pentru mirosul de lămâie emis de frunzele lor, datorat prezenţei 3,7-dimetil-2,6-octadi-
enalului, cunoscut și ca lemonal sau citral, un amestec a doi izomeri: trans-citral sau geranial și cis-citral sau neral, care se 
utilizează în alimentaţie și parfumerie. Scopul acestui studiu a constat în determinarea, în diferite faze de dezvoltare, a 
compoziţiei uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. și O. basilicum var. citriodorum, specii cultivate la Grădina Botanică 
Naţională (Institut) „Al. Ciubotaru”. Compoziţia uleiului volatil a fost analizată prin gaz-cromatografi a cu spectrometrie 
de masă (GC-MS). Cei 29 de compuși identifi caţi în uleiul volatil de Verbena triphylla L. Hér. includ limonen (24,6-25,3%), 
geranial (14,4-16,7%), neral (11,4-13,8%), cariofi len oxid (7,8-9,0%), spatulenol (4,9-6,6%) și reprezintă 66,0-68,5% din 
compoziţia uleiului. În uleiul de O. basilicum var. citriodorum au fost determinaţi 37 de componenţi, principalii fi ind: 
linalool (28,7-31,2%), geranial (14,3-18,0%), carveol (11,9-14,7%), 4-terpineol (6,5-6,7%), nerol (3,2-6,7%), care constituie 
68,1-73,8% din compoziţia totală. 

Cuvinte-cheie: Verbena, Ocimum, citral, ulei volatil, GC-MS.
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Cercetările au arătat că ea poate fi  crescută în 
condiţiile noastre ca plantă anuală [1]. În calitate de 
condiment se utilizează partea aeriană, în stare proas-
pătă, la prepararea ceaiului, oţetului, uleiului aro-
matizat pentru marinade, la asezonarea salatelor. În 
industria farmaceutică și cea cosmetică servește pen-
tru a parfuma apa de toaletă, săpunul și alte produse 
cosmetice, iar în industria alimentară – la prepararea 
esenţelor de fructe [2, 3]. Totodată, uleiul de Verbena 
triphylla L. Hér. posedă proprietăţi antioxidante [4], 
antimicotice [5], antimicrobiene [6], antispasmodice, 
afrodiziace, digestive, emoliente, sedative, febrifuge, 
hepatice, insecticide, stomahice și tonice. 

Analiza GC a arătat că citralul, limonenul și citro-
nelolul sunt componenţii majori ai uleiului volatil de 
Verbena triphylla L. Hér. crescută în Slovenia [7]. Deși 
nu este nativă pentru Turcia și Maroc, se cultivă în une-
le provincii turcești pentru consum local și în Maroc 
pentru export. În uleiul de Verbena triphylla L. Hér. 
cercetătorii turci au identifi cat prin GC 69 de com-
puși cu citralul (17,9% şi 27,1%) şi limonenul (14,8% şi 
18,6%) drept constituenţi majori [8], iar cel de origine 
marocană conţinea 1,8-cineol (12,4%), geranial (9,9%), 
6-metil-5-hepten-2-onă (7,4%) și neral (6,9%) [9].

Varietatea citriodorum a speciei polimorfe 
O. basilicum L. se cultivă ca plantă condimentară, se 
utilizează proaspătă şi uscată la prepararea ceaiuri-
lor, în aranjamente fl orale, în industria farmaceutică, 
cosmetică şi a parfumurilor. Această formă de O. ba-
silicum var. citriodorum, provenită de la Universitatea 
Konstanz (Germania), are o aromă intensă de lămâie, 
tulpină erectă de 60-70 cm, slab ramifi cată, frunze de 
un verde-pal, ovate, plate, vârful infl orescenței colorat 
slab cu antocian, corola liliachie cu stil violet deschis, 
infl orescențe mai lungi de 30 cm. 

Datele bibliografi ce prezintă un conţinut de ulei 
volatil la O. basilicum var. citriodorum de la 0,7% [10] 
până la 1,02% [11].

Morales și Simon (1997) au declarat că la diferi-
te varietăți de busuioc cu aromă de lămâie, conţinu-
tul de citral variază de la 28 la 68% [12]. Tansi și Na-
car (2000) au raportat un conţinut sporit de geranial 
(42,8-47,6%) și neral (40,0-42,9%), urmat de linalool 
(3,8-4,9%) în uleiul volatil de O. basilicum var. citri-
odorum crescut în Turcia [10]. Nurzynska-Wierdak 
(2013) a determinat că uleiul volatil de O. basilicum 
var. citriodorum conţine drept constituenţi majori ge-
ranial (20,2%), neral (15,5%) și linalool (9,7%) [11]. 

Cercetările noastre anterioare ale unei forme loca-
le de O. basilicum var. citriodorum, soiul Lămâiţă, au 
arătat un conţinut scăzut al uleiului volatil în planta 
verde (0,07%), dar o compoziţie deosebită, cu conţi-
nut sporit de citral – 30,94% (α-citral sau geranial – 

18,03% și β-citral sau neral – 12,91%) și linalool – 
12,08%. Uleiul mai conţinea: estragol – 8,92%, euge-
nol – 6,00%, τ-cadinol – 3,67%, trans-α-bergamoten – 
3,07%, germacren D – 2,67% [13]. 

Lucrarea dată este consacrată evaluării compoziţiei 
chimice a uleiului volatil la O. basilicum var. citriodorum 
și Verbena triphylla L. Hér. cultivate la Grădina Botanică 
Naţională (Institut) „Al. Ciubotaru” din Chișinău, pen-
tru compararea acestora cu datele studiilor efectuate în 
diferite condiţii ecologice și stabilirea chemotipului, în 
scopul determinării domeniului de utilizare.

MATERIAL ȘI METODE

Verbena triphylla L. Hér. a fost recoltată în faza 
vegetativă (22.08.2018) și în cea de îmbobocire 
(03.09.2018), iar O. basilicum var. citriodorum la înfl o-
rirea totală (22.08.2018) și la începutul maturizării se-
minţelor (03.09.2018). Uleiurile volatile au fost extrase 
din produsul uscat prin hidrodistilare cu aparatul de 
tip Clevenger.

Compoziţia chimică a uleiului volatil a fost stabi-
lită prin analiza gaz-cromatografi că cuplată cu spec-
trometrie de masă (GC-MS), cu ajutorul cromatogra-
fului de gaze Agilent Technologies tip 6890N cuplat 
cu detectorul de masă (MSD) tip 5975 inert XL Mass 
Selective Detector. Identifi carea picurilor cromatogra-
fi ce s-a efectuat cu ajutorul bazelor de date NIST 2008 
și prin confi rmarea spectrului de masă și a timpului de 
retenţie după Adams R. (2017) [14].

REZULTATE ȘI DISCUŢII

Compoziţia chimică a uleiului volatil de Verbena 
triphylla L. Hér. este sumarizată în tabelul 1. Conţinu-
tul de ulei volatil în frunze și lăstarii uscaţi de lămâiţă 
a constituit 0,80 ml/100 g s.u. în faza vegetativă și 0,55 
ml/100 g s.u. în faza de îmbobocire. Rode J. (2000) 
indică un conţinut între 0,81 și 1,19%, S. Kizil  și Ö. 
Tonçer (2016) raportează un conţinut de 0,58%, Sha-
hhoseini ş. a. (2013) – între 0,25 și 0,90% în diferite 
faze fenologice, iar Belkamel A. ș. a. (2018) – 0,1-0,2% 
[7, 15, 16, 17]. Conţinutul de ulei volatil la Verbena 
triphylla L. Hér. este comparabil cu cel indicat de J. Rode 
(2000), R. Shahhoseini ş. a. (2013), S. Kizil și Ö. Tonçer 
(2016), dar mai ridicat decât în datele relatate de 
Belkamel A. ş. a. (2018). 

Analiza gaz-cromatografi că cuplată cu spectro-
metrie de masă (GC-MS) a uleiului volatil de Verbena 
triphylla L. Hér. a arătat prevalarea limonenului (24,6-
25,3%), citralului (geranial (14,4-16,7%), neralului 
(11,4-13,8%) și cariofi lenului oxidului (7,8-9,0%) în 
compoziţia acestuia. În cele două probe au fost iden-
tifi caţi câte 29 de compuși care reprezintă 93,7% din 



ŞTIINŢE BIOLOGICE

AKADEMOS 1/2019| 57

compoziţia chimică totală a uleiului volatil al primei 
probe și 92,5% – din a doua. Limonenul (25,3%), ge-
ranialul (16,7%), neralul (13,8%), cariofi len oxidul 
(7,8%) și spatulenolul (4,9%) constituie 68,5% din to-
talul uleiului primei probe. În faza de îmbobocire se 
observă scăderea conţinutului de limonen (24,6%), ge-
ranial (14,4%) și neral (11,4%), dar creșterea a celui de 
cariofi len oxid (9,0%) și spatulenol (6,6%), împreună 
alcătuind 66,0% din compoziţia totală a uleiului volatil.

S. Kizil și Ö. Tonçer (2016) au identifi cat 50 de com-
puși în uleiul volatil de Verbena triphylla L. Hér. culti-
vată în Turcia, incluzând limonen (30,33%), geranial 
(17,0%), neral (12,77%), cariofi len oxid (5,71%) și ge-
raniol-acetat (4,02%) drept constituenţi principali [15].

R. Shahhoseini ş. a. (2013), cercetători iranieni, au 
raportat geranialul, neralul și limonenul drept compuși 

principali ai uleiului volatil în stadiul fenologic vegeta-
tiv și de înfl orire totală, iar în cel de coacere a fructe-
lor – geranialul, neralul și spatulenolul. Conţinutul de 
geranial a fost mai ridicat în faza vegetativă (33,7%) și 
s-a redus în faza de înfl orire (32,7%). Cel mai înalt și 
scăzut conţinut de neral s-a observat în fazele vegetati-
vă (26,1%) și de coacere a fructelor (25,06%), respectiv 
[16]. În uleiul volatil de Verbena triphylla L. Hér., cul-
tivată în Maroc, A. Belkamel ş. a. (2018) au identifi cat 
36 de compuși, principalii fi ind limonenul (17,28%), 
geranialul (14,57%), neralul (10,17%), β-cariofi lenul 
(5,23%) și 1,8-cineolul (4,49%) [17].

Rezultatele noastre sunt comparabile cu cele ale 
lui S. Kizil și Ö. Tonçer (2016), T. Özec ş. a. (1996) 
și A. Belkamel ş. a. (2018), dar diferă de rezultate-
le studiilor realizate de R. Shahhoseini ş. a. (2013), 

Tabelul 1
Compoziţia uleiului volatil de Verbena triphylla L. Hér. prin GC-MS

RT (min) Compuși 
Verbena triphylla L. Hér. (I), 

aria %
Verbena triphylla L. Hér. (II), 

aria %
5,84 α-Pinen 0,1 0,1

7,22 6-metil-5-hepten-2-on 3,3 3,3

7,39 β-Mircen 0,4 0,4

8,80 Limonen 25,3 24,6

9,32 trans- β-Ocimen 0,7 0,8

11,22 Linalool 0,6 0,6

12,56 cis-Limonen-1,2-epoxid 0,6 0,6
12,74 trans-Limonen-1,2-epoxid 0,6 0,7
14,27 4-Terpineol 2,1 0,3

14,55 cis-Verbenol 0,1 0,2

14,91 α-Terpineol 0,2 0,2

17,17 Neral 13,8 11,4

17,57 Piperiton 0,3 0,3

18,46 Geranial 16,7 14,4

22,79 α-Copaen 0,2 0,3

23,09 Neril-acetat 2,9 2,8

24,61 β-Cariofi len 3,6 4,2

25,94 α -Cariofi len 0,3 0,4

26,23 Aloaromadendren 0,2 0,2

27,13 α -Curcumen 4,2 4,8

27,68 Biciclogermacren 0,6 1,9

28,36 τ-Cadinen 0,6 0,7

28,71 δ-Cadinen 0,1 0,7

30,30 trans-Nerolidol 0,4 0,4

30,88 Spatulenol 4,9 6,6

31,06 Cariofi len oxid 7,8 9,0

31,97 Viridifl orol 0,6 0,5

33,16 τ-Cadinol 2,2 2,3

48,74 Fitol 0,2 0,2

Alţi compuși 6,3 7,5
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J. Bellakhdar (2011) [8, 9, 15, 16, 17]. Chiar dacă are 
în compoziţie un număr mai mic de componenţi, ule-
iul volatil de Verbena triphylla L. Hér. locală, cu che-
motipul limonen are mai multe tangenţe cu uleiul de 
origine turcă, probabil datorită provenienţei materia-

lului iniţial și se deosebește de cel marocan prin lipsa 
1,8-cineolului. Ca și în studiul cercetătorilor iranieni 
[16], se constată un conţinut sporit de geranial și ne-
ral în faza vegetativă și reducerea la trecerea în faza 
generativă. 

Tabelul 2 
Compoziţia uleiului volatil în probele de Ocimum basilicum var. citriodorum

RT Compuși
Ocimum basilicum 

var. citriodorum (I), aria% 
Ocimum basilicum 

var. citriodorum (II), aria% 
5,65 α-Tuienă 0,2 0,3

5,85 α-Pinen 0,7 0,7

6,92 α-Felandren 0,0 0,1

7,04 β-Pinen 0,2 0,2

7,20 6-Metill-5-hepten-2-onă 0,3 0,0

7,40 β-Mircen 0,3 0,4

7,71 Octanal 0,1 0,1

8,26 α-Terpinen 0,2 0,3

8,51 p-Cimen 0,6 0,5

8,68 D-Limonen 0,3 0,5

8,75 Eucaliptol 0,9 1,1

9,73 γ-Terpinen 0,7 1,3

10,21 Linalool oxid 0,2 0,2

10,83 α-Terpinolen 0,4 0,6

11,47 Linalool 28,7 31,2

11,75 Octen-1-il acetat 0,0 0,3

13,01 Camfor 0,2 0,2

14,47 4-Terpineol 6,5 6,7

14,58 cis-Verbenol 0,3 0,9

16,64 Nerol 6,7 3,2

17,18 Carveol 11,9 14,7

17,68 Geraniol 1,2 0,8

18,46 Geranial 14,3 18,0

22,27 Neril acetat 1,0 1,0

22,80 α-Copaen 0,3 0,2

23,17 β-Bourbonen 0,2 0,3

24,62 β-Cariofi len 3,9 2,8

25,27 α-Bergamoten 2,6 2,2

25,53 α-Himahalen 0,1 0,1

25,97 α- Cariofi len 1,3 0,6

26,09 cis-β-Farnesen 0,5 0,4

27,07 Germacren D 2,3 2,0

27,61 β-Eudesmen 0,1 0,0

30,25 trans-Nerolidol 0,4 0,1

30,99 Spatulenol 1,7 0,4

33,57 τ-Cadinol 0,3 0,2

34,70 α-Bisabolol 0,5 0,2

Alţi compuși 9,8 7,1
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Diferenţele dintre rezultatele analizelor noastre și 
studiile prezentate pot fi  explicate prin originea ma-
terialului iniţial, aparţinând unui anumit chemotip 
și prin diferenţa condiţiilor naturale ale regiunilor de 
studiu, care infl uenţează conţinutul și compoziţia chi-
mică a uleiului volatil de Verbena triphylla L. Hér.

În prima probă de O. basilicum var. citriodorum, re-
coltată în faza de înfl orire totală, conţinutul de ulei vo-
latil a constituit 0,70 ml/100g s.u., iar în a doua, recolta-
tă la începutul coacerii seminţelor – 1,30 ml/100g s.u., 
rezultate comparabile cu datele bibliografi ce care pre-
zintă un conţinut de ulei volatil la O. basilicum var. ci-
triodorum de la 0,7% [10] până la 1,02% [11].

Datele despre compoziţia chimică a uleiului volatil 
de O. basilicum var. citriodorum se conţin în tabelul 2. 
Uleiul volatil al celor două probe de O. basilicum var. 
citriodorum se caracterizează printr-un conţinut bo-
gat în linalool, geranial și carveol. Alţi compuși im-
portanţi sunt 4-terpineolul, nerolul, β-cariofi lenul, 
α-bergamotenul și germacrenul D. În total au fost 
identifi caţi 37 de constituenţi ai uleiului volatil: analiza 
primei probe a arătat 35 de compuși ce alcătuiesc 
90,2% din totalul uleiului volatil, iar a doua probă – 
35 de compuși ce constituie 92,9%. În uleiul primei 
probe, compuşii principali: linalool (28,7%), gerani-
al (14,3%), carveol (11,9%), 4-terpineol (6,5%) nerol 
(6,7%) constituie 68,1% din total. La a doua probă, se 
observă o creștere a conţinutului acestora în ulei până 
la 73,8% %:  linalool (31,2%), geranial (18,0%), carveol 
(14,7%), 4-terpineol (6,7%) și nerol (3,2%). Conţinu-
tul de linalool, geranial, carveol, 4-terpineol este mai 
scăzut în faza de înfl orire totală și crește la începu-
tul coacerii seminţelor, pe când conţinutul nerolului, 
β-cariofi lenului, α-bergamotenului, germacrenului D 
în uleiul analizat este mai ridicat în faza de înfl orire 
totală şi se reduce la coacerea seminţelor.

Proba (I) conţine 0,3% de 6-metil-5-hepten-2-onă 
și 0,1% de β-eudesmen, care nu se regăsesc în a doua 
probă, iar octen-1-il acetat (0,3%) și α-felandrenul 
(0,1%), prezente în proba (II), lipsesc în ulei în faza de 
înfl orire totală. 

Uleiul volatil al probelor de O. basilicum var. citri-
odorum analizate corespunde chemotipului linalool, 
spre deosebire de O. basilicum var. citriodorum „Lă-
mâiţă”, care corespunde tipului citral [13]. Prin con-
ţinutul sporit de linalool, lipsa neralului și prezenţa 
în conţinutul său a carveolului (11,9-14,7%), uleiul 
volatil al acestei forme se deosebește nu doar de soiul 
„Lămâiţă”, dar și de rezultatele prezentate de Morales 
și Simon (1997), Tansi și Nacar (2000), Nurzynska-
Wierdak (2013), care nu raportează prezenţa carveo-
lului în uleiul volatil de O. basilicum var. citriodorum 
[10, 11, 12]. 

CONCLUZII  

Compararea rezultatelor obţinute cu cele din lite-
ratură a adus precizări asupra chemotipurilor și diver-
sităţii chimice a speciilor Verbena triphylla L. Hér. și 
O. basilicum var. citriodorum – plante condimentare 
și aromatice de înaltă valoare alimentară, medicinală 
și aromatică.

Studiul a indicat apartenenţa Verbena triphylla L. 
Hér. la chemotipul limonen. Mirosul plăcut de lămâ-
ie, conferit de prezenţa geranialului și neralului o re-
comandă drept plantă condimentară și aromatică, iar 
conţinutul de limonen, care are proprietăţi antibacte-
riene – ca plantă medicinală. Conţinutul de limonen, 
geranial și neral este mai ridicat în ulei în faza vege-
tativă de acumulare a masei verzi şi scade în faza de 
îmbobocire. 

Uleiul volatil de O. basilicum var. citriodorum 
analizat corespunde chemotipului linalool și are drept 
compuși principali linaloolul, geranialul și carveo-
lul, care ating un conţinut sporit în faza de coacere 
a seminţelor. Această formă de busuioc acumulează 
o cantitate relativ mare de ulei volatil (0,7-1,3%) în 
condiţiile Republicii Moldova, iar compoziţia chimi-
că specifi că prezintă interes atât pentru industria cos-
metică și alimentară, cât și pentru cercetări de ame-
liorare.
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