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Cuvânt înainte 

 
 "Minuni între minunile lumii" este o carte fascinantă despre orhidee, plante cu flori superbe, graţioase 

şi elegante, pline de puritate şi rafinament, adevărate simboluri ale perfecţiunii pe care numai natura o poate 

crea. Privindu-le rămânem extaziaţi în faţa frumuseţii! 

 Parcurgerea textului este o incursiune captivantă în lumea ştiinţei, ordonată cu migală, pasiune, logică şi 

profesionalism de către un mare iubitor al comorilor naturii, Doamna Dr. Ana Tomescu, care nu este un diletant în 

arta scrisului, ci un autor profund şi care le oferă cititorilor săi şansa de a lectura nu numai această carte, dar şi 

multe alte cărţi de o inestimabilă valoare teoretică, ştiinţifică şi practică.  

 De această dată, cititorul se află în faţa unei adevărate enciclopedii despre frumos, întruchipat şi 

simbolizat, cum nu se putea mai bine, în superba orhidee, pe care autoarea o numeşte cu atâta generozitate 

"minune a lumii". 

 Diversitatea conţinutului stârneşte interesul cititorului încă din primele pagini şi reflectă erudiţia autoarei, 

care ştie să îşi folosească cu dibăcie talentul în arta condeiului, pentru a explica o multitudine de termeni de 

specialitate în cuvinte pe înţelesul tuturor şi a incita la urmărirea cu nesaţ a textului şi admirarea imaginilor 

convingător de fascinante care încântă privirile. 

 Cartea îşi deschide filele cu aspecte generale despre orhidee, trecând în revistă arealul de creştere, 

istoricul cunoaşterii şi cultivării, evoluţia orhideelor de-a lungul timpului, clasificarea sistematică conform 

principiilor taxonomiei, particularităţile morfologice şi de înmulţire, modul de creştere, modul de viaţă, cultivarea 

orhideelor, importanţa şi formele de întrebuinţare, piaţa acestor flori, statutul ecologic şi situaţia speciilor pe plan 

mondial, premii şi distincţii care li se acordă orhideelor.  

 Autoarea continuă apoi să facă cunoştinţă cititorului cu fiecare floare de orhidee, într-o originală clasificare: 

orhidee cu importanţă deosebită şi întrebuinţări multiple, orhidee cu valoare decorativă şi diferite alte utilizări, 

orhidee-bijuterii, orhidee ale căror flori au un aspect neobişnuit, orhidee cu caracteristici record (cu cele mai mari 

seminţe, orhidee rare, orhidee subterane, orhidee cu flori albastre sau negre, orhidee minuscule, orhidee uriaşe, 

orhidee cu cel mai înalt habitus, cu cele mai lungi petale, cu cel mai lung pinten, cu cele mai multe flori, cu cea mai 

îndelungată viaţă a florilor, orhidee foarte scumpe).  

 Pentru fiecare dintre aceste elemente structurale ale clasificării, autoarea prezintă florile de orhidee într-

o succesiune logică de la Subfamilie, Trib şi Gen şi până la descrierea amănunţită a Speciilor şi Subspeciilor, a 

denumirilor ştiinţifice şi populare, a arealului de creştere, a momentului descoperirii, a oamenilor de ştiinţă care s-

au ocupat de studierea lor, citarea lucrărilor de căpătâi în care au fost menţionate rezultatele cercetărilor, 

ilustrarea prin imagini a plantei, florilor, seminţelor etc., prezentarea importanţei şi a modului de folosire, a pieţei 

şi valorii de piaţă.  

 Cartea scoate în evidenţă valoarea orhideelor din punct de vedere estetic, decorativ, alimentar, 

medicinal, horticol, economic şi ştiinţific, precum şi din punct de vedere cultural, ca sursă de inspiraţie pentru 

scriitori, pictori, muzicieni, fotografi, designeri, creatori de modă, meşteri bijutieri şi parfumieri, ca obiect de 

legendă şi mit, subiect de filosofie, religie, reprezentare în artă şi mitologie.  

 Mai mult decât atât, cititorul rămâne uimit de multitudinea de simboluri pe care orhideea le 

întruchipează: frumuseţe, loialitate, prietenie, iubire, modestie, integritate, puritate, rafinament, nobleţe, 

inteligenţă, echilibru şi simbol al norocului. 
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 Dar această enciclopedie nu este numai despre orhidee, ci îi face cunoştinţă cititorului cu oameni iluştri 

care şi-au dedicat viaţa studierii acestor flori minunate şi a altor elemente ale lumii înconjurătoare. 

 Cartea abundă de termeni botanici, entomologici, medicali, de ecologie, de practică agricolă, care se 

adresează profesioniştilor, dar totodată, prin grija autoarei, fiecare termen este explicat în detaliu pentru ca orice cititor 

sa poată pătrunde în tainele ştiinţei şi să se adape la acest izvor inepuizabil de cunoştinţe care ne fac mai puternici prin 

învăţătură şi cunoaştere şi ne ajută să ne înălţăm spiritul şi să cultivăm respectul pentru adevărata valoare. 

 Ideile esenţiale, imortalizate în cele peste 350 de referinţe bibliografice mai ales din literatura de 

specialitate străină, dar şi română, au fost selectate cu discernământ şi oferite cu dăruire şi pasiune în această 

carte, reflectând vasta documentare pe baza căreia a fost concepută. Acest lucru îi conferă credibilitatea 

incontestabilă a unui material teoretic, ştiinţific şi practic de o nepreţuită valoare. 

 Lecturarea acestei cărţi ne învaţă despre perfecţiunea naturii şi ne reaminteşte, nouă, oamenilor, ca îi 

datorăm un profund respect. 

 Aşa cum "Natura este perfectă, un întreg tainic, echilibrat şi incomensurabil, care ni se dăruieşte 

necondiţionat" în viziunea autoarei, aşa am simţit şi eu, la finalul parcurgerii acestei cărţi, dragostea autoarei cu 

care ne-a dăruit, în mod necondiţionat, idei nepreţuite pentru a ne face mai buni, mai cultivaţi, mai înţelepţi, mai 

iubitori de frumos şi mai respectuoşi faţă de "Mama noastră Natura"! 

 

Prof. Dr. Agatha Popescu 
 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti 

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice  

"Gheorghe Ionescu-Siseşti" 

Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 
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Introducere 

 

 Din zecile de mii de specii şi forme naturale, la care se adaugă peste 120.000 de hibrizi horticoli de 

orhidee, am încercat să întocmesc un material, care să exemplifice, fie şi numai o infimă părticică, din infinita 

diversitate şi măreţie a lumii înconjurătoare. 

 Aceste plante trăiesc pe aproape toată suprafaţa de uscat a Pământului (mai puţin în ţinuturile 

îngheţate de la Poli) şi au caracteristici botanice, biologice şi aplicaţii uimitoare. Unele specii trăiesc pe sol, 

câteva chiar ca subterane, foarte multe trăiesc pe arbori, altele pe pietre şi stânci, sunt specii de câţiva mm 

mărime, altele de câţiva m sau zeci de m - o specie fiind gigant în lumea plantelor erbacee, ajungând la 

greutatea de sute de kg sau peste o tonă, unele produc o floare, altele zeci şi chiar sute, florile au durata de 

viaţă de la câteva ore (la unele specii), la câteva luni (la majoritatea orhideelor), sunt singurele plante cu o 

petală modificată (labellum), florile unor specii imită aspectul corpului uman, chipuri de animale, păsări, 

insecte, fantome, obiecte; în lumea plantelor superioare, orhideele produc cel mai mare număr de seminţe 

(câteva milioane într-un fruct), dar sunt cele mai mici (microscopice). 

 O floare sau un buchet de orhidee este un dar special. Vanilia a cucerit popoarele lumii din vremuri 

neştiute, dar ei i se alătură mii de specii cu valoare nutritivă (folosite pentru prepararea pâinii şi a produselor 

de patiserie, a mâncărurilor, sosurilor, salatelor, dulciurilor, condimentelor, ceaiului, vinului), cu proprietăţi 

medicinale (folosite în tratarea majorităţii afecţiunilor organismului uman sau ca antidot); sunt specii din care 

se extrage parfum, specii din care se confecţionează obiecte (boluri de pipe, goarne pentru copii), specii din 

care se extrag mucilagii (folosite în confecţionarea încălţămintei, lipirea instrumentelor muzicale, fixarea 

statuilor pe socluri, în construcţii etc.) şi vopsele tradiţionale pentru corp şi veşminte regale.  
 Orhideele sunt parte nemijlocită a străvechilor culturi de pe Continentul American, a culturii chineze, 

asiatice, africane, greceşti, romane ca şi a culturii tuturor popoarelor din ţinuturile în care cresc. În credinţă şi 

mitologie, au fost şi sunt considerate zeităţi sau creaţii divine, protectoare ale Pământului, oamenilor, copacilor 

şi altor vieţuitoare, au puteri supranaturale, sunt aducătoare de noroc, prosperitate şi dragoste, sporesc 

puterea minţii, puterea fizică şi fertilitatea trupului; câteva orhidee sunt asociate spiritelor rele. Plantele sau 

părţi ale plantelor sunt folosite în magie şi vrăjitorii, pentru exorcizări, purificări şi alte practici. În simbolistică, 

redau o multitudine de trăiri şi stări sufleteşti. Filozofii şi învăţaţii Chinei antice le-au descris ca model de 

raportare la nobleţe, inteligenţă şi echilibru uman, simbol al perfecţiunii, purităţii, al rafinamentului, al 

înţelepciunii şi al virtuţilor nobile, al frumuseţii feminine, delicateţei, eleganţei. De-a lungul timpurilor, orhideele 

au inspirat creativitatea din multe domenii: pictură, literatură, muzică, film, podoabe, broderii, ţesături, 

sculptură, decorarea porţelanului, a ceramicii şi a corpului omului, filatelie, fotografie etc., etc.  

 Florile sunt prezente pe stemele unor oraşe din Cuba, Mexic, El Salvador, Africa, China, Norvegia, 

sunt emblema unor provincii precum Queensland (Australia), iar 13 state au adoptat orhideele ca Floare 

Naţională. 

 Unele specii sunt folosite în hrana animalelor, dar toate sunt un excelent îngrăşământ natural, cu un 

conţinut ideal de azot, fosfor şi potasiu. 

 În America tropicală şi China, au fost cultivate cu multe secole înainte de era noastră, în secolele 

XVIII-XIX în Europa de Vest au stârnit "mania orhideelor", iar în vremurile noastre sunt un segment important 

în biologie, horticultură, medicină şi farmacie, comerţ şi economia mondială. 
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 Cunoaşterea orhideelor însumează munca şi pasiunea a sute de oameni - botanişti, naturalişti, 

taxonomişti, ilustratori botanici, medici, farmacişti, chimişti, geografi, geologi, hidrologi, horticultori, 

exploratori, navigatori, grădinari, culegători de plante, colecţionari, comercianţi, afacerişti, politicieni şi din 

alte domenii, care şi-au dedicat mare parte a vieţii găsirii şi identificării, cultivării, înmulţirii şi obţinerii de noi 

forme, susţinerii unor publicaţii sau activităţi; o parte dintre aceşti oameni au sfârşit epuizaţi de efort şi boli, 

în accidente şi naufragii. 

În ştiinţă, domeniul modern care studiază orhideele se numeşte orchidologie. 

Un număr de 58 de specii cresc şi pe teritoriul României. (Orhideele din flora României sunt 

prezentate într-o lucrare separată). 

 La nivel internaţional, există societăţi, cluburi, organizaţii cu activitate exclusivă în domeniul 

orchidologiei şi al căror prim scop este protejarea acestor plante împotriva acţiunii necontrolate a omului: de 

distrugere a habitatelor, de recoltare excesivă, de poluare. Orhideelor le sunt dedicate festivaluri tradiţionale şi 

manifestări ştiinţifice şi culturale, în cadrul cărora cele mai interesante, atrăgătoare sau cu aspect neobişnuit 

sunt răsplătite cu premii special instituite. 

 Aduc un modest omagiu Puterii Creatoare a tuturor minunilor care ne înfrumuseţează şi ne 

îmbogăţesc viaţa şi acelor prestigioşi învăţaţi sau oameni obişnuiţi, din neamul nostru sau din alte neamuri, 

care ne-au dăruit sau ne dăruiesc din cunoştinţele lor, spre a ne ajuta să înţelegem că nu suntem stăpânii, ci 

parte a acestei măreţe LUMI. Închin această lucrare şi celor ce au fost Părinţii mei Sfinţi – MARIA şi DUMITRU 

GUBANDRU. 

 Mulţumiri Editurii Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România pentru tipărirea acestei lucrări, în care 

cele aproximativ 180 de specii descrise sunt un bucheţel pe care îl dăruiesc Distinsei Doamne M. M., care a 

finanţat costurile de publicare, Distinsei Doamne Acad. Agatha Popescu – autoare a generoasei recenzii – şi 

cititorilor, care sper să găsească aici cât mai multe informaţii plăcute şi utile. 
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Soarele răsare pentru sufletul florilor şi apune pentru patimile omului.  

J. Krishnamurti 
 

 

Capitolul I. GENERALITĂŢI DESPRE ORHIDEE 
 
 Famila Orchidaceae Juss. este considerată a doua mare familie a Regnului Vegetal (după Familia 
Asteraceae Bercht. & J. Presl), cu circa 750-850 de genuri spontane şi cultivate, cu un număr de 20.000-35.000 de 
specii şi peste 120.000 de hibrizi, într-o gamă foarte largă de forme, mărimi şi culori. Publicaţia "The Royal Botanical 
Garden, Kew" menţionează 880 de genuri şi circa 22.000 de specii. Numărul speciilor acestei familii este de 4 ori 
mai mare decât numărul mamiferelor, de 2 ori mai mare decât numărul păsărilor şi reprezintă 6-11% din totalul 
plantelor cu seminţe.  

Lumea acestor plante este, deopotrivă, uimitoare şi fascinantă. Trăiesc de la câţiva ani la câteva zeci de ani şi pe 
aproape toată suprafaţa de uscat a Pământului, unele pe arbori, altele pe stânci, unele ca terestre, câteva ca subterane. Ciclul 
biologic este dependent de relaţia (simbioza) cu specii de fungi sau de ciuperci superioare. Unele au habitus de 2 mm, altele 
de câţiva metri şi greutatea de sute de kilograme. Structura morfologică a unor organe este unică. Florile sunt foarte 
frumoase, cu forme, dimensiuni şi culori într-o diversitate copleşitoare; la o parte dintre specii, aspectul aminteşte de insecte, 
păsări, animale, corpul uman, obiecte iar durata de viaţă este de la câteva ore la 6-10 luni.  
 Orhideele deţin un record şi în privinţa seminţelor: majoritatea speciilor epifite din pădurile tropicale produc cele mai 
mici seminţe - 35 de milioane cântăresc o uncie, respectiv, 28,34 g; greutatea unei seminţe este de 0,81 micrograme                     
(1 microgram=1x10-6 grame) iar lungimea nu depăşeşte 85 micrometri (1 micrometru=0,001 milimetri).  
 Rolul lor în biodiversitate este pe primul plan, fiind, totodată, plante decorative. O parte dintre specii sunt 
folosite în alimentaţie, în industria parfumului, ca aromatizante sau condimente, multe au proprietăţi vindecătoare iar 
unele au aplicaţii tehnice. 
 

I.1. AREALUL DE CREŞTERE AL ORHIDEELOR 

 Orhideele sunt specii cosmopolite, care se întâlnesc pretutindeni, pornind din ţinuturile deşertice până în cele 
glaciare, de la tropice până dincolo de Cercul Polar, în Patagonia şi chiar în Insula Macquarie, din apropierea Antarcticii 
(aici cresc două specii Nematoceras dienemum (D.L. Jones) D.L. Jones, M.A. Clem. et Molloy şi Nematoceras sulcatum 
M.A. Clem. et D.L. Jones). Sunt întâlnite pe toate continentele, exceptând Antarctica. Arealul de creştere şi răspândire se 
întinde între 54°  latitudine sudică şi 68° latitudine nordică, de la câmpiile joase, la altitudini de 2.000 şi chiar 4.000 m, în 
teritorii din America, Asia, Africa, Australia, Oceania, Europa, inclusiv din ţara noastră. În Australia, există specii care 
trăiesc subteran, la suprafaţa solului fiind văzute (pentru scurt timp) doar florile. Orhideele nu cresc în mediul acvatic. 
 La tropice există cel mai mare număr de specii: multe cresc în pădurile virgine din regiunile montane, mai 
puţine se întâlnesc în pădurile umede din regiunile joase; în aceste regiuni calde şi umede, orhideele cresc ca epifite pe 
trunchiurile sau ramurile arborilor, sau ca litofite pe stâncării. Plantele epifite sunt cele mai numeroase, reprezentând 
circa 73% din totalul speciilor acestei familii. Cele din ţinuturi temperate cresc pe sol. 
 Răspândirea acestor plante se prezintă astfel: 
 -Zona tropicală a Americii: 212-250(270) genuri; 
 -Zona tropicală asiatică: 260-300 genuri; 
 -Zona tropicală africană: 230-270 genuri; 
 -Oceania: 50-70 genuri; 
 -Europa şi zona temperată asiatică: 40-60 genuri; 
 -America de Nord: 20-26 genuri. 
 Arealul larg de răspândire şi variabilitatea acestor plante, de cele mai multe ori chiar în cadrul aceleaşi specii, 
fac imposibilă stabilirea cu exactitate a numărului genurilor şi a speciilor. 
 "Ţara orhideelor" este Indonezia: numai în Insula Flores cresc circa 1.000 de specii, dar şi alte locuri se 
mândresc cu floră bogată de orhidee. De exemplu, Papua Noua Guinee este considerată ca fiind teritoriul cel mai 
bogat în aceste specii, în Ecuador trăiesc aproximativ 4.000 de specii (2.500 după Dressler, 1981), în Columbia sunt 
circa 3.000 de specii, în Brazilia cresc în jur de 2.500 de specii.  
 În Europa, inclusiv în România, cresc specii terestre. Primele orhidee au fost aduse pe Continentul nostru din 
ţinuturile tropicale, în secolul al XVI-lea, de către exploratori, comercianţi, misionari religioşi.  
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I.2. ISTORICUL CUNOAŞTERII ŞI CULTIVĂRII ORHIDEELOR 

 Istoria orhideelor coboară în timp până în vremea dinozaurilor, acum peste 100 milioane de ani, când 
Pământul era acoperit cu pădurile primare şi cu alte specii de plante care au evoluat spre diverse forme. Studiile 
de la Universitatea Harvard asupra unor fosile de animale au scos la iveală resturile unei albine cu polen de 
orhidee pe spate; resturile au fost conservate într-o bucată de ambră şi au fost datate ca provenind de acum    
76-84 milioane de ani.  
 De-a lungul existenţei pe Pământ, oamenii au trăit în mijlocul naturii şi au cunoscut locurile, vieţuitoarele şi 
fenomenele pe care le-au considerat prieteni sau de care s-au temut şi pe care le-au descris şi slăvit în cântece, 
dansuri, legende, credinţe. În zilele noastre, cunoaşterea în general face trimitere la dovezi care să furnizeze o 
informaţie cât mai certă: fosile, urme de construcţii, reprezentări grafice, scrieri etc. şi mai puţin la sursele orale. 
 Cele mai vechi menţiuni despre aceste plante apar în scrierile medicale chinezeşti de acum circa 5.000 de 
ani. Prima referire aparţine miticului Împărat Shennong.(a trăit în urmă cu 5.000 de ani), a cărui vestită lucrare 
"Shénnóng běncǎo jīng" ("Fermierul divin al plantelor de leac") conţine multe învăţături şi sfaturi despre folosirea 
orhideelor în tratarea unor boli (specii cunoscute astăzi ca Dendrobium Sw. spp. şi Bletilla hyacinthiana Rchb.).  

 [Shennong, Shên Nung sau Shên-nung (în pinyin: Shénnóng, în limba vietnameză: Thần Nông, în limba chineză tradiţională: 神農, 
în limba chineză simplificată: 神农) - Împăratul-agricultor, Fermierul Divin, cunoscut şi ca Împăratul celor 5 boabe (Wǔgǔ Xiāndì), 
conducătorul şi eroul cultural al Chinei - a trăit acum circa 5.000 de ani (conform altor surse - Withner, 1959: în jurul anului 2.800 î.H.). Este 
considerat părintele agriculturii (şi-a învăţat poporul să cultive seminţele pentru a avea destulă hrană ca să nu mai ucidă animalele), al medicinii şi 
farmacologiei chinezeşti şi unul dintre strămoşii poporului chinez şi vietnamez.  
 Shennong poate fi şi o referire la poporul său - Shennong-shi. Cuvântul shì (氏) se traduce şi ca trib, clan, familie sau casă. Shennong, cu 
înţelesul de grup etnic, face trimitere la strămoşul acestui grup. Shi este şi un termen onorific pentru un bărbat (spre exemplu, domnul,  sir).  
 Shennong este în acelaşi timp Împărat şi agricultor, Zeitate şi erou, adevăr şi mit, despre care se spune că a inventat unelte şi a lăsat 
învăţături privind diferite activităţi, practici, ritualuri: sapa, plugul (fierul de plug), toporul, săparea puţurilor, irigarea plantelor, păstrarea seminţelor, 
comerţul săptămânal al fermierilor, calendarul chinezesc (îndeosebi stabilirea celor 24 jieqi sau termeni solari, cu ajutorul cărora, în calendarul luni-solar 
din Asia de Est, se calculează succesiunea lunilor şi anotimpurilor după poziţia soarelui – aspect cu importanţă covârşitoare pentru practicarea 
agriculturii), măsurarea pulsului, acupunctura şi moxibustia (terapia cu fum de pelin uscat - Artemisia argyi H.Lév. & Vaniot), instituirea ceremoniei de 
recunoştinţă pentru roadele Pământului - recoltă (Ritualul Zhaji, cunoscut mai târziu ca Ritualul Laji).  
 În mitologia chineză, Shennong este plugul şi temelia agriculturii şi unul dintre străbunii lui Chi-You. [Chi-You sau Chiyou (蚩尤) a 
fost un lider tribal al celui de-al 9-lea trib Li (九黎) din China Antică, care s-a luptat cu Împăratul Galben şi a fost străbun al etniei antice 
Hmong Mong - populaţie care a locuit în ţinuturile montane din sudul Chinei şi al etniei Dongyi sau  Yi - populaţie preistorică din estul 
Chinei -, venerat în zilele noastre ca Zeu al Războiului şi unul dintre Cei Trei Părinţi/Suverani ai Chinei. În conformitate cu "Hwandan 
Gogi", o lucrare amplă despre istoria Coreei, întocmită de Uncho Gye Yeon-su în 1911, Chiyou este considerat unul dintre strămoşii 
coreenilor)]. În relaţie cu mitul Împăratului Yan, sau mitul taie şi arde, conform căruia cenuşa rezultată după tăierea şi arderea buruienilor şi a 
vegetaţiei lemnoase era bună pentru agricultură, Shennong este şi Zeul vântului care arde (focului).  
 A existat o lungă perioadă de dezbateri istorice cu privire la Împăratul Yan şi Shennong şi, la o conferinţă academică ţinută la 
Beijing, în anul 2004, consensul general a fost că cele două personaje sunt una singură: Shennong. O altă posibilitate ar fi că numele de 
Împăratul Flacără a fost un titlu deţinut de dinastia succesoare, în care Shennong a fost cunoscut (postum) ca Yandi. Succesiunea 
Împăraţilor Flacără, de la Shennong - primul Yandi, până la ultimul Yan - învins de Împăratul Huangdi (Împăratul Galben), s-a întins pe o 
perioadă de aproximativ 500 de ani. În legende, Shennong şi Huangdi (Împăratul Galben) au fost învăţaţi şi prieteni (deşi sunt despărţiţi de 
o perioadă de 500 de ani!) şi amândoi au deţinut "tainele alchimice ale medicinii, nemuririi şi ale fabricării aurului". În comentariile sale, 
intitulate "Shǐjì Suoyin" ("史記索隱" sau "Căutarea necunoscutului în Scriptele marelui istoric"), asupra operei "Shǐjì", istoricul chinez 
Sima Zhen sau Zizheng (679-732, istoric în timpul Dinastiei Tang - 618-907) îl prezenta pe Shennong ca fiind o rudă a Împăratului Galben 
şi un străbun sau un patriarh al Chinei. Suveranii Dinastiei Han (206 î.H.-220 e.n.) şi etnia Han îi considerau pe amândoi ca fiind străbunii 
din care se trăgeau. Tradiţia chineză îl consideră pe Shennong ca fiind unul dintre Cei Trei Suverani şi unul dintre Cei Cinci Împăraţi 
Divini, care au pus bazele civilizaţiei Chinei prin crearea instituţiilor sociale, culturale şi economice, precum familia, agricultura, scrisul etc.  
 Informaţii istorice, demne de încredere asupra istoriei Chinei înainte de secolul al XIII-lea î.H., sunt aduse de dovezi arheologice, 
întrucât un sistem de scriere pe un suport durabil nu a existat până la acea epocă. Din punct de vedere istoric, este greu de stabilit 
Shennong ca persoană individuală sau ca trib/clan/grup/etnie, dar, în mod unanim, este socotit ca fundamentul culturii poporului chinez iar 
mitul său a condus la dezvoltarea unei vaste literaturi în acest domeniu. În "Shǐjì", Sima Qian menţionează că suveranii dinaintea 
Împăratului Galben erau din familia sau grupul Shennong. În scrierile sale, Sima Zhen precizează supranumele de Jiang şi a întocmit lista 
succesorilor. În "Huainanzi", se spune că înainte de Shennong, oamenii erau slabi, înfometaţi şi bolnavi, dar el i-a învăţat să cultive plantele 
pe care le-a cercetat mâncând sute de specimene, dintre care, un număr de 70 otrăvitoare le-a consumat într-o singură zi. În "I Ching" 
("Cartea schimbărilor"), clanul Shennong este prezentat ca venind la putere după sfârşitul domniei lui Paoxi (Fu Xi). "Lüshi Chunqiu" 
(cartea celor 5 elemente asociate cu cele 5 culori din perioadele de început ale civilizaţiei chineze) relatează cu privire la creşterea clanului 
Shennong a cărui putere a durat timp de 17 generaţii. "Chinese Mythology" (autor A. Christie, 1968) se numără printre lucrările 
contemporane închinate miticului Shennong. 
 În cultura populară, se spune că Împăratul legendar ar fi încercat sute de ierburi pentru a constata puterea lor vindecătoare. Cel 
mai cunoscut nume atribuit lui Shennong este Cultivatorul Divin al Rădăcinii Vii iar lucrarea sa "Shennong Bencaojing", sau "Shen-nung 
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Pen-tsao Ching", sau "Shénnóng běn cǎo jīng", (în limba chineză simplificată: "神农本草经"; în limba chineză tradiţională: "神農本草經
"; în pinyin: "Shénnóng běncǎo jīng" – "Materia Medica" sau "Tratat clasic de medicină naturistă", sau "Fermierul divin al plantelor de leac") 
este o carte despre agricultură şi plantele medicinale, una dintre cele mai vechi culegeri de cunoştinţe despre plantele investigate de 
Împărat şi despre folosirea lor. Această carte este investită a fi prima "Chinese Pharmacopoeia" ("Farmacopeea Chineză"), cu 365 de 
preparate medicinale din minerale, plante şi animale. Alături de speciile de orhidee din genurile Bletilla Rchb.f., Cymbidium Sw. şi 
Dendrobium Sw. (genuri stabilite în mileniul al II-lea d.H.), apare tianma (cunoscută de noi ca Gastrodia elata Blume), folosită şi astăzi în 
tratarea durerilor de cap, a hipertensiunii, convulsiilor şi a bolilor neurodegenerative. Specialiştii susţin că acest tratat este o compilaţie a 
unor tradiţii orale, scrise în perioada 300 î.H.-200 d.H. Textul original scurt al acestei opere există, dar sunt ipoteze că ar fi fost 3 volume, cu 
365 părţi privind remediile şi descrierea lor. În primul volum, au fost descrise 120 plante/remedii denumite "nobile" sau "super-plante", cu 
proprietăţi stimulative şi fără efecte adverse: ginseng, portocal, arborele chinezesc de scorţişoară, cânepa, jojoba, scoarţa de Eucommia 
ulmoides Oliv. (Familia Eucommiaceae Engl.),  rădăcina de lemn dulce, ciuperca reishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst) etc. Volumul 
al doilea conţine descrierea unui număr de 120 remedii efective faţă de boli, dar toxice sau potenţial toxice în diferite grade, descrise ca 
"umane" sau "plante obişnuite": ghimbir, bujor, castravete etc. În volumul al treilea, sunt descrise 125 de remedii cu acţiune puternică 
asupra funcţiilor fiziologice şi, adesea, otrăvitoare şi încadrate ca "rele": rabarbăr,  diferite specii de fructe fără sâmburi, piersici ş.a. Influenţa 
acestei lucrări asupra generaţiilor ce au urmat a fost imensă şi a fost temelia ştiinţifică pentru primul dicţionar de plante medicinale "Xin Xiu 
Ben Cao", elaborat în timpul Dinastiei Tang (618-907). 
 Plantele, bune şi otrăvitoare, spontane şi cultivate, cercetate/încercate de Shennong, au stat la baza dezvoltării medicinii 
tradiţionale chineze. Ceaiul, care acţionează ca antidot împotriva efectului otrăvitor a peste 70 de ierburi, se spune că este tot descoperirea 
sa. În anul 2737 î.H., Shennong a gustat primul ceai în urma unei întâmplări de pe moşia sa: frunzele de pe câteva ramuri de arbore de 
ceai, care fuseseră puse pe foc pentru încălzirea apei dintr-un cazan, au fost smulse din foc de curenţii de aer, după care au căzut în 
cazanul cu apă fiartă. Conform legendelor, Împăratul mitic avea corpul transparent pentru a se putea vedea efectul plantelor mâncate spre 
încercare. A murit după ce a mâncat floarea galbenă a unei buruieni care i-a cauzat ruptura intestinelor, înainte ca el să aibă timp să înghită 
un ceai cu efect antidot. Astfel, şi-a dăruit viaţa umanităţii şi, în cultul său, a fost înălţat şi la titlul de Rege al Medicinii, fiind venerat ca părinte 
al medicinii chineze şi al tehnicii acupuncturii.  
 Împreună cu Fuxi şi cu Împăratul Galben, a construit un instrument muzical cu 7 corzi din familia ţiterei, instrument numit guqin.  
 Lucrările învăţaţilor menţionează că originea renumitului general Yue Fei, din vremea Dinastiei Song, se întoarce la Divinul Fermier-Împărat. 
 Shennong este asociat cu locuri geografice: Shennongjia, în Hubei, unde trestia folosită de legendarul personaj pentru a se urca 
pe munte s-a transformat într-o pădure vastă; pârâul Shennong curge de aici până la vărsarea în Fluviul Yantze (lungimea acestui fluviu 
este de peste 6.000 km, dintre care 2.800 sunt navigabili). 
 Există numeroase temple şi locuri sacre unde este comemorat. În diversele manifestări ce îi sunt dedicate, este 
acceptată doar sacrificarea porcilor şi/sau oilor. La sărbătorirea zilei de naştere, 26 aprilie, la apariţia statuii sale, se folosesc artificii 
şi aerul este îmbălsămat cu tămâie. Shenong este venerat ca patronul divin al fermierilor, al comercianţilor de orez şi al 
practicanţilor medicinei chinezeşti tradiţionale.  
 ●Cei Trei Suverani şi Cei Cinci Împăraţi este un grup de conducători mitologici sau zeităţi din nordul Chinei Antice, care 
corespund perioadei aproximative 2852-2070 î.H. şi sunt consideraţi eroii făuritori ai culturii. De la o sursă la alta, Cei Trei Suverani este un 
grup cu personaje diferite: cel prezentat în scrierile lui Sima Zhen este alcătuit din: Suveranul Ceresc (天皇) sau Fu-Xi (伏羲), Suveranul 
Pământesc (地皇) sau Nüwa (女媧) şi Suveranul umanităţii (泰皇) ori Shennong (神農). Numele Fu-Xi şi Shennong sunt menţionate în 
toate scrierile vechi, în timp ce Huang-Ti (黃帝) apare în trei surse, în altele fiind alte nume. Cei Cinci Împăraţi Divini este un grup în care 
numele personalităţilor incluse diferă cu sursa. Din grupul prezentat în scrierile lui Sima Zhen fac parte: Huang-Ti (黃帝), Zhuanxu (顓頊), 
Ku (嚳), Yao (堯), Shun (舜). 
 ●Împăratul Galben sau Huángdì, 黃帝, latinizat oficial: Huang-ti şi Hwang-ti este unul dintre suveranii şi eroii legendari ai 
Chinei Antice, unul dintre cei Trei Suverani şi unul dintre Cei Cinci Împăraţi Divini, fondatori ai civilizaţiei şi culturii chineze. A domnit între 
2697 şi 2597 î.H. sau între 2696 şi 2598 î.H. Cultul său a fost foarte puternic în perioada Regatelor beligerante/combatante şi începutul 
Perioadei Han, când a fost portretizat ca întemeietorul statului centralizat, un călător cosmic şi patron al artelor ezoterice. Tradiţional, i-au 
fost atribuite şi numeroase invenţii/ inovaţii şi cea mai veche lucrare scrisă şi cunoscută de medicină chineză - "Huang-ti Nei ching", 
"Huangdi Neijing" (în limba chineză: "黄帝内经", în pinyin: "Huángdì Nèijīng" - "Canonul/Regula de Medicină internă a Împăratului 
Huángdì"), datată de învăţaţi între perioada Regatelor războinice (475-221 î.H.) şi perioada Dinastiei Han (206 î.H.-220 d.H.); este întocmită 
sub forma unui dialog între Împărat şi cei şase miniştri legendari şi structurată în două părţi: prima parte - "Suwen" ("素問" – "Întrebări 
fundamentale") acoperă bazele teoretice ale medicinii şi metodele de diagnosticare; partea a doua - "Lingshu" ("靈樞" - "Axa spirituală"), 
discută în detaliu asupra fiziologiei, anatomiei şi a tehnicii acupuncturii. Fiecare text (parte) are câte 81 de capitole sau tratate. Opera este 
biblia medicinii tradiţionale chineze timp de peste două milenii. 
 Împăratul Galben este considerat fondatorul civilizaţiei şi naţiei chineze Huaxia - în concept istoric, o străveche etnie care a trăit de-a 
lungul Fluviului Galben; şi în zilele noastre, chinezii îşi spun huárén, o prescurtare de la Huaxia şi adăugarea terminaţiei rén=popor, populaţie. 
 ●"Shǐjì" ("史記"-"Recordurile marelui istoric") este o operă istorică monumentală a Chinei antice, terminată în jurul anului 94 
î.H., în timpul Dinastiei Han, de Sima Qian (latinizat Ssu-ma Chien, circa 145/135-86 î.H., istoric, părintele istoriografiei); a fost începută de 
tatăl său - Sima Tan, astrolog la Curtea Imperială. Lucrarea acoperă lumea chineză într-o perioadă de 2.500 de ani, din timpul Legendarul 
Împărat Galben până în vremea domniei Împăratului Wu (Împăratul Wu sau Împăratul Tong, născut Liu Che, 156-87 î.H., suveran din 
Dinastia Han, care a domnit în perioada 141-87 î.H.). Întocmită sub forma unor serii biografice, această lucrare a fost model pentru istoria 
următoarelor 24 de dinastii şi, timp de secole, a influenţat scrierile istorice din China, Coreea, Vietnam, Japonia. 



18 

 ●Etnia Han, 汉人, nativă în Asia de Est, constituie aproximativ 92% din populaţia Chinei (şi 65% din populaţia Provinciei 
Ningxia), 93% din populaţia Regiunii Hong Kong, 92% din populaţia Regiunii Macau, 98% din populaţia Taiwanului, 76.2% din populaţia 
Republicii Singapore, 24.5% din populaţia Malaeziei şi circa 19% din populaţia lumii, fiind cel mai numeros grup etnic de pe Terra. 
 ●Sima Zhen, Ssu-ma Chen, Zizheng sau Tzu-cheng, 679–732, a fost istoric chinez în vremea Dinastiei Tang, vestit pentru 
comentariile sale asupra operei istorice "Shiji", întocmită de Sima Qian. Lucrarea sa este cunoscută ca "Shiji Suoyin" ("史記索隱" - 
"Căutarea necunoscutului în Scriptele marelui istoric"). 
 ●"Huainanzi" (淮南子) este o scriere antică chineză, care conţine o colecţie de eseuri apărute ca rezultat al unor serii de 
dezbateri ale unor învăţaţi, ţinute la Curtea lui Liú Ān, Împărat din Huainan, înainte de 139 î.H. Este un amestec de Taoism, Confucianism şi 
concepte legaliste, incluzând teorii ca Yin-Yang şi Cele 5 elemente (lemn, apă, pământ, foc, metal). Liú Ān (179–122 î.H.), Prinţ din Dinastia 
Han şi sfătuitor al nepotului său (Împăratul Wu), este recunoscut pentru editarea acestui text. 
 ●"I Ching", în pinyin: "Yi Jing" ("Cartea schimbărilor", "Cartea prefacerilor", sau "Cartea transformărilor") este un text antic de 
divinaţie într-un sistem complex, comparabil cu geomanţia, folosit şi în ziua de azi în culturile vestice şi Asia de Est şi cea mai veche lucrare 
dintre cele "Cinci cărţi clasice" ("Eki-kyo" în limba chineză şi "Gokyo" în limba japoneză) cu statut de fundament al culturii şi tradiţiei chinezeşti. 
În ciuda faptului că astăzi se insistă pe aspectul filozofic al cărţii, ea a fost utilizată din cele mai vechi timpuri ca Oracol - un oracol care oferă 
informaţii despre evoluţia evenimentelor în timp, despre rezultatul pozitiv sau negativ al căutărilor utilizatorului. Era consultată de suverani şi 
prinţi, de persoane cu influienţă din sfera puterii. Importanţa ei este atestată şi de faptul că a supravieţuit arderii cărţilor, ordonată de Împăratul 
Ch'in Shih-huang-ti, în 213 d.H. (Prin comparaţie, vechii greci foloseau prezicerile Oracolului de la Delphi, egiptenii consultau tarotul, celţii 
foloseau rhunele sau runele.  Rhunele sunt semne grafice pe care druizii le utilizau în practicile religioase, magie şi divinaţie, apoi simbolistica 
s-a transmis ca alfabet secret religios, încă din secolul al VII-lea i.H.; cea mai veche mentiune despre folosirea runelor ca scriere datează din 
jurul anului 200 d.H. Cuvântul rhuna provine din limba gotică: runa= taină, iar verbul runen=a murmura tainic, a descânta, a invoca în şoaptă). 
 Această carte prezintă istoria a peste două milenii şi jumătate, cu comentarii şi interpretări şi, între toate scrierile, este lucrarea 
cu cea mai mare influenţă ca sursă de inspiraţie şi iluminare pentru credinţa religioasă a lumii, pentru psihanaliză, afaceri, literatură şi artă. "I 
Ching" este o colecţie de 64 texte scurte, asociate la diferite figuri lineale, numite hexagrame. Hexagramele sunt formate din 6 linii continue 
sau discontinue; fiecare are titluri diferite ("Creativul", "Dificultatea iniţială", "Vasul ritual", "Contemplaţia" etc.), cu referire la situaţii tipice de 
viaţă şi conţine o "Judecată" (care oferă, adeseori, indicaţii oraculare) şi textele trăsăturilor (liniilor). Corpul principal al lucrării, atribuit iniţial 
lui Wenwang, Împăratul Wen din Dinastia Zhou [Împăratul Wen, 周文王, pinyin: Zhōu Wén Wáng, 1152 – 1056 î.H., considerat 
fondatorul Dinastiei Zhou (1122/1046 î.H.-256 î.H.], conţine o discuţie pe tema sistemului de divinaţie folosit de magii din perioada acestei 
dinastii. Numele vechi al acestei cărţi a fost "Zhou Yi" ("Schimbările Împăraţilor Zhou"). Există şi o secţiune suplimentară, cu comentarii, 
atribuită autorilor din perioada Regatelor beligerante/combatante/războinice (475-221 î.H.). Consacrarea ca lucrare între cele Cinci cărţi 
clasice (Yi=schimbare şi Jing=clasic) a fost în perioada Dinastiei Han (206 î.H.-220 d.H), perioadă ce coincide cu unificarea culturală a 
Chinei. Textul original, din vremea acestei dinastii, a fost lăsat posterităţii de Fei Zhi (50 î.H.-10 d.H.). Completat de Tian He, renumitul scrib 
din Dinastia Han (206-220), a devenit text standard în timpul Dinastiei Tang (618-907). 
 Apariţia acestei cărţi unice în lume este pusă pe seama lui Fu Hsi, personaj mitologic, care a inventat multe alte lucruri utile 
pentru antichitatea chineză. El ar fi fost martorul unui fenomen miraculos, care l-a pus în contact cu cele 8 trigrame (pa-kua), care constituie 
scheletul "Cărţii schimbărilor". Legenda spune că în timp ce se plimba pe malul Fluviului Galben, Fu Hsi a zărit ieşind din ape un dragon 
purtând pe spate semnele celor 8 trigrame pe care le-a copiat, desenându-le cu degetul pe nisip. La elaborarea cărţii în forma actuală au 
participat şi Împăratul Wen şi prinţul Chou, care au avut contribuţii esenţiale (formarea hexagramelor, titlurile lor, judecăţile/interpretările, 
comentariile trăsăturilor), dar şi celebrul Confucius şi şcoala sa, care au anexat valoroase şi diverse comentarii. 
 Cea mai importantă contribuţie la răspîndirea cărţii în Europa a avut-o Richard Wilhelm (1873-1930), sinolog şi teolog german, 
care a trăit 25 de ani în China ca misionar creştin. L-a cunoscut pe Lao-nai Hsuan, un descendent al şcolii confucianiste, care l-a ajutat la 
traducerea cărţii în limba germană. Mai mult decît o simplă traducere, Wilhelm a adăugat şi comentariile sale la cele 64 de hexagrame, 
comentarii utile când cartea este consultată ca oracol şi când răspunsurile ei, exprimate într-un limbaj simbolic, trebuie descifrate. Carl Jung 
este cel care propune o versiune în limba engleză realizată de Carry F. Baynes, după versiunea Wilhelm. Jung adaugă acestei versiuni o 
introducere substanţială care explică, prin exemple practice, cum se utilizează oracolul. Este cea mai valoroasă contribuţie la explicarea 
practicii oraculare pentru cultura occidentală. [Carl Gustav Jung, 1875-1961, psihiatru, psihoterapeut elveţian, fondatorul psihologiei 
analitice; a lucrat în domenii variate: filozofie, antropologie, arheologie, literatură, studii religioase, a călătorit în Anglia, SUA, Africa de Est, a 
fost medic de front în Primul Război Mondial, a scris mult, teoria sa a ajutat la dezvoltarea unui instrument psihometric (Myers-Briggs Type 
Indicator) şi a conceptului de tip al personalităţii iar personalitatea sa a inspirat opere literare, de artă, teatru, film, televiziune, video games.] 
 Alături de yin-yang, "I Ching" este unul din termenii cei mai familiari în lumea occidentală. Cartea este utilizată (în continuare) ca 
oracol, deşi foarte mulţi au dificultăţi în interpretarea răspunsurilor. Au apărut o mulţime de traduceri în franceză, engleză şi alte limbi 
occidentale. În româneşte, a circulat multă vreme o traducere neoficială, manuscrisă, copiată şi multiplicată la xerox. După 1989, a apărut şi 
traducerea versiunii Wilhelm, dar şi altele mai puţin riguroase (după http://www.taoismonline.org/iching.html). 
 ●Fuxi, Fu Xi ori Fu hsi, 伏羲, în pinyin: Fúxī, Aka Paoxi, circa 12.000 î.H., este un erou popular în mitologia şi legendele 
chinezeşti. Alături de sora sa, Nu Wa, are reputaţia de creator al umanităţii, de a fi inventat vânătoarea, pescuitul şi bucătăria, plugul şi 
grebla de lemn, comerţul din mijlocul zilei, sistemul chinezesc cangjie (de scriere cu caractere); arta călăriei; este şi strămoşul faimosului 
general Yue-Fei, din perioada Dinastiei Song. A împărtăşit oamenilor abilităţile/îndemânarea, aptitudinile sale. Este primul dintre Cei Trei 
Suverani ai Chinei Antice de la începuturile perioadei dinastice.  
 ●Yue Fei sau Pengju (1103- 1142), a fost un mare patriot şi militar chinez, general han în timpul Dinastiei Song de Sud (960-
1279); a condus forţele acestei dinastii în războaiele din secolul al XII-lea, dintre Dinastia Song de Sud şi Dinastia manchuriană Jin (1115–
1234), din ţinuturile Chinei de Nord. În cultura chineză, este venerat pentru loialitatea sa. 
 ●"Lüshi Chunqiu" sau "Lü-shih Ch'un-ch'iu", sau "呂氏春秋" – "Analele (Primăvară şi Toamnă) Domnului Lű", este un text 
clasic chinezesc, enciclopedic, compilat în jurul anului 239 î.H., sub patronajul politicianului Lü Buwei (291–235 î.H.), înalt funcţionar 
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(ministru) al Curţii Dinastice Qin. Între lucrările timpurii antice, lucrarea este singulară ca întindere (peste 100.000 caractere), structurare şi 
prezentare inteligentă a conţinutului, cu pasaje întinse despre subiecte ca muzica sau agricultura, care nu se regăsesc altundeva. 
 ●●Dinastia Song (pinyin: Sòng Cháo) a domnit în China între anii 960 şi 1279. A urmat celor Cinci Dinastii şi perioadei Celor 
Zece Regate şi a fost urmată de Dinastia Yuan. A fost prima guvernare în lume care a emis bancnote (sau bani de hârtie) şi prima 
guvernare din lume care a înfiinţat o flotă permanentă. Din acea perioadă se cunoaşte praful de puşcă şi, tot de atunci, s-a stabilit nordul 
adevărat (ca punct cardinal), prin folosirea unui compas.] 
 În scrierile din perioada 1000-600 î.H., precum "Shih Ching" ("Cartea cântecelor") şi "Li Chi" ("Cartea 
ceremoniilor"), orhideele (cele mai multe din genul Cymbidium Sw.) erau numite Lan (兰花), termen care, în etimologia 
limbii chineze, avea înţelesul de "om superior", puternic şi "femeie elegantă", frumoasă. Denumirea Lan apare şi în 
poeme, şi în cântecele de dragoste, pentru a defini sentimentele înălţătoare şi pentru a caracteriza o persoană, de 
exemplu: "Yeuk Lan=ca o orhidee, Lan Fong=ca parfumul de orhidee, Tin Lan=divină" etc. 
 Textele şi desenele chinezeşti şi japonze, din jurul anului 700 î.H., le descriu ca fiind plante de leac a multor boli. 
 Se spune că pe la anul 550 î.H., Împăratul Chinei adora parfumul dulce al speciilor locale de Cymbidium Sw. 
Multă vreme, Aceras anthropophorum (L.) R.Br., (orhideea-om), a fost considerată a fi afrodisiacă, întrucât labelul ei are 
forma trupului omenesc. 
 Marele învăţat Confucius definea Lan ca fiind "Regii plantelor mirositoare". În opera sa, a descris două specii 
cunoscute astăzi ca Cymbidium ensifolium (L.) Sw. şi Cymbidium pumilum Rolfe. 
 [Confucius, 550/551-470/479 î.H., a fost filozof chinez cu influenţă decisivă asupra gândirii asiatice. Numele de familie a fost 
Kong Qiu (孔丘, Kǒng Qiū), numele dobândit (de curtoazie) Zhongni (仲尼, Zhòngní), cunoscut în China cu numele Kongzi (孔子, 
Kǒng Zǐ="Maestrul Kong") sau cu numele onorific de Kong Fuzi (孔夫子, Kǒng Fūzǐ="Marele maestru Kong") sau în sistemul romanizat 
al limbii chineze "K'ung Fu-tzu". Numele latinizat de Confucius derivă din Kong Fuzi şi a fost inventat, în secolul al XVI-lea, de misionari 
iezuiţi în China, cel mai probabil de italianul Matteo Ricci, [Matteo Ricci S.J., 1552-1610, preot iezuit a cărui hartă a lumii, din 1602, cu 
caractere chinezeşti, a trezit interesul exploratorilor europeni pentru Asia de Est]. În "Analecte" (lucrarea antologică savantă), este 
menţionat ca "Maestrul" (子 Zǐ). În anul 1 d.H., a primit primul nume postum de "Lăudatul Lord Ni" (褒成宣尼公). În 1530, a fost 
declarat "Extrem de înţeleptul învăţător stins" (至聖先師) şi, separat, era cunoscut ca "Marele înţelept" (至聖), "Primul învăţător"  
(先師) şi "Învăţătorul model pentru zece mii de ani" (萬世師表).  
 Cele mai vechi date biografice se găsesc în opera istoricului Sima Qian (circa 145/135-86 î.H., părintele istoriografiei). 
Descendent al unei familii princiare din Zou, Statul Lu (lângă actualul Qufu, Provincia Shandong), Confucius a ocupat înalte funcţii oficiale la 
Curtea Suveranilor Lu, a călătorit timp de 13 ani pe durata unui exil început în 496, din care a revenit în Lu, unde a trăit până la sfârşitul 
vieţii. A dobândit o mare faimă ca învăţat şi dascăl şi a organizat o şcoală la care s-au adunat, potrivit legendelor, 3.000 de elevi. 
Discursurile, reflecţiile, aforismele culese de discipolii săi au fost grupate în 20 de secţiuni ale lucrării "Lunyu" ("Cugetări”). Aceasta este 
singura dintre cele cinci opere clasice ale confucianismului la care marele învăţat a colaborat personal.  
 Confucius este prima personalitate a culturii chineze care a pus bazele unei concepţii filozofice sistemice. Gândirea sa este mai 
mult o doctrină etico-politică decât un sistem filozofic propriu-zis, interesul practic depăşind determinarea teoretică în preocupările sale. 
Conform gândirii acestui învăţat, natura este pătrunsă de o esenţă divină, "cerească", din care se desprinde natura umană, care, la rându-i, 
este tot "cerească". Punctul de pornire al doctrinei sale a fost modalitatea de guvernare care să asigure ordinea în stat şi în societate. Buna 
înţelegere între oameni şi ordinea în societate se obţin numai prin desăvîrşirea interioară a individului şi prin supunerea lui faţă de structurile 
statale şi structurile culturale existente. Realizarea acestui ideal al desăvârşirii se face prin perfecta cunoaştere a trecutului istoric, prin 
respectarea obiceiurilor şi a tradiţiilor ancestrale, prin subordonarea faţă de suveran şi instituţiile statului. Virtuţile admirate de Confucius 
sunt: pietatea, respectul faţă de semen, loialitatea, înţelepciunea, iubirea, curajul -, calităţi proprii modelului de viaţă al aristocraţiei, care 
trebuie să fie exemplul permanent pentru popor. Virtutea cardinală rămâne în ren (omenia sau principiul iubirii umane).  
 Înţeleptul nu a formulat un răspuns la întrebarea dacă omul este bun sau nu de la natură. Din învăţătura sa s-au desprins diferite 
linii de gândire, şcoli filozofice şi religioase. Confucianismul a devenit ideologia oficială a monarhiei chineze în timpul celor două Dinastii 
Han (206 î.H.-220 d.H.) iar în Antichitate şi în Evul Mediu, s-a răspândit în Coreea, Peninsula Indochina, Japonia. 
 Capodopera "Lunyu" conţine patru elemente de bază ale filozofiei acestui ilustru înţelept: umanitate (仁 ren), dreptate (義 yi), 
pietate (孝 xiao), cavalerism (禮 li).  
 Primul cuvânt care deschide şi urmăreşte firul gândirii marelui filozof este "învaţă". Câteva dintre îndemnurile sale pentru semeni: 
 "Învaţă şi din timp în timp repetă, nu-i aşa că-ţi produce bucurie?" 
 "Când un prieten vine de departe, nu-ţi produce bucurie?" 
 "Să nu fii recunoscut de lume, cu toate acestea să nu fii întristat, nu este aceasta o purtare nobilă?".] 

 Legende chinezeşti povestesc despre un miracol petrecut în vremea Împăratului Shi-Kotei (perioada 
probabilă 250-233 î.H.; shi-kotei este nu un nume propriu ci substantiv, cu înţesul de împărat tânăr): la sfatul medicului 
său, Împăratul a pus o orhidee [posibil Cymbidium ensifolium (L.) Sw.] în apartamentele Împărătesei Yohki-Hi, care nu 
îi dăruise încă urmaşi; planta a dezvoltat o tulpină cu 13 flori şi Împărăteasa l-a născut pe primul dintre cei 13 copii. 
Interesul deosebit al oamenilor pentru a avea aceste plante aducătoare de noroc a condus la dezvoltarea afacerilor cu 
orhidee. Comercializarea lor a fost interzisă de Împăratul îndurerat de distrugerea florilor. 
 Consideraţii despre orhidee au fost găsite şi în "I Ching", ("Yì Jīng"="Cartea schimbărilor"), unul dintre cele 
mai vechi texte clasice chinezeşti.  
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 La începutul erei noastre, în anul 3, este consemnată o lucrare a înţeleptului Ki Han (?) despre speciile 
cunoscute astăzi ca Cymbidium ensifolium (L.) Sw. şi Dendrobium moniliforme (L.) Sw.  
 În anul 30, în culegerea etimologică intitulată "Shou Wen Chieh Tzu", Hsu Shen (cca. 58-cca. 147, filolog, 
autorul primului dicţionar chinez) definea orhideea ca "plantă plăcut mirositoare". 
 Într-un manuscris din secolul al III-lea, este reluată descrierea celor două specii Cymbidium ensifolium (L.) 
Sw. şi Dendrobium moniliforme (L.) Sw. iar într-un alt manuscris din perioada 290-370, sunt descrise specii de Vanda 
Gaud. ex Pfitzer, Dendrobium Sw. şi Cymbidium Sw. În toate scrierile chinezeşti, orhideele erau plante de leac şi 
simbolizau prietenia, perfecţiunea, puterea de a naşte şi alte caracteristici feminine, precum nobleţea şi eleganţa. 
 În anul 353, în timpul Dinastiei a VI-a (220/222–589), Lántīng (Pavilionul Orhideei) a fost un eveniment 
cultural şi poetic, marcat de ideile filozofice ale lui Zhuangzi (mare filozof, care a trăit, cu aproximaţie, în secolul al IV-lea 
î.H.) şi de prezentarea lucrărilor caligrafice ale lui Wang Xizhi (303–361, autor şi caligraf al operei literare "Lantingji 
Xu"="Prefaţă la poemele create la Lántīng"). Manifestarea a reunit 42 de învăţaţi pe Muntele Kuaiji (în prezent 
Shaoxing, Provincia Zhejiang), în timpul Shàngsì Jié (Festivalul Shangsi sau Festivalul de primăvară al purificării), care 
se desfăşura în ziua a treia din luna a treia a calendarului chinezesc. Oamenii participau la ritualuri de îndepărtare a 
bolilor şi ghinionului, se bucurau de aer curat şi de apă şi culegeau orhidee. Nobilii compuneau poeme la o cupă cu vin 
galben, preparat din cereale.  
 Acest festival era sărbătorit şi în Coreea, unde se numea Samjinnal sau Sangsa şi în Japonia, unde se 
numea Hinamatsuri.  

 [Lántīng sau Pavilionul Orhideei a fost un eveniment cultural şi poetic, cu începuturi în anul 353, organizat pentru dezvoltarea 
poeziei peisagiste, descriptive şi pentru răspândirea ideilor filozofice ale lui Zhuang Zhou, cunoscut şi cu numele de Zhuangzi ("Maestrul 
Zhuang").. A trăit cu aproximaţie în secolul al IV-lea î.H., în  perioada în care filozofia chineză a cunoscut apogeul - Cele 100 de şcoli ale 
gândirii -, fiind unul dintre gânditorii cu influenţă puternică în cultura chineză. Este acreditat ca autor (parţial sau total) al lucrării "Zhuangzi", 
care exprimă filozofia scepticismului, argumentând că viaţa este limitată în comparaţie cu cunoaşterea care nu are limite. 
 Evenimentul era dedicat compunerii de poeme într-o atmosferă de bucurie, dată de gustarea vinului. Pictural, această 
manifestare este redată printr-un râu ale cărui ape curg liniştite ca într-o plutire şi pe malurile căruia nobilii beau vinul din cupe. Când o cupă 
era golită, nobilul cel mai apropiat trebuia să o umple şi să scrie un poem, acţiunea fiind denumită "plutirea cupelor" sau "liu shang". La 
sfârşit, 26 dintre cei 42 de litterati (învăţaţi) au compus 37 de poeme, la fel de frumoase ca şi caligrafia excelentă a maestrului Wang Xizhi. 
 Împăratul Taizong (598-649) din Dinastia Tang (618–907) a admirat atât de mult culegerea poetică din anul 353, încât se spune că, 
la moartea sa, originalul l-a însoţit în mausoleu. O copie realizată de Feng Chengsu, în perioada 627-650, se află la Palace Museum din Beijing. 
 În China şi Japonia, Pavilionul Orhideelor a avut şi are o influenţă puternică nu numai asupra literaturii, dar şi în domeniul 
caligrafiei, picturii şi altor arte. La Universitatea Shaoxing, fiinţează Orchid Pavilion Calligraphy College iar cântăreţul, instrumentistul şi 
actorul taiwanez Jay Chou (născut 1979) a inclus în repertoriul său şi a înregistrat un cântec intitulat "Lántīng Xù" ("Orchid Pavilion") al 
compozitorului taiwanez Vincent Fang (născut 1969), deţionător a numeroase premii de aur pentru creaţiile lirice.] 

 În secolul al V-lea, a apărut "Hou Han Shu" ("Istoria ultimului Han"), lucrare despre istoria Chinei şi care 
acoperă perioada Dinastiei Han (din anul 25 până în anul 220). Autorul este Fan Ye (398-445, istoric şi om politic în 
timpul Dinastiei Liu Song), care s-a folosit de toate sursele documentare şi de cultură populară pentru un tablou 
geografic, social, economic şi politic cât mai complet. Despre Lan aflăm că erau căutate de tinerii care locuiau pe pantele 
Munţilor Taps Shan şi erau folosite în ritualurile desfăşurate la izvoarele râurilor Chen şi Wei, pentru alungarea diavolilor. 
 Între 960 şi 1279, în timpul Dinastiei Song, ca şi în perioadele care au urmat, au apărut numeroase şi 
valoroase scrieri despre plantele din China, inclusiv despre orhidee.  
 Din anul 1233 (data este aproximată), datează "Xin/Chin Chǎng Lán Pu", lucrare întocmită de Chao Shinkong 
(?) - prima monografie chinezească despre 22 de specii de orhidee (din genurile Calanthe R.Br., Phaius Lour. şi 
Cymbidium Sw.), native în Provincia Fukien - centrul genetic al orchideelor în China.  
 În anul 1247, Wang Kuei-Lsueh (?), alt autor din Provincia Fukien, a scris "Lan Pu" - a doua carte 
chinezească despre 37 specii de orhidee, cu detalii asupra modului de cultivare şi despre simbolistica acestor plante.  
 Multe lucrări despre plantele medicinale şi despre domeniile de folosire a orhideelor au apărut în Perioada 
Ming (1368-1644), lucrări din care aflăm despre speciile de Cymbidium Sw.- benefice în reumatism, nevralgii, boli 
venerice; Gomesa crispa (Lindley) Klotzsch ex Rchb.f.- folosită pentru tratarea durerilor de stomac, a diareii, febrei, 
abcesului, furunculilor; vanilia (circa 100 specii) – întrebuinţată ca aromatizant; multe alte specii erau utilizate pentru 
extragerea coloranţilor şi în parfumerie. 
 În Japonia, admiraţia pentru orhidee în general şi pentru specia locală Neofinetia falcata (Thunb.) Hu pare a 
nu avea început şi nici sfârşit. 
 Legendele javaneze povestesc şi în zilele noastre despre originea divină a acestor plante (Yeoh Bok Choon , 1970). 
 Referiri despre orhidee s-au găsit şi în "Rig Veda", text antic indian, întocmit în perioada 1550-1000 î.H. 
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Capitolul II. GENURI ŞI SPECII DE ORHIDEE 
 

II.1. ORHIDEE CU IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ ŞI ÎNTREBUINŢĂRI MULTIPLE 

 În această grupare, vanilia ocupă primul loc, fiind orhideea cea mai cunoscută în lume prin extractul 
obţinut din fructele (batoanele) sale. Celelalte câteva specii prezentate au valoarea alimentară, medicinală şi/sau 
de aromatizare.  

 Subfamilia Vanilloideae (Lindl.) Szlach. (1995) 
 Tribul Vanilleae Blume (1837) 
 Genul Vanilla Plum. ex Mill. [sin. Vanillophorum Neck., Myrobroma Salisb., Dictyophyllaria Garay, 
Miguelia Aver.] - gen cu circa 100 de specii (106 acceptate în "The Plant List", 111 specii după alte surse), cu 
creştere monopodială, răspândite în regiunile tropicale şi subtropicale din America (inclusiv Bahamas şi Florida; 
din Florida provin cinci specii), până în Asia, Noua Guinee şi vestul Africii.  
 A fost stabilit în anul 1754, de botanistul francez Charles Plumier (1646-1704), după descrierea făcută, în 
acelaşi an, de botanistul scoţian Philip Miller (1691-1771), în lucrarea "The Gardeners Dictionary", ed. 4. 
 Numele genului provine din termenul spaniol vainilla=plantă; vainilla este diminutivul de la vaina=păstaie mică, 
diminutiv derivat, la rându-i, din termenul latin vagina=vagin, teacă, cu referire la modul de deschidere a fructului (fructul 
crapă ca o păstaie). În limbajul englezesc, termenul vanilla a fost introdus de Philip Miller, în lucrarea sa "The 
Gardeners Dictionary", 1754. Pe baza descrierilor lui Miller, în acelaşi an, Charles Plumier a stabilit genul Vanilla în 
clasificarea taxonomică a Familiei Orchidaceae.  
 În lista internaţională de standarde, genul este înregistrat cu abrevierea Vl. 
 Majoritatea acestor specii sunt liane terestre sau epifite, sau terestre şi epifite, cu tulpini de până la 30 m 
lungime, cu frunze dispuse altern, de formă oblongă, scurte, de culoare verde închis, pieloase sau cărnoase; un număr 
semnificativ de specii nu au frunze, ci doar formaţiuni mici, solzoase, procesul de fotosinteză fiind preluat de tulpinile 
verzi. La fiecare nod de pe tulpini, formează rădăcini aeriene, lungi, puternice, cu rol de fixare a plantelor. 
Inflorescenţele, în formă de racem, sunt alcătuite din 20-100 flori relativ mari, de culoare albă, verde, verde-gălbuie sau 
crem. Sepalele şi petalele sunt asemănătoare. Labelul are formă tubulară (de clopot sau trompetă) şi înconjoară 
columna. Antera este situată în vârful columnei şi atârnă peste stigmat, de care este separată prin rostellum. Florile au 
nectar, sunt auto-ferile, dar în intervalul scurt de înflorire (o zi), foarte puţine sunt vizitate de polenizatori (albine şi păsări 
colibri); majoritatea speciilor au flori cu miros dulce, delicat. 
 Fructul, denumit impropriu păstaie, prin asemănarea cu fructul plantelor din Familia Fabaceae Lindl., este o 
capsulă dehiscentă, elongată, cărnoasă, cu lungimea de 10-20 cm; se maturează după 5-9 luni de la polenizare şi 
capătă culoare brună şi aromă. Fiecare fruct conţine sute de seminţe minuscule. Fructele şi seminţele sunt folosite 
pentru aroma tipică de vanilie. 
 Specia tipică este Vanilla mexicana Mill. (1768), dar specia cea mai cunoscută, cu importanţă economică 
deosebită şi reprezentativă pentru gen, este Vanilla planifolia Jacks ex Andrews. Speciile de Vanilla sunt valoroase prin 
fructele folosite ca aromatizanţi naturali în alimentaţie, industria medicamentelor şi în obţinerea parfumurilor.  
 Majoritatea speciilor sunt cultivate. 

 Vanilla planifolia Jacks ex Andrews - [sin. Epidendrum rubrum Lam., Vanilla aromatica Willd. (nume ilegal), 
Vanilla bampsiana Geerinck, Vanilla duckei Huber, Vanilla fragrans Ames (nume ilegal), Vanilla viridiflora Blume, 
Vanilla sylvestris Schiede, Vanilla rubra (Lam.) Urb., Vanilla sativa Schiede, Notylia planifolia (Jacks. ex Andrews) 
Conz., Notylia sativa (Schiede) Conz., Notylia sylvestris (Schiede) Conz. (nume ilegal), Myrobroma fragrans Salisb. 
(nume ilegal)] – vanilia, vanilia cu frunze plate, în limba engleză: vanilla, în limba franceza: vanille, în limba 
indoneziană: panili, în limba thai: wanila – specie tropicală cu origine şi areal natural în America tropicală: Florida, 
Mexic, Indiile de Vest, America Centrală şi nordul Americii de Sud. 

A fost descrisă de botanistul englez George Jackson (1790–1811), după descrierea făcută în "Botanist's 
Repository, for new, and rare plants" 8: t. 538, 1808, de Henry Charles Andrews (1794-cca. 1830, botanist şi 
ilustrator britanic). Numele ştiinţific şi comun fac referire la frunzele netede, plate.  

Este specia cu cel mai ridicat conţinut în vanillin, substanţa care dă mirosul specific.  
 În vremuri îndepărtate, vanilia a fost cultivată de Poporul Totonac, care trăia în Valea Mazantla din Golful 
Mexic (în apropiere de Veracruz din zilele noastre). În mitologia acestui popor, planta cu fructe brune şi aromate, pe 
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care au numit-o xanath, a apărut în pădurile tropicale când Prinţesa Xanat, căreia tatăl său i-a intrerzis să se mărite cu 
un om de rând, a fugit în pădure cu iubitul ei. Cei doi au fost prinşi şi decapitaţi iar când sângele lor a atins Pământul, a 
răsărit şi s-a înălţat o orhidee-liană.  
 În secolul al XV-lea, Aztecii din zonele centrale înalte mexicane au cucerit Poporul Totonac şi, astfel, au 
cunoscut şi folosit păstăile parfumate ale vaniliei. Ei numeau planta tlilxochitl (floare neagră), după culoarea pe care o 
capătă fructele la scurt timp după coacere, fructe folosite la aromatizarea băuturii din boabe de cacao, pe care o 
numeau xocolatl. În timp ce alte triburi plăteau Aztecilor tribut în aur şi porumb, Totonacii îşi plăteau tributul către regii 
din Tenochtitlan, în păstăi de vanilie. (Tenochtitlan, în limba náhuatl: Tenōchtitlan, a fost altepetl - oraş-stat aztec, 
fondat în 1325; în secolul al XV-lea a fost capitala Imperiului Aztec, până la încheierea ocupaţiei spaniole, în 1521). 

 [Până în zilele noastre, în Mexic, s-a păstrat o frumoasă legendă despre apariţia vaniliei cu fructe atât de plăcut aromate. Se 
spune că într-un oraş mexican străvechi şi vestit prin artiştii şi sculptorii săi, un zeu şi o zeiţă au fost binecuvântaţi cu o fată atât de 
frumoasă încât nu puteau accepta să o căsătorească vreodată cu un muritor. Numele fetei era Luceafărul de dimineaţă. Într-o zi, când fata 
a mers în pădure pentru a culege flori pentru palat, un tânăr Prinţ a zărit-o şi s-a îndrăgostit. În fiecare dimineaţă, înainte ca ea să meargă în 
pădure după flori, Prinţul se ascundea sub un arbust şi o aştepta. Într-o dimineaţă, s-a hotărât să-i împărtăşească iubirea şi să fugă cu ea în 
sierra (în munţi). Când fata a ajuns în dreptul arbustului, Prinţul a ieşit, i-a vorbit şi au fugit în adâncul pădurii. Când au urcat în munţi, au fost 
descoperiţi de zei, loviţi şi doborâţi din cauza iubirii interzise. La scurt timp, exact pe acel loc unde au căzut trupurile lor, a răsărit un arbust 
şi o viţă verde de smarald, care l-a cuprins ca într-o îmbrăţişare. Într-o dimineaţă, flori delicate, galben-verzui au apărut pe toată viţa şi apoi 
s-au transformat în păstăi subţiri, fragile, cu un parfum mult mai plăcut decât cel al tâmâii care era oferită zeiţei. Zeul şi Zeiţa au înţeles 
atunci că Prinţul şi fiica lor au fost transformaţi în delicata plantă de vanilie cu fructe fine şi atât de parfumate. Orhideea-liană, cu fructe 
parfumate, a fost desemnată dar sfânt, pe care divinitatea l-a dat lumii.] 

 În Lumea Veche (Europa), vanilia a fost cunoscută după expediţiile navigatorului italian Cristofor Columb 
(1451-1506), desfăşurate între 1492 şi 1504, în 1510 fiind consemnat primul transport de fructe aduse în Europa. 
Spaniolii au ajuns în Golful Mexic la începutul secolului al XVI-lea şi au numit planta aromată vanilla=păstaie mică. 
Peste mai bine de un secol, navigatorii şi exploratorii spanioli şi portughezi au răspândit vanilia în Asia şi în Africa.  
 Navigatorul Hernán Cortés, cel care a cucerit Mexicul, se pare că a fost primul european care a adus în 
Europa cacaua şi primele plante de vanilie din Mexic, în anii 1520. În anul 1520, la prima întâlnire cu conducătorul 
aztecilor Moctezuma II (1466-29.06.1520, Rege din 1502 până la moartea sa), Cortés a gustat băutura favorită a 
Regelui şi a localnicilor: ciocolată cu vanilie şi miere. Misionarul spaniol Fray Bernardino de Sahagún (1499-1590), 
este primul european care a descris specia în lucrarea "La Historia Universal de las Cosas de Nueva España" (sau 
"Codexul Florentin"), întocmită în perioada 1545-1585 (Fig. 17).  

 ["Codex Florentin" este o enciclopedie despre Azteci, popor care a trăit în centrul Mexicului. Lucrarea a fost întocmită de 
misionarul franciscan Fray Bernardino de Sahagún (1499-1590), care a ajuns în Mexic în 1529, la opt ani după încheierea ocupaţiei 
spaniole sub comanda lui Hernan Cortés. Bernardino, atras de mai multe culturi, a fost impresionat de calităţile Aztecilor. Manuscrisul a 
intrat în posesia Familiei Medici, în jurul anului 1588 şi, în prezent, se află la Biblioteca Medicea Laurenziana din Florenţa. Bernardino şi-a 
început cercetările privind cultura indigenilor în anii 1540, după ce a învăţat să vorbească fluent limba Aztecilor (Náhuatl) şi folosind o 
metodă pe care învăţaţii o consideră precursoarea tehnicii moderne de antropologie. El este considerat şi părintele etnografiei moderne. 
Primul titlu al acestei enciclopedii, începută în 1545, a fost "La Historia Universal de las Cosas de Nueva España", pentru ca, în urma unei 
traduceri ulterioare, titlul să fie "Historia General de las cosas de Nueva España". 
 Motivele cercetărilor misionarului franciscan au fost, mai întâi, de ordin religios: considera că pentru a converti acest popor la 
Creştinism (Catolicism) şi a eradica credinţa lor în zei falşi, era necesară cunoaşterea acestor zeităţi şi a influenţei lor asupra oamenilor. A 
fost ajutat de două grupuri de indigeni: unul - format din adulţi din diferite oraşe situate în centrul Mexicului şi al doilea grup alcătuit din 
studenţi Nahua şi foşti studenţi de la Colegiul din Santa Cruz de Tlatelolco, unde Bernardino de Sahagún a lucrat mare parte din timpul cât 
a stat în Mexic. Informaţiile au fost obţinute prin dialog cu indigenii din Tlatelolco, Texcoco şi Tenochtitlan; studenţii náhuatl au interpretat şi 
le-au transcris în limba străbunilor, dar cu litere latine iar Bernardino de Sahagún a adăugat traducerea în limba spaniolă. Întregul material a 
fost organizat în 12 cărţi, fiecare cu un anumit subiect (istoria Aztecilor, credinţa şi ritualuri tradiţionale, calendarul, structura şi ierarhia 
socială, economia, pecepţia asupra lumii, medicină: anatomie şi boli etc.) şi o prefaţă. Cartea 12, care este o prezentare a  cuceririi 
Mexicului (Tenochtitlan-Tlatelolco), este partea strict istorică a acestei enciclopedii, finalizată în 1585. După finalizare, a fost dusă în Spania, 
de către Fray Rodrigo de Sequera, comisar general al franciscanilor şi susţinător al proiectului lui Bernardino. Materialul original a fost legat 
în patru şi apoi în trei volume. Cele 2.400 de pagini au două coloane: în partea dreaptă este textul náhuatl iar în partea stângă este 
traducerea spaniolă realizată de Bernardino de Sahagún. Cele 2.468 de ilustraţii, făcute de studenţi, sunt o combinaţie între tradiţia náhuatl, 
de scriere-desen şi pictura veche, europeană, renascentistă. 
 Charles E. Dibble (1909-2002, antropolog, lingvist, specialist în cultura mezoamericană pre-columbiană, academician american) 
şi Arthur J. O. Anderson (1907-1996, antropolog american, specializat în Cultura Aztecă, translator din limba náhuatl) au fost primii care au 
tradus, timp de 30 ani, acest codex în limba engleză iar din 1 noiembrie 2012, the World Digital Library oferă versiunea scanată.] 

 Vanilia se regăşeşte şi în vestita lucrare "Badianus Manuscript" (1552), planşa 104. În anul 1605, Charles de 
l'Écluse, L'Escluse ori Carolus Clusius (1526-1609, Seigneur de Watènes, medic din Flandra şi printre primii botanişti, 
cu o influenţă deosebită în ştiinţa horticolă a secolului al XVI-lea) a descris în detaliu fructul acestei orhidee în cartea sa 
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"Exoticum libri decem" iar în 1658, Willem Piso (1611-1678, medic şi naturalist olandez, participant la expediţia din 
Brazilia Olandeză, între anii 1637 şi 1644, fondatorul medicinei tropicale) a descris planta folosind termenul de vanylla 
pe baza numelui dat de spanioli. 
 Dintre scrierile privind aplicaţiile medicinale, în "Flore médicale et pittoresque des Antilles" (1829, vol. 8), 
medicul (chirurg) şi naturalistul francez Michel-Étienne Descourtilz (1775-1835) descrie proprietăţile afrodisiace. 
 Primele plante de vanilia au fost cultivate în Europa, începând cu anul 1739: în Anglia, Mr Micler (?) care a 
obţinut primii butaşi, deschizând calea de înmulţire a speciei. 
 Până la mijlocul secolului al XIX-lea, Mexicul era marele producător de vanilie întrucât încercările de a cultiva 
vanilia în afara Mexicului şi Americii Centrale s-au dovedit zadarnice în lipsa polenizatorului, o specie din genul 
Melipona Illiger (genul include specii de albine fără trompă), numită de localnici abeja de monte. 
 În anul 1819, întreprinzătorii francezi au dus vanilia în coloniile lor, Insulele Réunion şi Mauritius, cu scopul de 
a cultiva şi produce păstăi de vanilie, însă plantele nu au rodit în lipsa albinei polenizatoare. Cultivatorii au încercat să 
aducă insecta în ţinuturile lor, acţiune care a eşuat. 
 În anul 1836/1837, botanistul belgian Charles François Antoine Morren (1807-1858), după ce a observat 
activitatea de polenizare a albinei negre în Papantla (Veracruz, Mexic), a experimentat şi a pus la punct o metodă de 
polenizare artificială care, din punct de vedere financiar, nu se putea aplica în culturi de pe suprafeţe mari.  

În anul 1841, Edmond Albius (1829-1880), un băiat de 12 ani, fiu de sclavi din Insula Réunion, a descoperit 
polenizarea manuală a florilor şi, după această dată, problemele cultivării acestei specii de orhidee tropicale au dispărut 
pentru totdeauna. Edmond Albius este considerat ca fiind şi autorul primului manual privind polenizarea artificială a 
florilor de vanilia şi a rămas o figură importantă pentru istoria culturilor de vanilie. S-a născut la St. Suzanne, Réunion. 
Mama sa, o sclavă în insulă, a murit la naşterea sa şi el a fost adoptat de stăpânul Féréol Bellier Beaumont. La vârsta 
de 12 ani, a descoperit cum poate fi făcută polenizarea florilor de vanilia: cu ajutorul unui fir de iarbă a ridicat 
rostellumul, după care, cu degetul mare, a luat polen de pe anteră şi a uns stigmatul. Tehnica aceasta, extrem de 
simplă şi de rapidă, se foloseşte şi astăzi, când aproape toate culturile de vanilia sunt polenizate manual. După această 
descoperire, Insula Réunion a devenit, pentru o vreme, furnizorul principal de vanilie al lumii. La scurt timp, coloniştii 
francezi, deţinători ai procedeului de polenizare manuală, au introdus şi cultivat vanilia în Insulele Comore, Tahiti şi în 
Madagascar. În anul 1898, cele trei insule produceau în jur de 200 t de fructe de vanilie, ceea ce reprezenta 80% din 
producţia mondială. Madagascar a fost primul teritoriu din afara Mexicului, unde au fost înfiinţate primele culturi 
comerciale de vanilia şi insula a devenit şi a rămas lider mondial al pieţei vaniliei. În anul 1848, Franţa a abolit sclavia în 
coloniile deţinute şi Albius a părăsit plantaţia pentru a se stabili în St. Denis, unde a lucrat ca servant la masă. În urma 
furtului unor bijuterii, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, dar pedeapsa i-a fost comutată după 5 ani, când 
guvernatorul l-a graţiat pentru contribuţia sa la producţia de vanilie în Réunion. Marele descoperitor al procedurii de 
polenizare a florii de vanilia a murit în sărăcie la St. Suzanne, în anul 1880. 
 Preţul vaniliei a crescut dramatic în anii 1970, după un ciclon tropical care a distrus culturile. Pe la mijlocul anilor 
1980, cartelul înfiinţat în anul 1930 şi care controla preţurile şi piaţa vaniliei s-a desfiinţat. Preţurile vaniliei au scăzut în anii 
următori cu 70%, ajungând la 20 US dolari/kg, dar după Ciclonul Hudah, care a distrus culturile din Madagascar, în aprilie 
2000 şi în condiţiile accentuării instabilităţii politice globale, preţurile au crescut la 500 US dolari/kg.  
 Noile state cultivatoare care au intrat pe piaţă, creşterea producţiei şi dezvoltarea industriei de vanilie sintetică 
au determinat scăderea continuă a preţului la vanilia naturală, care a ajuns, la mijlocul anului 2005, la doar 40 $/kg. 
 Vanilia este perenă, erbacee, urcătoare (liană), cu structură şi aspect de plantă cărnoasă. Tulpina este 
simplă, cilindrică, subţire (cu diametrul de 1-2 cm), de culoare închisă verde, neramificată (Fig. 18 a) sau ramificată; 
lungimea ei variază de la câţiva centimetri (asemenea unui butaş), la câţiva metri sau chiar zeci de metri (până la 30 
m). Rădăcinile se dezvoltă de la noduri, opus frunzelor, sunt albicioase, groase, suculente; planta îşi fixează o parte din 
rădăcinile aeriene pe scoarţa unor copaci iar restul sunt libere, nefixate, cu rol în absorbţia apei atmosferice. Frunzele 
(Fig. 18 a) sunt numeroase, sempervirescente, scurt-peţiolate, pieloase, verzi, au formă eliptic-oblongă sau ovat-
eliptică, vârf acut sau subacut, numeroase nervuri paralele şi dimensiuni medii de 8-25/2-8 cm; se formează câte una la 
fiecare nod şi sunt dispuse altern de-a lungul tulpinii; la forma variegata, limbul are marginea albă sau alb-gălbuie sau 
are suprafaţa cu dungi longitudinale albe sau alb-gălbui. Florile apar pe plantele relativ mature, cu lungimea tulpinii de 
peste 3 m (în condiţii naturale, primele inflorescenţe apar pe plante de 10-15 m lungime); au pedicel foarte scurt, sunt 
inodore sau slab parfumate; în număr de 6-15(30) alcătuiesc un racem cu lungimea de 5-7-10 cm; sunt protejate de 
bractei late, ovat-triunghiulare şi acute; sunt resupinate, alcătuite din ţesuturi cărnoase, ceroase şi au culoare galben-
verzuie sau albe. Sepalele sunt oblongi, cu dimensiuni de 4-7/1-1,5 cm. Petalele sunt relativ identice cu sepalele, dar 
mai mici. Labelul este tubular, în formă de trompetă; are dimensiuni de 4-5/1,5-3 cm, marginea uşor ondulată (Fig. 18 
b), vârful slab divizat în 3 lobi şi baza păroasă.  
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 Înfloresc pentru o zi (se deschid dimineaţa devreme şi se închid seara), diametrul la deschiderea completă 
este de circa 5-10 cm. Procesul începe cu inflorescenţele de la baza plantei; se deschid 1-3 flori în acelaşi timp. 
Acestea sunt auto-fertile (se polenizează cu polen propriu, polenul din anteră trebuie să ajungă pe stigmat, dar în 
natură, doar 1% din flori sunt polenizate, ca urmare a duratei scurte de înflorire în care insectele nu ajung să le viziteze; 
florile nepolenizate cad a doua zi şi nu produc fructe). 
 Fructele sunt capsule pendente, cilindrice, în formă de păstăi (Fig. 18 c), care ajung la 12-25 cm lungime şi 
grosimea de 0,8-1,5 cm, slab tri-muchiate şi dehiscente (longitudinal) la maturitate. "Păstăile", cunoscute comercial ca 
batoane de vanilie şi care se aseamănă cu cele de fasole, au inspirat pe locuitorii din regiunile unde vanilia creşte şi 
este cultivată, să o numească "fasole". Vanilla planifolia este singura specie de orhidee care produce fructe 
comestibile. Conţinutul lor este gelatinos, cu numeroase (sute) seminţe mici (diametrul de 0,4 mm), negre. Din punct 
de vedere biochimic, fructele vaniliei conţin 1,16-2,75% vanillin – o aldehidă care le dă aroma; 28,4% apă; 0,6% uleiuri 
eterice; 8,2% grăsimi şi ceruri; 7,7% glucide; 17,4% celuloză; 3,7% substanţe azotoase; 4,8% săruri minerale; 2% o 
răşină moale şi acid vanillic fără miros. Flavonele sunt glucozide (circa 170) cunoscute ca glucovanillin care, prin reacţii 
enzimatice, se tranformă în glucoză şi vanillin, ce reprezintă 85% dintre aceste flavone. 
 Creşte ca epifită şi ca terestră în pădurile umede, situate la altitudine joasă. Plantele pornesc în vegetaţie ca 
terestre şi devin epifite cu vârsta. 
 Specie cu importanţă economică deosebită, vanilia este cultivată în regiunile cu climat cald (situate între 10-
20 grade de o parte şi alta a Ecuatorului) şi cu precipitaţii de 1.500-3.000 mm/an. Planta necesită căldură, apă multă, 
umbrire care să reducă lumina solară la 50%, sol cu drenaj bun şi reacţie neutră (valoarea pH între 6,6 şi 7,5). 
Temperaturile optime sunt de 15-300C în timpul zilei şi 15-200C pe durata nopţii iar umiditatea relativă optimă este de 
75-90%. Specia creşte la fel de bine în regiunile cu climat temperat, unde trebuie protejată de îngheţ prin adăpostire în 
spaţii cu climat dirijat (sere). 

Savoarea şi parfumul vaniliei depind de locul de creştere al plantelor iar producţia cantitativă şi calitativă depind 
de ansamblul lucrărilor de îngrijire, de modul de dirijare al tulpinilor şi de practicile de stimulare a formării rădăcinilor aeriene 
(cu cât numărul acestora este mai mare, cu atât este mai bună aprovizionarea plantei cu apă atmosferică).  

Este crescută şi ca plantă de apartament, cultivată în ghivece mari, cu substrat bogat în humus; se ţine la 
fereastră, însă fără a fi expusă direct la soare. Plantele din ghivece se udă cu apă de ploaie sau cu apă minerală. 
 Se înmulţeşte uşor prin culturi de ţesuturi; mult mai practică este înmulţirea prin butaşi (Fig. 19 a) cu 3-4-6 sau 
chiar mai multe internoduri, cu lungimea de 30 cm şi cu rădăcini aeriene. Butaşii se obţin de la plante aflate în culturi cu 
această destinaţie. Se confecţionează de pe toată lungimea tulpinii, exceptând porţiunile purtătoare de muguri florali 
sau flori. După tăiere, 4 frunze de la baza fiecărui butaş se îndepărtează iar butaşii se scufundă, în întregime, în apă 
timp de 5-10 minute, pentru rehidratare, după care se ţin în apă numai cu partea inferioară, timp de 3-5 zile. Pentru 
înrădăcinat, se pun direct la locul de plantare sau în ghivece umplute cu amestec uşor, bogat în materie organică 
(amestec cu 1/3 humus uşor şi 2/3 zgură sau vermicompost). Ghivecele pot fi înlocuite de paturi special amenajate. 
Înrădăcinarea durează 1-8 săptămâni; apariţia creşterilor la axila unei frunze este semn că butaşul are rădăcini proprii. 
În perioada înrădăcinării ca şi după plantare, butaşii trebuie protejaţi de insolaţie. 
 La momentul plantării (câmp sau seră), butaşii de vanilia trebuie să aibă înălţimea de 60-120 cm. Se 
plantează în gropi cu dimensiuni de 30x30x30 cm, la o distanţă de 30 cm de tutore. În locul de plantare sau în ghiveci, 
se pun câte 2-3 butaşi la un loc; partea bazală a unui butaş se introduce sol (sau în amestecul din ghiveci, pat) pe 
lungimea de 15-20 cm. Perioada optimă de plantare pentru zona tropicală este septembrie-noiembrie; în alte regiuni, 
această perioadă se stabileşte într-un sezon în care să nu fie ploi multe sau uscăciune excesivă. În plantaţii 
monospecifice, distanţa de plantare este de 3x3 m. Pentru o suprafaţă de un ha sunt necesari 2.000 butaşi. 

Ca sistem de susţinere al plantelor se folosesc araci, şpalieri, piloni, cadre de lemn sau metal (Fig. 19 b) sau 
plante: fie arbori (Fig. 19 c - ca, de exemplu, arborii de cacao, sau Erythrina lanceolata Standl., Familia Fabaceae 
Lindl.), sau alte specii, ca de exemplu, cele cu plante care au creştere rapidă (bambus, palmier de cocos ş.a.), ce 
trebuie plantate cu cel puţin 3 luni înainte de înfiinţarea plantaţiilor de vanilia. 
 După plantare, în jurul plantelor, solul se mulceşte cu frunze, coji de nucă de cocos ş.a., care, prin putrezire, 
se vor transforma în materie organică; vârful butaşilor se leagă imediat de suport, folosind fibre naturale din coajă de 
banane, din cânepă, in, rafie.  

Solul trebuie menţinut umed pe toată durata anului; udarea/irigarea se face cu regularitate, rădăcinile plantelor 
nu suportă uscăciunea (udarea prin picurare este cel mai eficient sistem). 

Fertilizarea se aplică în funcţie de structura solului. Anual, la fiecare plantă se aplică 40-60 g azot, 60-100 g 
K2O, împreună cu îngrăşăminte organice (vermicompost, aplicat de 3-4 ori pe an), gunoi de pasăre, cenuşă de lemn, 
şroturi rămase după extragerea uleiului. O dată pe lună se aplică stropiri foliare cu soluţie 1% de NPK (17:17:17).  
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În condiţii favorabile, cresterea tulpinii este 0,6-1,2 m/lună. Tulpinile se lasă cât mai lungi şi se îndoaie în 
funcţie de lungimea suportului, astfel încât să permită formarea unui număr cât mai mare de flori şi recoltarea cu 
uşurinţă. Primele flori apar pe ramurile secundare, după o perioadă de 3-4 ani de la plantare. O perioadă scurtă de 
uscăciune stimulează formarea inflorescenţelor. 

Înflorirea are loc anual, începe în mijlocul primăverii şi durează până la sfârşitul verii (în medie 2 luni). Pe o plantă 
se formează 10-20 de inflorescenţe, fiecare cu până la 30 de flori. Într-o inflorescenţă, florile se deschid pe rând astfel că, 
timp de până la 20 de zile (în funcţie de numărul florilor din racem), în inflorescenţa respectivă, sunt deschise concomitent 
1-3 flori. Cultivatorii polenizează, în medie, doar primele 5-6 flori din racem şi, astfel, fructele formate au aproximativ 
aceeaşi vârstă şi se pot recolta simultan. Această practică agronomică sporeşte calitatea fructelor (fiind mai puţine) şi 
uşurează recoltarea, prin reducerea numărului de intervenţii. Florile sunt hermafrodite (au şi antere şi stigmat), autofertile 
(se polenizează cu polen propriu) iar fiecare floare produce un fruct. Florile nepolenizate cad. În lipsa polenizatorului, se 
practică polenizarea artificială. În prezent, chiar şi în Mexic, polenizarea manuală se practică pe scară largă.  
 Procedeul este relativ simplu: cu un beţişor fin de bambus, sau cu un fir de iarbă se înlătură membrana dintre 
anteră şi stigmat, după care antera este presată pe stigmat. Altă modalitate de lucru: se ridică rostellumul astfel încât 
antera să poată fi presată pe stigmat. Prin atingerea anterei de stigmat se face auto-polenizarea, în urma căreia floarea 
va produce un fruct. O pesoană polenizează 1.000 de flori/zi. 

Durata de viaţă a florii de vanilie este de o zi (de fapt, de câteva ore: se deschide dimineaţa şi se închide după 
amiaza iar a doua zi se ofileşte dacă este polenizată sau cade dacă nu a fost polenizată), de aceea zilnic, în culturi, 
trebuie făcut controlul stadiului florilor. În natură, aproximativ 1% din flori au şansa de polenizare. Polenizatorii sunt 
specii de insecte din genul Melipona Illiger (Familia Apidae Latreille). 
 Fructele ating pragul maxim de creştere şi dezvoltare la 6 săptămâni după polenizare iar maturarea lor 
completă este încheiată după 5-9-10 luni de la polenizare (acest interval diferă de la o regiune la alta). Fructele care se 
coc pe plante se deschid la maturitate şi degajă parfumul specific. Ca şi fructele, seminţele au aromă puternică. 
 Fructele comerciale se recoltează în stadiul de pre-maturare (circa 9 luni de la polenizare), când devin gălbui 
şi vârful începe să se deschidă. Fructele imature, de culoare verde intensă, nu se recoltează. Fructele verzi nu au 
aromă (în fructele imature, vanillinul este sub formă de β-D-glycosid). Aroma se dezvoltă (biosinteză din fenilalanină) în 
fructele maturate în mod natural pe plantă sau în condiţii de prelucrare industrială post-recoltare. 
 Recoltarea se face manual şi apoi păstăile se prelucrează - etapă extrem de importantă, întrucât, prin metodele 
folosite, fructele se maturează şi se declanşează procesele enzimatice (fermentaţia), în urma cărora se obţine aroma. 
 Primul pas este cel de oprirea proceselor fiziologice din ţesuturile fructelor (killing=omorâre, distrugere) şi se 
realizează prin diferite metode: expunere la soare sau introducere în cuptoare, zgârierea cojii, opărire (prin scufundarea 
fructelor în apă la temperatura de 63-650C, pentru un interval de 3 minute), îngheţare. 
 Urmează fermentaţia: fructele a căror umiditate este maximă (60-75%), se leagă (de obicei, în 
mănunchiuri/legături), se înfăşoară în ţesătură de lână sau se pun în cutii cu pereţi de lână şi se expun la soare. 
Expunerea la soare se face o oră pe zi, timp de 10 zile, pentru a favoriza declanşarea fermentaţiei în timpul căreia 
temperatura fructelor ajunge la valori de 45-650C. După o oră de încălzire, fructele se mută de la soare în spaţii închise, 
neventilate. Alternanţa condiţiilor accelerează reacţiile enzimatice, în urma cărora fructele îşi schimbă culoarea şi 
capătă aroma tipică. În timpul procesului de fermentare, păstăile (capsulele) capătă culoarea brună. 
 După cele 10 zile, începe uscarea prin expunere directă la soare, dar numai în primele ore ale dimineţii pentru 
ca, după amiază şi noaptea, fructele să fie ţinute în spaţii închise, lipsite de ventilaţie. Uscarea se face pentru a preveni 
apariţia mucegaiurilor şi pentru păstrarea aromei. Dacă uscarea la soare nu este posibilă, se poate face în camere, 
timp de 3-4 săptămâni, interval în care fructele se ţin pe grătare din lemn. Procesul de uscare este complet iar aroma şi, 
respectiv, cantitatea de vanillin sunt la valori maxime (2-2,5%) când conţinutul în apă al fructelor se reduce la 25-30% 
(valoarea ideală este de 20%), culoarea lor este brun-negricioasă şi au o consistenţă cărnoasă, dar fermă. În această 
stare se numesc batoane. 
 Metodele de procesare sunt diferite de la o zonă geografică la alta. 
 După încheierea procesului de uscare, timp de câteva luni, fructele se depozitează în cutii închise pentru 
postmaturare şi dezvoltarea aromei puternice, după care se sortează pe calităţi şi se ambalează. În acest stadiu, 
conţinutul fructelor în vanillin are o valoare medie de 2%, conţinut care variază cu ecoregiunea în care cresc orhideele: 
în Mexic 1,75%, în Sri Lanka 1,5%, în Indonezia 2,75%, în Tahiti 1,7%. Fructele obţinute în Tahiti conţin heliotropină 
care le dă savoarea distinctă. 

Fructele uscate se sortează după calitate. Calitatea fructelor influenţează, în mare parte, preţul acestora şi 
este stabilită în funcţie de lungimea, greutatea şi conţinutul în apă (Tabelul 3). 
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Tabelul 3. 
Calitatea batoanelor de vanilie 

Calitatea Caracteristicile fructelor 
Lungime 

(cm) 
Greutatea Conţinutul în apă (%) Denumirea comercială 

internaţională 
A sau I >15 100–120 

păstăi/pound* 
30-35 "Gourmet" ori "Prime" 

B sau II 10–15 140–160 
păstăi/pound* 

15-25 Extract beans 

C sau III <10    
 *1 pound=453,59237 g 

Pentru comercializare, fructele se ambalează în hârtie cerată (parafinată), cutii sau borcane închise şi se 
păstrează la rece (nu congelare) şi întuneric. În timpul păstrării, pe suprafaţa batoanelor, apar cristale de vanilină, albe, 
aciculare, care le dau numele de vanilie cristalină sau vanilie brumată (givre, în limba franceză). Acest aspect le 
sporeşte aprecierea deşi nu este un indiciu clar de calitate. 

Maturarea unei plantaţii de vanilia este atinsă la vârsta de 7-8 ani, când producţia se stabilizează (se caută 
metode/tehnici care să micşoreze intervalul de maturare a plantaţiei la 5 ani). Durata medie de producţie rentabilă a 
unei plante este de 10-12-14 ani, dar fructificarea se prelungeşte până la 40 de ani.  

Într-o plantaţie, ca şi în natură, producţia fluctuează de la un an la altul. O plantă produce 50-100 fructe/an. În 
mod normal, o orhidee de 5 ani produce 1,5-3,0 kg fructe/an şi, după un număr de ani, producţia poate atinge 6,0 kg 
fructe/plantă. În cultură, într-un interval de producţie de 7 ani, se obţin anual (în medie) 2,5-4 t/ha fructe verzi şi 500-
800-1.000 kg fructe uscate. Literatura de specialitate susţine că din 6 kg păstăi proaspete se obţine 1 kg de batoane.  
 Primele ţări mari producătoare de vanilia sunt Madagascar, Indonezia şi China, urmate de alte state din zona 
tropicală (Tabelul 4) iar SUA importă 80% din producţia mondială. 
 

Tabelul 4. 

Clasamentul statelor lumii după producţiile de vanilie obţinute (anii 2006 şi 2012) 

Anul 2006 Anul 2012 
Ţara Producţia (t) Ţara Producţia (t) 
Madagascar 6.200 Madagascar 3.500 
Indonezia 2.399 Indonezia 3.400 
China 1.000 China 1.350 
Mexic 306 Papua Noua Guinee 400 
Turcia 192 Mexic 390 
Tonga 144 Turcia 290 
Uganda 195 Tonga 202 
Comore 65 Uganda 170 
Polinezia Franceză 50 Polinezia Franceză 60 
Réunion 23 Comore 42 
Malawi 20   
Portugalia 10   
Kenia 8   
Guadelupa 8   
Zimbabwe 3   

   (după UN Food & Agriculture Organization, FAO) 
 

 Costul vaniliei naturale este printre cele mai ridicate, fiind generat de cheltuielile culturale, în special, cele de 
polenizare artificială, ca şi de cele de procesare a fructelor. În anii 1988-1992, pe piata SUA, preţul vaniliei de Bourbon, 
produsă în insule din Oceanul Indian, a fost în medie de 70.000 de dolari/t, comparativ cu preţul de 26.000 dolari/t, plătit 
pentru vanilia de Indonezia  

După locul de cultivare se cunosc 3 forme cu valoare comercială deosebită: 
 -Vanilla Bourbon sau Vanilla de Bourbon-Madagascar – vanilia de Bourbon sau "fasolea de Bourbon" – 
are fructele foarte parfumate, lungi şi subţiri, cu pieliţa uleioasă şi subţire, seminţe foarte numeroase şi mici. Este o 
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formă din V. planifolia introdusă din ţinuturi tropicale americane, caracterizată de o aromă distinctă, puternică; este 
cultivată în Madagascar, Indonezia, Insulele Comore, Insula Réunion (numită de francezi Insula Bourbon din secolul al 
XVII-lea până în anul 1848), India şi alte regiuni din jurul Oceanului Indian. Are peste 150 de varietăţi. Majoritatea 
varietăţilor cultivate în lume, cunoscute pe piaţă cu acest nume, provin dintr-o regiune mică - Madagascar şi Indonezia. 
 -Vanilla Tahitian - vanilia de Tahiti sau "fasolea de Tahiti" – are fructele scurte, cu pieliţa subţire şi cu un 
conţinut mai ridicat de apă şi uleiuri volatile decât Vanilia de Bourbon; seminţele sunt puţine. Florile şi fructele au 
parfum de cireşe, prune, vin. Se cultivă în Tahiti şi în alte teritoriile din sudul Pacificului. Fructele acestei varietăţi sunt 
cunoscute pe piaţa internaţională ca Vanilie de Polinezia. Analizele genetice au arătat că această formă este un 
posibil hibrid, apărut prin încrucişarea dintre V. planifolia Jacks. ex Andrews şi V. odorata C. Presl. Alţi specialişti o 
consideră hibrid între V. planifolia şi V. pompona Schiede. Amiralul francez François Alphonse Hamelin (1796-1864), a 
luat această varietate din Filipine şi a introdus-o în Polinezia Franceză. În Filipine, plantele de vanilia au fost aduse din 
Guatemala (transportul s-a făcut cu Vasul Manila - unul dintre galioanele comerciale spaniole).  
 -Vanilla Mexican – vanilia de Mexic sau "fasolea de Mexic" – este asemănătoare cu Vanilia Bourbon, dar cu 
parfum delicat, mieros sau picant, de pădure. Este cultivată pe coastele Golfului Mexic. 
 O colecţie valoroasă de germoplasmă cu circa 30 de monotipuri ale acestei specii, provenite din regiuni 
central-americane, se află la Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica.   
 Batoanele obţinute de la toate aceste forme sunt foarte apreciate pe piaţa lumii şi cunoscute ca vanilia 
originală. Pe piaţa mexicană, se întâlneşte, adeseori, un amestec de extract de vanilie şi fasole tonka (cu conţinut 
ridicat în cumarină). Extractul de fasole tonka are gust şi miros de vanilie, dar testele de laborator au dovedit că 
substanţa activă (cumarina) afectează ficatul; în SUA, cumarina a fost interzisă de la consum de către Food and Drug 
Administration, încă din anul 1954. 

Boli şi dăunători. Majoritatea problemelor legate de apariţia atacurilor unor specii dăunătoare depind de 
modul de îngrijire al culturii. Excesul de apă, terenul greu şi cu drenaj slab, lucrările de polenizare manuală, excesul sau 
lipsa fertilizării ca şi umbrirea puternică favorizează apariţia şi evoluţia unor boli. Plantele de vanilia sunt sensibile la 
atacul ciupercilor Fusarium spp., Sclerotium spp., Phytophthora spp. şi Collectotrichum spp., ca şi a a unor specii de 
virusuri care cauzează putrezirea rădăcinii, a tulpinii şi a vârfurilor de creştere, a fruzelor şi a fructelor. Pentru 
tratamente foliare se folosesc amestecuri de Zeamă bordeleză 1% (Oxiclorură de cupru 0,2%) şi Bavistin 0,2%. 
Controlul biologic al fungilor fitopatogeni se face prin aplicarea, la rădăcina plantelor, a 0,5 l suspensie din specii de 
Trichoderma (împotriva ciupercilor localizate în sol) sau prin stropirea plantelor cu suspensii de diferite specii de 
Pseudomonas (0,2%).  

În anul 1938, culturile de vanilie din Puerto Rico au fost distruse de putregaiul rădăcinii. Profesorul Lewis 
Knudson (1884-1958) de la Universitatea Cornell, SUA, a soluţionat problema prin experimentele asupra proceselor 
post-polenizare şi asupra germinării asimbiotice a seminţelor, experimente care au creat baza de obţinere, în premieră, 
a doi hibrizi de vanilia rezistenţi la această boală. 

Virusul mozaicului, virusul încreţirii frunzelor şi virusul mozaicului speciilor de Cymbidium sunt virusuri 
comune, întâlnite la orhidee şi transmise prin seva suptă de insecte de la plantele bolnave. Măsurile de prevenire şi 
control al atacului sunt cele de distrugere a plantelor virozate şi a vectorilor (vectorii sunt insectele transmiţătoare).  

Dăunătorii comuni ai vaniliei sunt gândacii şi gărgăriţele; aceştia atacă bobocii şi florile, lăstarii şi fructele imature. 
La culturile din seră, se aplică insecticide pentru reducerea populaţiilor şi a atacului; un rol important revine măsurilor 
culturale. În culturile de câmp şi îndeosebi în cele înfiinţate în păduri, controlul populaţiilor dăunătoare este greu de realizat.  

Importanţă, folosire. Pe piaţa internaţională, aroma extrasă din fructe şi cunoscută cu numele de vanilia, 
vanillina sau vanillin are o valoare de cost foarte ridicată, valoare care o plasează pe locul al doilea după şofran. 
Frederic Rosengarten jr., în "The Book of Spices" (1969), o descrie ca "pură, aromatizantă şi delicată". În ciuda preţului 
ridicat, produsul natural este folosit pe scară largă în alimentaţie, în industria farmaceutică, în obţinerea parfumului şi ca 
remediu în tratarea unor afecţiuni. 
 Aztecii au fost primii care au introdus vanilia în alimentaţie: la prepararea ciocolatei. Ea este un aromatizant 
pentru produsele de cofetărie (prăjituri, bomboane, torturi, budinci, îngheţată, plăcintă, creme, îngheţată etc.), pentru 
siropuri, dulceţuri, lichioruri (Crème de vanille, Galliano, Crème de Cacao), produse de ciocolată, băuturi răcoritoare (de 
exemplu, Pepsi, Cola, Cream soda - o băutură răcoritoare dulce, gazoasă), ceai, tutun etc. şi pentru preparate culinare. 
Industria de producere a îngheţatei şi ciocolatei este cel mai mare consumator, aproximativ 75% din producţia 
mondială de vanilie, urmată de Compania Coca-Cola.  

Termenul internaţional de Vanilie de Franţa (French vanilla) este folosit pentru a desemna preparatele cu 
aromă de vanilie foarte puternică. Denumirea are originea în stilul de preparare a cremei pentru îngheţată pe bază de 
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fructe de vanilie, lapte, zahăr şi gălbenuş de ou. Siropul French vanilla conţine cremă, caramel (sau un preparat din 
zahăr brun), unt, sirop de porumb, cremă, sare, vanilie. 

Vanilia se foloseşte şi pentru aromatizarea uleiului de măsline, untului, fructelor de zmeură, fructelor de litchi, 
a diferitelor alimente. 
 Istoria folosirii acestei specii în arta culinară şi ca energizant sexual este îndelungată iar efectele au fost 
cunoscute de societăţile preistorice care au cultivat-o. În Europa, de câteva sute de ani, vanilia este folosită ca 
aromatizant al unei părţi a hranei, ca aromatizant al altor produse obţinute de la alte plante (cafea, cacao), ca şi pentru 
proprietăţile terapeutice. În industria alimentară, se foloseşte, pe scară largă, metil- şi etil-vanillin (acest produs are 
aroma mai puternică şi preţ foarte ridicat). 

Produsele aromatizante de vanilia sunt batoanele, extractul lichid sau esenţa şi pudra (Fig. 20). Fructele 
procesate devin batoanele de vanilie, care se păstrează închise în vase de sticlă sau porţelan şi se refolosesc de 
câteva ori. În diferite produse, aroma de vanilie se obţine prin adăugare de extract sau prin folosirea batoanelor. 
Batoanele se folosesc numai în preparate lichide, unde aroma cea mai puternică este dată de fructele care sunt 
despicate în două jumătăţi înainte de a fi introduse în lichidul care constituie baza preparatului respectiv. În acest caz, 
seminţele se răspândesc în preparat şi se amestecă cu celelalte ingrediente. În funcţie de concentraţia/cantitatea în 
care este adăugată, vanilia conferă preparatelor culoarea brună, galbenă, gălbuie. 
 Din fructele uscate se obţine vanilia pură, numită "aurul brun", o pudră a cărei valoare de piaţă egalează şi 
depăşeşte preţul aurului. Adeseori, pudra de vanilie este amestecată cu zahăr, amidon sau alţi constituenţi. Pudra de 
vanilie se foloseşte la prepararea industrială a zahărului vanilat - un amestec de zahăr pudră şi minimum 10% pudră de 
vanilie pură – al cărui preţ de comercializare este foarte ridicat. 

Extractul pur de vanilie sau esenţa de vanilie este un produs natural, obţinut prin procesarea fructelor de 
vanilie de calitatea a II-a (B) şi conţine câteva sute de diferite componente, grupate în: 85% vanillin; 8,5% 4-
hidroxibenzaldehidă (hydroxybenzaldehyde); 1% 4-hidroxibenzil metil eter (hydroxybenzyl methyl ether); 0,5% acizi şi 
esteri; 0,5% acid acetic; 0,5% fenoli cu structura necunoscută; 0,5% esteri cu structura necunoscută; 0,5% alcani şi 
alchene; 0,5% alchilbenzeni; 0,1% hidrocarburi sesquiterpene (după Klimes & Lamparsky, 1976). 

Esenţa sintetică este o soluţie de vanillin sintetic în alcool (etanol) 35% sau (mai rar) în soluţie de glicerol; este un 
derivat din fenol de mare puritate. În ultimii ani, în mod frecvent, extractul natural a fost înlocuit cu extract sintetic. Extractul 
artificial de vanilie este o imitaţie a extractului natural; conţine aromă sintetică, 30% alcool, sirop de porumb şi colorant.  
 Pentru industria farmaceutică, vanilia este un ingredient (aditiv slab), care schimbă mirosurile neplăcute ale 
altor constituienţi, dar şi cu proprietăţi de îmbunătăţire a poftei de mâncare.  
 Ca efect medicinal, vanilia este folosită în farmacopeea tradiţională polineziană, dar şi la nivel mondial: 
stimulează activitatea organismului contra micozelor, este un tonic general, revigorează muşchii şi activitatea sexuală, 
linişteşte somnul; infuzia din fructe tratează reumatismul, scade isteria. Rezultatele unor studii, publicate în 1992, arată că 
la pacienţii care fac chimioterapie, vanilia sporeşte pofta de mâncare şi acţionează ca antiemetic (scade greaţa şi voma). 
Există supoziţii că vanilia are efecte afrodisiace. Texte medicale antice menţionează vanilia ca afrodisiac şi febrifug 
(antipiretic), dar până acum aceste proprietăţi nu au fost demonstrate ştiinţific. În schimb, studiile efectuate în ultimii ani au 
evidenţiat o intensificare a catecolaminelor (incluzând adrenalina şi dopamina, implicate în transmiterea influxului nervos). 
Între secolele al XVI-lea şi al XIX-lea, vanilia a fost considerată ca fiind un bun afrodisiac, cu proprietăţi terapeutice asupra 
digestiei, în prevenirea durerilor de cap şi ca antidot (inhibitor al acţiunii otrăvii şi veninului). 
 Testele in vitro au demonstrat un efect bactericid (de reducere a populaţiilor de bacterii). Vanilia intră în 
compoziţia L-dopa (un medicament pentru tratarea bolilor Parkinson), a papaverinei (folosită în tratarea bolilor 
cardiace), a produsului antibacterial Trimethoprin. În 2004, alte studii au demonstrat că vanilia este un mijloc de 
diagnosticare a bolii Alzheimer: pacienţii afectaţi de această boală nu simt mirosul.  
 În aromoterapie se foloseşte uleiul esenţial, derivat al vanillinului. O monografie, privind proprietăţile fiziologice 
ale extractului de vanilie (tinctură), a fost publicată de  Research Institute for Fragrance Materials (RIFM). 
 În cercetările de laborator, soluţii acide de vanillin se folosesc în cromatografie, la vizualizarea diferiţilor 
compuşi (prin colorare). 

Alt produs este parfumul specific de vanilie. Industria parfumurilor foloseşte pe scară largă vanillinul - 
componentă de bază în majoritatea produselor cu brand recunoscut.  

 [Două parfumuri franţuzeşti clasice, "Guerlain", pentru doamne, au deschis era vanillinului ca ingredient cheie. În 1889, Aimé 
Guerlain (1834-1910, parfumier francez) a creat "Jicky" (după numele unei tinere despre care se spune că a fost iubita lui Aimé în timpul 
studiilor la Londra), care, timp de peste un secol, a rămas uimitor de contemporan. Este primul parfum modern pentru care au fost folosite 
ingrediente sintetizate. Este caracterizat ca "un balet olfactiv", cu note de levănţică, lămâie şi bergamotă, note răcoritoare de trandafir, note 
calde de ambră, mosc şi vanilie. 
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 În anul 1925, nepotul lui Aimé, Jacques Edouard Guerlain (1874-1963, al treilea şi cel mai renumit parfumier al familiei 
Guerlain), a creat "Shalimar" (după numele grădinii creată de Împăratul mogul al Indiei - Shah Jahan, 1594-1666, pentru soţia sa). A fost 
obţinut dintr-o probă de "Jicky", la care a adăugat etil-vanillin sintetic. Etil-vanillinul nu apare în natură şi are miros mult mai puternic 
(0,000007 mg/m3 aer), în comparaţie cu vanillinul (0,005-0,000001 mg/m3 aer). În "Shalimar", mirosul de lămâie şi bergamotă anunţă 
pasajul floral de trandafir şi iasomie peste baza caldă de vanilie iar rezultatul este senzual.] 

 Vanilia (naturală şi sintetică) este folosită în industria cosmeticelor, în industria produselor de curăţenie; în 
hrana animalelor şi în industria pesticidelor; se foloseşte pentru a atenua unele mirosuri nepăcute ale furajelor şi ale 
produselor cu aplicaţii în agricultură. 
 În anii 1970, mai mult de jumătate din producţia de vanillin a fost folosită în sinteza altor substanţe (din 2004, 
procentul a scăzut la 13%). 
 Începând cu secolul al XVI-lea, popularitatea speciei la nivel mondial s-a amplificat continuu şi, tot continuu, a 
sporit şi cererea de vanilie. În ciuda extinderii suprafeţelor cultivate, producţiile au fost insuficiente pentru piaţă până în 
secolul al XIX-lea şi se căutau alternative de obţinere a aromatizantului din alte surse. Vanillinul (sau vanilina) este o 
aldehidă fenolică, un compus organic, format din aldehidă, eter şi fenol şi este extractul primar din fructele de vanilie. 
Extractul natural de vanilie este un amestec de peste 200 de molecule, între care vanillinul reprezintă 98% (respectiv, 
2% din greutatea fructelor procesate) şi 85% din totalul substanţelor volatile. 
 Vanillinul a fost izolat, pentru prima dată, în 1858, din fructele de orhidee, de către Nicolas-Theodore Gobley 
(1811-1876, biochimist francez, primul care a izolat şi stabilit structura lecitinei -componentă a fosfolipidelor- şi pionier în 
studiul şi analiza compuşilor chimici din ţesuturile creierului). Compusul a fost obţinut după evaporarea apei dintr-un 
extract de fructe, urmată de recristalizarea substanţelor solide rămase. În anul 1874, chimiştii germani Ferdinand 
Tiemann (1848-1899) şi Karl Ludwig Reimer (1856-1921) [cei doi au descoperit reacţia Reimer–Tiemann, reacţie de 
orto-formilare a fenolilor, cel mai simplu exemplu fiind convertirea fenolului în salicylaldehidă] şi Wilhelm Haarmann 
(1847–1931) au dedus formula chimică a vanillinului şi au descoperit calea de obţinere a acestuia din coniferin (glicozid 
al isoeugenolului), compus prezent în scoarţa de pin. În 1875, Tiemann şi Haarmann au fondat mai întâi Haarmann's 
Vanillinfabrik, care, după alăturarea lui Reimer, s-a numit Compania Haarmann & Reimer şi, astfel, în Holzminden 
(Germania) a început prima industrie de obţinere a vanillinului din coniferin (în 1953, compania a fost cumpărată de 
Bayer AG şi a redevenit companie independentă în 2003, cu numele Symrise). În 1876, Karl Reimer a obţinut vanillin 
din guaiacol, compus organic prezent în diferite organisme vegetale, îndeosebi în specii de Guaiacum L. (Familia 
Zygophyllaceae R.Br.) şi în fumul de lemn, Guaiacolul a fost descoperit de chimistul italian Ascanio Sobrero (1812-
1888, profesor universitar la Torino, descoperitorul nitroglicerinei; printre studenţii săi a fost şi Alfred Nobel).  
 La sfârşitul secolului al XIX-lea (anii 1874-1875), vanillinul comercial semisintetic a fost obţinut din 
eugenol, compus descoperit în uleiul de cuişoare [Syzygium aromaticum (L.) Merrill & Perry (Familia Myrtaceae 
Juss.)], ca şi din specii de Myristica Gronov. (arbori din Familia Myristicaceae R.Br.), scorţişoară şi busuioc şi a 
acoperit o parte din nevoile pieţei până în anii 1920. Cantităţile de vanillin-surogat au sporit în anii 1930, când 
sinteza din ulei de cuişoare a fost înlocuită cu tehnica de obţinere din lignina extrasă din deşeurile lemnoase 
(biomasa lichidă), rezultate în industria hârtiei. Vanillinul din lignină are aroma mai puternică decât produsul 
natural, aromă conferită de o impuritate (acetovanillon). Începând cu 1981, o singură moară de hârtie din Ontario 
furniza 60% din producţia comercială de vanillin.  
 Această inovaţie a fost abandonată din considerente ecologice şi, în prezent, cele mai mari cantităţi de vanillin 
sintetic se produc (prin tehnologii diferite) din produse petrochimice, precursori ai guaiacolului şi acidului glyoxylic. 
 Din anul 2000, Rhodia (o companie de produse chimice fine, fibre sintetice şi polimeri, fondată în 1998, în 
cartierul parizian La Défence) produce vanillin printr-o tehnologie de convertire a acidului ferulic, extras din tărâţe de 
orez, prin activitatea unor microorganisme. Produsul nou, comercializat cu denumirea de Rhovanil Natural şi etichetat 
ca aromatizant natural, este de aproximativ 50 de ori mai scump decât cel obţinut din guaiacol şi lignină. 
 În octombrie 2007, Mayu Yamamoto -de la International Medical Center din Japonia- , a primit "Ig Nobel 
Prize" (o replică a "Premiului Nobel") pentru obţinerea vanillinului din balegă de vacă. 
 Vanillinul semisintetic este folosit în mod identic cu cel extras din plante de vanilia: ca agent de aromatizare a 
alimentelor, a băuturilor şi tutunului şi în industria farmaceutică. Circa 95% dintre produsele etichetate ca fiind preparate 
cu vanilie conţin aromă din guaiacol (un eter metilic al pirocatechinei), din eugenol (extras din uleiul de cuişoare) sau 
din lignina (obţinută din pulpa de lemn, utilizată în fabricile de hârtie). Zahărul vanilat sintetic sau esenţa de vanilie 
sintetică sunt un amestec de zahăr pudră şi 3% un compus chimic numit etilvanillină. În ultimii ani, produsele pe bază 
de vanilie naturală se găsesc în raport de 1:171 din totalul produselor cu această aromă, prezente pe piaţă. 
Determinarea vanillinului înlocuitor, care are acelaşi gust şi aceeaşi aromă ca şi produsul natural, se face doar în 
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laboratoare, prin tehnici de cromatografie, tehnici de spectroscopie în masă (stabilirea nivelului ionului 14C şi a 
raportului13C/12C) şi alte tehnici. 
 Aceste derivate au condus la scăderea considerabilă a industriei produsului natural. De exemplu, în anul 
2001din 12.000 t de vanillin doar 1.800 t au fost de vanillin natural iar în 2010, din producţia de peste 15.000 t, numai 
aproximativ 2.000 t au fost de vanillin din fructe de orhidee. Extractul natural este de circa 200 de ori mai scump, 
comparativ cu extractul cu altă origine. În ultimii ani, de un interes deosebit se bucură vanilia obţinută din culturi 
organice, ale căror fructe sunt prelucrate exclusiv în condiţii naturale (la soare). Vanilia pură (100%) total ecologică, 
denumită Heilala Vanilla, se produce în Tonga şi alte insule din Oceanul Pacific şi este exportată în Australia, Asia de 
Sud-Est, SUA, Anglia, Japonia, Brazilia. 
 Vanillinul este biosintetizat şi în ţesuturilor altor specii vegetale şi chiar al unor insecte şi animale, în cantităţi 
nesemnificative (urme) sau apreciabile. Butoaiele vechi de stejar conferă arome de vanilie vinurilor, oţetului şi băuturilor 
alcoolice. În alte produse, precum cafeaua, siropul de arţar, tortilla, fulgi de ovăz, temperaturile ridicate eliberează 
vanillinul din alţi compuşi chimici. Gândacul de scoarţă (Scolytus multistriatus Marsham), unul dintre vectorii agenţilor 
fitopatogeni ai ulmului în Olanda, produce vanillin ca semnal olfactiv pentru a marca un arbore-gazdă pe care depune 
ponta. În SUA, un exudat obţinut de la castori a fost admis de Food and Drug Administration (FDA) ca aromatizant 
natural cu numele de castoreum şi se utilizează ca aditiv alimentar în alimente şi băuturi cu aromă de vanilie şi zmeură, 
dar şi pentru aromatizarea unor ţigări şi în industria parfumului.  
 Vanillinul a fost utilizat şi în testele pentru stabilirea vechimii Giulgiului de la Torino, despre care biserica şi 
mulţi cercetători cred că a fost Veşmântul de Înmormântare al Domnului Iisus Hristos. Datarea cu radiocarbon a acestei 
pânze, efectuată în anul 1988, sugera că ar proveni din perioada 1260-1390. Examinarea recentă a nivelurilor de 
vanillin din compoziţia fibrelor au arătat că substanţa este prezentă doar în bucăţile de ţesătură adăugate ulterior pentru 
refacerea/restaurarea după incendiul din 1532 şi lipseşte din părţile vechi. (Vanillinul nu a fost detectat nici în Sulurile de 
la Marea Moartă). Examinarea cineticii vanillinului care s-a pierdut arată că mare parte a Relicvei Sfânte are vechimea 
între 1.300 şi 3.000 ani. 
 Specia Vanilla planifolia este apreciată ca o cultură foarte rentabilă şi este recomandată, în special, 
fermelor mici, familiale. 
 Mexic este sursa originală de vanilie, dar specia este cultivată în toate regiunile calde din întrega lume, cu cea 
mai întinsă suprafaţă în Insula Madagascar.  
 Atenţie, precauţii. Persoanelor sensibile şi care suferă de dureri de cap, vanillinul le poate declanşa reacţii 
alergice rapide, precum migrenele. Plantele conţin cristale de oxalat de calciu ce poate cauza dermatite la persoanele 
care lucrează cu vanilia. 

Vanilla pompona Schiede [sin. Notylia pompona (Schiede) Conz., Vanilla pompona subsp. pompona] – 
vanilia din Indiile de Vest, vanilia de Antile, vanilia de Guadelupa, vanilia frapantă, pompona – se 
întâlneşte în pădurile umede din Indiile de Vest, America Centrală şi de Sud, la altitudini de 270-530 m.  
 Prima descriere a speciei a fost făcută, în anul 1829, de naturalistul german Christian Julius Wilhelm Schiede 
(1798-1836). Numele derivă din limba latină: pompa=paradă, ostentaţie, cu referire la floarea cu periantul total etalat. 
 Planta este o liană viguroasă, gigantică; tulpina este de culoarea jadului (Fig. 21 a); rădăcinile aeriene se 
formează la noduri, sunt scurte (2 cm) şi subţiri; frunzele mari (10-30/4-10 cm), de formă oblongă, cărnoase, coriacee, 
au vârful îngust până la subobtuz şi peţiol scurt (Fig. 21 a). Florile sunt grupate în raceme formate la axila frunzelor şi 
alcătuite din 6-8 flori de culoare galben-verzuie (Fig. 21 b) sau albe şi dimensuni de 12,5 cm; sunt auto-fertile (se 
polenizează cu polen propriu, dar cu ajutorul polenizatorilor); în natură sanşa de polenizare este foarte scăzută iar florile 
nepolenizate cad şi nu produc fructe. În cultură, se practică polenizarea artificială. Fructele au forma şi dimensiunile 
bananelor mici (lungimea de 15-17(23)/2,5-3,3 cm) şi se procesează cu dificultate.  
 Specia are 2 subspecii: Vanilla pompona subsp. pittieri (Schltr.) Dressler [sin. Vanilla pittieri Schltr.], Vanilla 
pompona subsp. grandiflora (Lindl.) Soto-Arenas. 
 V. pompona creşte ca epifită pe trunchiurile speciilor lemnoase.  
 Poate fi cultivată cu uşurinţă în sere. Ca plantă decorativă nu poate fi ţinută mult timp pentru că are creştere puternică. 

Importanţă, folosire. Păstăile, numite vanilon, au un conţinut redus în vanillin, dar bogat în heliotropină - 
substanţă folosită în parfumerie şi industria cosmeticelor; se folosesc în industria parfumurilor, cosmeticelor şi ca 
aromatizant în alimentaţie şi în industria tutunului. Aroma plăcută este diferită de aroma speciei V. planifolia.  
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Vanilla aphylla Blume [sin. Vanilla parishii Rchb.f.] – vanilia fără frunze, în limba thai: khot nok kut, 
khruea ngu khiao, thao ngu khiao, în limba vietnameză: lan vani không lá – provine din Asia de Sud-Est: 
Myanmar, Laos, Thailanda, Malaezia, Singapore, Filipine, Vietnam, Java.  

A fost descrisă în anul 1825, de botanistul germano-olandez Carl Ludwig Blume (1789-1862), cu numele care 
reflectă lipsa frunzelor – în limba greacă: phyllon, phylla=frunză şi a-, an-=nu, fără. 

Planta este o liană de talie mare, monopodială, urcătoare (Fig. 22 a), cu rădăcini aeriene, albe, cărnoase (Fig. 
22 b), care o susţin pe trunchiul şi ramurile plantelor-gazdă. Tulpina este verde, cărnoasă (Fig. 22 a, b), ramificată sau 
nu, puţin aplatizată, cu internodii de 6-8 cmlungime şi frunze reminiscente (greu de observat) triunghiulare, ca nişte 
solzi verzi (Fig. 22 b). Inflorescenţa este compusă din 3-4 flori elegante, cu deschiderea de 3 cm, sepale şi petale 
lanceolate, acute, de culoare albă, verzuie sau gălbuie, cu irizaţii roşcate pe labelul în formă de pâlnie, acoperit de 
numeroase excrescenţe (cu formă de perişori) şi cu marginea apicală uşor răsfrântă (Fig. 22 c). Înfloreşte toamna; 
florile au durată scurtă de viaţă. 

Creşte ca epifită pe arborii cu frunze late din pădurile tropicale, la altitudinea de până la 500 m. 
Importanţă, folosire. Orhideea este considerată o curiozitate. Fructele foarte puţin aromatizate nu se 

comercializează. Ca plantă decorativă este cultivată pe bucăţi de scoarţă sau pe bucăţi de trunchi de copac; necesită lumină 
multă, temperatură şi umiditate ridicată pe toată durata anului iar în perioada de formare a florilor-înflorit, se udă frecvent.  

 
 Subfamilia Epidendroideae Lindl. (1821) 
 Tribul Epidendreae Lindl. (1826) 
 Genul Leptotes Lindl. Abreviat Lpt. pe piaţa horticolă, este alcătuit din 9 specii epifite, cu port redus şi areal 
de origine şi răspândire în junglele din sudul şi sud-estul Braziliei, Paraguay şi Argentina.  
 Primele specii au fost descoperite în pădurile braziliene de pe coasta Oceanului Atlantic; ulterior, Leptotes 
unicolor Barb. Rodr. a fost găsită în Argentina iar Leptotes bicolor Lindl. în Paraguay. A fost stabilit ca unitate 
taxonomică în 1833, când o specie necunoscută din Serra dos Órgãos, Brazilia, a înflorit, în luna aprilie, în sera 
domnului Arnold Harrison - colecţionar englez de orhidee. Harrison a trimis un desen şi un butaş din această plantă 
botanistului englez John Lindley (1799-1865), care a constatat că era o specie nouă, dintr-un gen nou, pe care l-a 
descris în acelaşi an cu numele de Leptotes, după termenul grec leptotita=blând, delicat (referire la aspectul florii). În 
1838, Lindley a primit alte două plante, colectate din Macaé de Cima şi Ilha Grande, în Rio de Janeiro; din punct de 
vedere morfologic, aceste plante erau diferite de cea din 1833 şi Lindley le-a numit Leptotes serrata. Cinci ani mai 
târziu, contele german Johann Centurius von Hoffmannsegg (1766-1849, botanist, entomolog şi ornitolog) nota că o 
plantă din colecţia sa avea frunzele în nuanţe de verde-albăstrui şi a descris-o, numind-o Leptotes glaucophylla. 
 În 1865, botanistul şi renumitul orchidolog german Heinrich Gustav Reichenbach (1823-1889) a primit, dintr-o 
localitate braziliană, o plantă cu flori mici şi segmente gălbui, pe care a numit-o Leptotes tenuis. După 12 ani, botanistul 
brazilian João Barbosa Rodrigues (1842-1909, polimat) a descoperit şi numit specia Leptotes unicolor, epifită, cu talie 
mică, flori parfumate şi areal de răspândire pe malurile râurilor Dourado şi Sapucai din Minas Gerais. În 1881, acelaşi 
botanist a descoperit o altă specie cu frunze lungi, pe care a denumit-o Leptotes paranaensis, după Statul Paraná unde 
a fost găsită prima dată; în prezent, se întâlneşte lângă Joinville, Statul Santa Catarina şi este considerată ca varietate 
a speciei L. unicolor. În 1885, Robert Allen Rolfe (1855-1921, botanist englez specializat în studiul orhideelor) a primit 
din Brazilia, fără informaţii despre loc, o plantă asemănătoare celei numită de Reichenbach ca L. tenuis. Rolfe a 
catalogat această plantă cu frunze groase şi scurte ca specie nouă, cu numele Leptotes minuta. Specia fost inclusă în 
revizuirea taxonomică a speciilor de orhidee din Brazilia, revizuire întocmită de Célestin Alfred Cogniaux (1841-1916), 
botanist belgian) şi publicată în anul 1903. Ulterior, botaniştii au constatat că, la schimbarea factorilor pedo-climatici, o 
specie se adaptează prin modificarea parţială a structurii ţesuturilor, culoarea şi dimensiunile organelor (vegetative şi 
flori) şi conform acestor observaţii, L. minuta nu este o specie, ci o varietate a speciei L. tenuis. 
 În timp ce trăia în Brazilia, botanistul danez Johan Albert Constantin Löfgren (Albert Löfgren ori Alberto 
Löfgren, 1854–1918; în 1905, a fost numit director al Departamentului de Botanică de la Grădina Botanică din 
Rio de Janeiro; între 1907 și 1909, a fost primul director la Horto Florestal de São Paulo, numit ulterior Albert 
Löfgren State Park. Ca autor botanic este citat/cunoscut cu abrevierea Loefgr.) a primit o orhidee din Itatiaia, Rio de 
Janeiro, cu flori asemănătoare celor de Leptotes, dar cu labelul sub formă de pungă şi a numit-o Leptotes blanche-
amesiae, descriind-o ca având port pendent şi frunze plate. Într-o lucrare de mai târziu asupra acestui gen, Frederico 
Carlos Hoenhe (1882-1959, botanist brazilian) a concluzionat că această specie, deşi este apropiată de genul 
Leptotes, ar fi mai bine să fie încadrată într-o altă grupare taxonomică şi a propus genul Loefgrenianthus, în onoarea lui 
Loefgren. În 1934, Hoenhe a descris o nouă specie - Leptotes pauloensis, după numele Statului São Paolo. Această 
specie este foarte apropiată de L. tenuis, dar are florile diferit colorate. Timp de decenii, botaniştii au avut păreri 
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TERMENI BOTANICI, ENTOMOLOGICI, DE ECOLOGIE ŞI DE PRACTICĂ AGRICOLĂ 

A 
Acuminat, -ă, cuspidat,-ă, adj. (despre frunze, fructe etc.) - care se termină printr-un vârf lung şi ascuţit. 
Acut, -ă, adj.- ascuţit. 
Adventiv, -ă, adj.- organ care se formează pe diferite părţi ale plantei (de ex. pe rădăcină, pe tulpină). 
Agar-agar (numit şi geloză), s.n. - produs organic existent într-o serie de alge marine (agarofite), din care este extras cu 

ajutorul apei fierbinţi. Se prezintă sub formă de fâşii semitransparente, fulgi sau pulbere de culoare cafenie-
gălbuie. Conţine 70–80% polizaharide, 10–20% apă și 1,5–4% substanţe minerale. Este format din resturi 
galactozidice esterificate la C6 cu o grupare sulfonică. Are o putere de gelificare foarte mare. Este folosit în 
industria alimentară (la prepararea înghețatei, cremei, gemurilor, bomboanelor, ca gelifiant sau ca agent de 
îngroşare pentru supe, creme şi sosuri, la prepararea jeleurilor), în scopuri tehnice (la producerea vacsului 
pentru încălţăminte, a linoleumului, mătăsii, pieilor artificiale, săpunului, vopselei, acuarelei, la producerea 
peliculelor fotografice foarte fine), în industria textilă, în industria farmaceutică, la pregătirea mediilor de cultură 
în bacteriologie şi micologie. 

Altern, -ă, adj.- mod de formare şi dispunere, (inserţie) a frunzelor pe un suport comun (tulpină, ramură, 
 lăstar) câte una la fiecare nod.  

Ambră, s.f.-1. răşină fosilă divers colorată (mai ales în nuanţe de galben), provenită din mai multe specii  de pini şi 
folosită la fabricarea unor obiecte de podoabă; chihlimbar; 2. substanţă ceroasă, brună-cenuşie, cu miros de 
mosc, formată în intestinul unei specii de caşalot şi care se foloseşte în parfumerie; chihlimbar cenuşiu. 

Amplexicaul,-ă, adj. (despre frunze) - care îmbrăţişează tulpina. 
Angiosperm, -ă, adj. (despre plante) - care are seminţele închise în fructe. Angiosperme, s.f. pl.- încrengătură de plante 

cu flori, cu seminţe închise în fructe, răspândite pe tot globul pământesc; la  sg.,- plantă care face parte din 
această încrengătură.  

Apedunculat, -ă, adj. (despre flori şi fructe) – lipsit de codiţă (peduncul); sesil. 
Apex, s.n.- vârf, capăt. 
Apical, -ă, adj.– situat terminal sau lângă partea terminală, la vârf. 
Apiculat, -ă, adj. (despre frunze, fructe) - care are vârful scurt şi ascuţit. 
Areal, s.n.- teritoriu, întindere, suprafaţă, regiune, zonă, suprafaţă de răspândire a unei specii, a unui gen sau a unei 

familii de plante sau de animale. 
Ascomicete, s.f. pl.- clasă de ciuperci saprofite şi parazite, care trăiesc în simbioză cu organisme vegetale (superioare 

şi inferioare); au corpul vegetativ format de obicei din filamente; se înmulţesc prin spori formaţi în ască. Unele 
sunt folositoare (ex. zbârciogul, drojdia de bere), altele dăunătoare (Sphaerotheca mors-uvae, care provoacă 
făinarea agrişului şi coacăzului). Spor, s.m.- celulă microscopică cu rol în reproducerea asexuată, răspândirea 
şi supravieţuirea în condiţii nefavorabile a unor organisme (vegetale sau animale) inferioare. 

Auriculat, -ă, adj.- în formă de auricul, de urechiuşă. 
Autogamíe, s.f.- fecundaţie a florilor unei plante prin polenul propriu, produs în aceeaşi floare. Autogamă, s.f.– plantă la 

care fecundaţia florilor se face cu polen propriu. 
Auxină, s.f.- substanţă hormonală vegetală, care stimulează procesele de creştere a plantelor. 
Axilă, s.f.- unghiul format de tulpină şi ramuri sau frunze sau de ramuri şi frunze; axilar, adj.- aflat la axilă. 

B 

Basyonym, basyonym, s.n. – bazionim, nume de bază în taxonomia plantelor; nume vechi: nume valid, nume păstrat 
(din termenii greceşti basis=bază şi onyma=nume). 

Bazidiomicete, s.f. pl.- clasă de ciuperci saprofite şi parazite care se înmulţesc prin bazidiospori,  formaţi  la exterior, pe 
organe numite bazidii. Bazídie, s. f.- organ special al unor ciuperci pe care se formează sporii. 

Biocid, -ă, adj.-  (substanţă) care distruge, care împiedică dezvoltarea microorganismelor.  
Bonsai (în limba japoneză: bon=vas + sai=arbore) s.m.- arbore pitic, miniaturizat artificial, obţinut în arta tradiţională 

niponă, prin cultivarea lui într-un vas de dimensiuni/volum reduse/redus, precum şi prin tăieri, legări şi 
ligaturări ale tulpinilor şi ramurilor, astfel ca aspectul să fie ca cel al arborelui natural. Este folosit la decorarea 
interioarelor, teraselor, balcoanelor, grădinilor. 

Bractee, s.f.- frunzişoară membranoasă sau nemembranoasă, verde sau divers colorată, care se află la baza florilor. 
Bracteea acoperă bobocul înainte de înflorire. 
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Butaş, s.m.- porţiune de lăstar, de rădăcină, tulpină sau de frunză detaşată de la planta-mamă şi sădită în pământ, cu 
scopul de a se înrădăcina şi de a foma o plantă nouă. 

C 
Caduc, -ă, adj. (despre organele aeriene ale plantelor) - care cade, nepersistent. 
Campanulat, -ă, adj. (despre flori) - în formă de clopoţel. 
Canelat,-ă, adj.- cu caneluri, cu adâncituri. 
Capsulă, s.f.– tip de fruct cu formă sferică, format din mai multe foiţe, uni- sau multiloculare, cu seminţe  numeroase. 
Carenat, -ă, adj.- care are formă de carenă, de luntre.  
Catafilă, s.f.- frunză redusă, de forma unor solzi, care se găseşte pe tulpinile subpământene sau la exteriorul mugurilor. 
Ciliat, -ă, adj.- care are franjuri asemănători cililor. Cil, s.m.- prelungire protoplasmatică mobilă, în formă  de fire subţiri, 

a unor bacterii, a unor infuzori, a unor alge şi a unor celule animale, care serveşte, de obicei, la locomoţie şi la 
deplasarea secreţiilor în organism.  

Claviform, -ă, adj. (despre organe) – organ cu vârful îngroşat, în formă de măciucă. 
Cleistogamie, s.f.- mod de polenizare în care florile se polenizează cu propriul lor polen, fără să se mai deschidă; 

autopolenizare. 
Coleoptere, s.n., pl.- insecte cu patru aripi: cele două superioare (elitre) sunt întărite şi au rol de protecţie pentru celelalte 

două, care sunt subţiri, membranoase şi servesc la zbor. [Elitră, s.f.- fiecare dintre cele două aripi externe sau 
anterioare, tari şi impregnate cu chitină, ale unor insecte (coleoptere, ortoptere etc.). Chitină, s.f.- substanţă organică 
asemănătoare celulozei, din care sunt făcute unele tegumente ale insectelor şi ale crustaceelor.] 

Colonie, s.f.- grupare de indivizi din aceeaşi specie, care duc viaţă în comun. 
Concav, -ă, adj. (despre organe) - care prezintă o scobitură; în formă de adâncitură. 
Concentraţie, s.f.- cantitatea de substanţă activă (produs) conţinută într-o unitate de volum sau de masă a unei soluţii. 
Conduplicat, -ă, adj. (despre organe) - îndoit în lungime, în două jumătăţi apropiate, suprapuse. 
Contaminare, s.f.- infectare cu microorganisme dăunătoare (îmbolnăvire) sau utile. 
Cordat, -ă, adj. (despre frunze, petale, sepale) - în formă de inimă. 
Coriaceu, -e, adj. (despre organe) - care are constituţia şi aspectul pielii; neted şi pielos. 
Cosmopolit, -ă, adj. (despre plante, animale) - care are o largă răspândire geografică; ubicvist.  
Crenată, adj. (despre frunză) -  cu marginile dentate. 
Criptogamă, criptogame, s.f., adj.- 1. la pl.: grup mare de plante inferioare, lipsite de flori, care au drept  caracteristică 

înmulţirea prin spori; la sg.: plantă care face parte din acest grup. 
Cultivar, s.n.- varietate, formă, rasă de plante care a fost creată sau selectată intenţionat şi este menţinută prin 

cultivare. [Termenul a fost introdus în anul 1923, de Bailey, în "Liberty Hyde Bailey Hortorium", Cornell 
University. Provine din forma constrânsă a cuvintelor a cultiva şi varietate. Folosirea termenului a fost 
recomandată de primul "Cod al plantelor cultivate", publicat în anul 1953, iar acceptul de folosire internaţională 
a fost dat în anul 1960; sinonim în limba română: soi].  

D 
Dentată, dinţată, adj. (despre frunze, petale, sepale) - care are lamina cu dinţi (incizii) ascuţiţi şi perpendiculari pe margine. 
Dehiscent, -ă, adj. (despre fruct) - care se deschide la maturitate şi eliberează seminţele; indehiscent, adj.- care nu se deschide. 
Dioic, -ă, adj. (despre plante) - care are florile bărbăteşti şi femeieşti pe indivizi deosebiţi ai aceleiaşi specii; unisexuat. 

E 
Ecologic,-ă, adj.- referitor sau care ţine de ecologie. Ecologie, s.f.- ramură a biologiei care studiază raporturile dintre 

organisme şi mediul în care trăiesc şi se dezvoltă. 
Ecosistem, s.n.– ansamblu format din biotop şi biocenoză, în care se stabilesc relaţii strânse atât între organisme cât şi 

între acestea şi factorii abiotici. Biotop, s.n.- totalitatea factorilor abiotici (apă, vânt, energia solară, clima, 
umiditatea) şi relaţiile dintre ei. Biocenoză, s.f.- nivel de organizare a materiei format din populaţii legate 
teritorial şi pe stadiul interacţiunii acestor populaţii).  

Edafic, adj.- care se referă la sol. 
Eliptic, -ă, adj. (despre frunze, sepale, petale, fructe) - cu formă ovală şi cu ambele extremităţi mai alungite (ascuţite). 
Elongat, -ă,  adj. (despre unele organe) -  care creşte mai mult în lungime; alungit. 
Emarginată, adj. (despre frunze, petale, sepale, bractei) - care este puţin crestată la vârf. 
Endemic, -ă, adj. (despre plante, animale) – care este specific (-ă) unei anumite regiuni; (cu acelaşi sens şi despre 

fenomene, boli). 
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Epifit, adv., epifită, adj. (despre plante superioare şi inferioare) – mod de trai; însuşire a unei plante autotrofe de a 
creşte pe altă plantă pe care o foloseşte doar ca suport, fără a o parazita. Autotrofă,  adj.- plantă care este 
capabilă să sintetizeze substanţele organice din cele anorganice. 

Erbacee, adj. (despre plante) – care are caracteristicile ierbii, nelemnos; care nu are în structură celule lemnoase. 
Erect, -ă, adj. (despre plante, ramuri, frunze, inflorescenţe) - cu creştere verticală, drept, pe toată lungimea.  

F 
Fasciculat, -ă, adj. (despre sistemul radicular, rădăcină) - fără pivot, format/-ă din ramificaţii fine; dispus/-ă în formă de 

fascicul, de mănunchi, de tufă. 
Fenotipic, -ă, adj.- care ţine de fenotip. Fenotíp, s.n.- 1. ansamblu de însuşiri şi caractere, care se manifestă în mod 

vizibil la un individ şi care este determinat de baza ereditară şi de condiţiile de mediu. 2. subunitate a speciei 
care cuprinde populaţii diferenţiate prin particularităţile fenologice. 

Ferm, -ă, adj. (despre fructe, mai rar despre frunze sau alte organe) - tare, solid, -ă. 
Filiform, -ă, adj. (despre rădăcini, tulpini, frunze, sepale, petale etc.) - fin,-ă şi alungit/-ă, cu formă de fir. 
Filogenie, s.f.- 1. procesul evoluţiei formelor organice ori a unui grup de animale sau de plante în cursul  dezvoltării 

istorice a lumii vii; filogeneză. 2. ramură a biologiei care cercetează filogenia. 
Fimbriat, -ă, adj. - care are franjuri. Fímbrie s.f.- formaţie anatomică în formă de ciucure, franjuri. 
Fitocenolog, s.m.- specialist în domeniul fitocenologiei. Fitocenologíe, s.f.- ramură a botanicii care studiază fitocenozele; 

fitosociologie. Fitocenoză, s.f.- asociaţie, comunitate de plante care trăiesc într-un anumit mediu şi sunt 
condiţionate de anumiţi factori fizici, geografici şi biologici.  

Fitogeografie, s.f.- ştiinţă interdisciplinară care, pe baza informaţiilor de taxonomie, filogenie, ecofiziologie, 
paleobotanică, geologie şi geografie, studiază distribuţia prezentă şi trecută, în spaţiu şi timp a speciilor de 
plante şi a comunităţilor pe care acestea le alcătuiesc în toate zonele globului; geografia plantelor. 

Floră, s.f.- totalitatea plantelor care trăiesc într-o anumită regiune a globului, într-o anumită perioadă geologică sau într-
un anumit mediu. Micofloră, s.f. – totalitatea speciilor de ciuperci (macro- şi  micromicete) de pe glob, dintr-o 
regiune sau dintr-un loc restrâns. Microfloră, s.f.- totalitatea plantelor microscopice (actinomicete, alge, bacterii 
şi ciuperci) de pe glob, dintr-o regiune sau dintr-un loc restrâns. Floră spontană/sălbatică - totalitatea plantelor 
care trăiesc într-o anumită  regiune a globului, într-o anumită perioadă geologică sau într-un anumit mediu, 
fără intervenţia omului. Floră cultivată - totalitatea plantelor cultivate de om într-o anumită regiune a globului, 
 într-o anumită perioadă geologică sau într-un anumit mediu. 

Fungi, s.m., pl.- grup de microorganisme eucariote, uni- sau pluricelulare, foarte răspândite în natură, dintre care o 
parte formează flora normală a unui alt organism viu. Eucariot, s.n.- organism viu, compus din una sau mai 
multe celule, care posedă nucleu şi citoplasmă distincte; excepţie fac virusurile şi bacteriile care sunt 
protocariote. 

G 
Gen, s.n.- categorie sistematică, subordonată familiei, care cuprinde una sau mai multe specii de plante  înrudite. 
Geofită, s.f., adj.- plantă perenă care, în condiţii nefavorabile, pierde organele vegetative aeriene, care se 

 usucă şi continuă să supravieţuiască numai prin organele subpământene (bulbi, tuberculi, rizomi).  
Gimnospermă, gimnosperme, s.f. (despre plante) - diviziune a clasei fanerogamelor, caracterizată prin faptul că 

seminţele plantelor nu sînt închise în ovare, ci se dezvoltă pe o carpelă deschisă.  
Gineceu, s.n.- organ al florii, format din ovar, stil şi stigmat, care serveşte la reproducere; pistil. 
Glabru,- ă, adj. (despre frunze, ramuri, tulpini, flori, fructe) - lipsit de peri, nud.  
Glauc, -ă, adj. (despre frunze, alte organe, plante) - de culoare verde-palid-albăstrui, culoare determinată de o 

substanţă ceroasă; brumat.. 
Gracil, -ă, adj.- cu structură delicată, subţiratic, fragil; plăpând, firav, delicat. 

H 
Habitat, s.n.- suprafaţă locuită de o populaţie, de o specie de plante sau de animale; loc sau areal favorabil creşterii şi 

dezvoltării unui organism. 
Habitus, s.n.- înfăţişare, aspectul unei plante; portul unei plante. 
Haldă, s.f.- loc unde se depozitează sterilul şi deşeurile inutilizabile, provenite din lucrările miniere, de la prepararea 

minereurilor sau din uzinele metalurgice. 
Hemicriptofítă, adj., s.f.- plantă perenă la care mugurii de reînnoire apar în dreptul suprafeţei solului sau  sub stratul de 

frunze moarte sau de muşchi care acoperă pământul. 
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Heterotrof, adj., s.m., s.f.- organism care se hrăneşte numai cu substanţe organice sintetizate de alte organisme, 
neavând capacitatea de a sintetiza singur substanţele organice din cele anorganice. 

Hermafrodită, adj. (despre flori, plante) - care întruneşte caracterele ambelor sexe. 
Hirsut,-ă, adj. (despre rădăcini, frunze, tulpini, ramuri, petale, sepale, fructe) - prevăzut cu peri lungi, rigizi; hispid,-ă. 
Holoparazit, -ă, adj., s.m. şi s.f.- (plantă lipsită de clorofilă) care trăieşte parazitar pe o altă plantă, din care 

 extrage hrana necesară. 
Humus, s.n.- amestec de substanţe organice amorfe, aflat în sol, care îi condiţionează fertilitatea şi care este rezultat 

din transformarea materialului vegetal sub acţiunea microorganismelor. 

I 
Imbricat,-ă, adj. (despre un organ) - care se acoperă ca ţiglele de pe acoperişul unei case. 
Infestare, s.f.- pătrunderea unor paraziţi într-un organism. 
Inflorescenţă, s.f.- ansamblu de flori dispuse pe un ax sau pe un complex de axe în diferite moduri, specifice diferitelor 

familii de plante. 
Inoculare, s.f.- acţiunea de a introduce în mediu de cultură o celulă sau un fragment de ţesut vegetal, animal sau dintr-

un microorganism. 
Invazivă, adj. (despre animale, plante) -  ale cărei populaţii au capacitatea de a pătrunde masiv în areale intinse, prin 

creşterea exagerată a numărului de indivizi. 

L 
Label, s.m. 1. petala modificată a corolei orhideelor. 2. partea mediană a buzei inferioare la insecte.  
Lanceolat, -ă, adj.- în formă de lance, cu lungimea de 3-4 ori mai mare decât lăţimea.  
Laterít, laterite, s.n.- depozit bogat în hidroxizi de aluminiu şi de fier, format prin alterarea unor roci din zona tropicală umedă. 
Lax, -ă, adj.- dispersat/-ă, răsfirat/-ă. 
Limb, s.n., lamină, s.f.- partea lată şi verde (sau, mai rar, de altă culoare) a frunzei, de forme şi mărimi variabile şi 

străbătută de nervuri.  
Litofítă, adj. (despre plante) - care creşte pe stânci, roci sau bolovănişuri; rupestră, rupicolă. 
Lobat, -ă, adj. (despre frunze, sepale, petale) - caracteristica de a avea margine cu incizii mari şi adânci până la ¼ din limb.  
Loess, loessuri, s.n.- rocă argiloasă, uniformă, afînată şi foarte fertilă, compusă din particule fine, de culoare galbenă-

deschisă sau galbenă-cafenie, foarte bogată în săruri minerale; acoperă 17% din suprafaţa ţării noastre, în 
zonele de câmpie şi de podiş. 

M 
Malacologie, s.f.- ramură a zoologiei care se ocupă cu studiul moluştelor.  
Mediu, s.n.- natura înconjurătoare alcătuită din totalitatea factorilor în care se află fiinţe şi lucruri; în biotehnologii: 

substrat din apă şi diferite ingrdiente (substanţe minerale, extracte naturale) pe care sunt crescute 
microorganisme şi plante. 

Meristem, s.n.- ţesut vegetal tânăr, situat la extremitatea rădăcinii, tulpinii şi ramurilor, care se înmulţeste 
 continuu, în vederea creşterii acestora. 

Miceliu, s.n.- reţea, sistem de filamente subţiri şi ramificate, care alcătuieşte aparatul vegetativ al majorităţii ciupercilor.  
Mico-heterotrofă, s.f.- plantă care îşi ia hrana de la fungii cu care trăieşte în simbioză, fungi care alcătuiesc micoriza. 
Micoríză, s.f.- relaţie/proces de convieţuire stabilă între anumite categorii de ciuperci şi rădăcinile unor plante 

superioare. Micoriza poate fi definită şi ca simbioza între rădăcinile diferitelor plante superioare şi hifele 
miceliene ale unor specii de ciuperci. (Etimologie, din termenii greceşti: mykes=ciupercă şi rhiza=rădăcină.). 

 

[Micoriza este o asociaţie simbiotică (asociaţie micorizală) de tip biosistem, reciproc avantajoasă (bilateral pozitivă; +,+), realizată între 
miceliul unei ciuperci şi rădăcinile unei plante ierboase sau lemnoase.  

Pentru a trăi şi a se dezvolta, ciupercile au nevoie de substanţe organice pe care nu şi le pot produce prin fotosinteză, în schimb, ele au 
o bună capacitate de absorbţie a mineralelor din sol. 

Plantele au posibilitatea de a face fotosinteză prin care transformă mineralele în substanţe organice, de care au nevoie în toate procesele 
necesare supravieţuirii, dezvoltării, înmulţirii, dar au capacitate limitată de a extrage mineralele din sol, ca urmare a ritmului lent de creştere a 
rădăcimilor. In astfel de condiţii, apare asocierea/simbioza dintre cele două organisme - plantă şi ciupercă, organisme care se ajută reciproc. 
Micoriza se realizează într-un interval de timp scurt şi se menţine mare parte a ciclului biologic (la unele specii) sau toată viaţa (la alte specii). 

Pentru arbori, relaţia dintre ciupercă şi plantă, este deosebit de importantă, multe păduri neputând exista în lipsa micorizei. Aproape 
toate familiile plantelor angiosperme (cu excepţia chenopodiaceelor şi cruciferelor) prezintă, măcar câteva specii care realizează micorize. 
Micoriza este frecventă şi la gimnosperme. Nu numai rădăcinile plantelor superioare trăiesc în simbioză cu miceliile ciupercilor, ci şi părţile 
subterane ale multor ferigi (Pteridophyta) şi muşchi (Bryophyta). Speciile de plante superioare cu micorize sunt foarte numeroase 
(aproximativ 50% din numărul total). 
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TERMENI MEDICALI 

A 
Abces, s.n. (pop.: buboi, coptură; reg.: furnicel; înv.: apostimă) - acumulare de puroi, într-un ţesut sau organ, bine 

delimitată de ţesuturile din jur printr-o membrană de ţesut conjunctiv, apărută în urma dezintegrării ţesuturilor, 
de obicei sub acţiunea unor agenţi microbieni sau parazitari. 

Acnee, s.f.- boală de piele caracterizată prin apariţia, mai ales pe faţă, a unor coşuri, puncte negre etc., care adesea 
supurează. Acnee juvenilă - acnee frecventă mai ales la pubertate. 

Adjuvant, adj., s.m.- (remediu, medicament, leac) care activează acţiunea unui medicament.  
Afrodisiac, adj., s.m.- (remediu) care excită pornirile sexuale. 
Alergie, s.f., anafilaxie, erupţie, exantem, s. (pop.: plescăiţă, plescaviţă, spuzeală; reg.: spuzitură; înv.: prozăritură) - 

mod special al unui organism de a reacţiona faţă de un agent microbian, chimic sau o acţiune mecanică. 
Alexifarmică, adj.- acţiune specifică unor substanţe care acţionează ca antidot general contra otrăvurilor, contra 

muşcăturilor veninoase, contra infecţiilor. Antidot, s.n.- substanţă, produs, medicament, parte a unei plante 
etc. care neutralizează acţiunea unei otrăvi, a anui virus etc. din organism; contra otravă. 

Amenoree, s.f.- absenţă fiziologică a ciclului menstrual, în timpul sarcinii, al alăptării, sau patologică, pricinuită de o 
insuficienţă ovariană sau hipofizară. 

Analgezic, sedativ, adj., s.n.- (remediu) care reduce senzaţia de durere; calmează sau înlătură temporar durerile, 
spasmele, stările de nervozitate, stresul. 

Anemie, s.f.- boală cauzată de scăderea cantităţii de hemoglobină sau a numărului de celule roşii din sânge. 
Anticonvulsiv, -ă adj., s.n.- (substanţă, produs, medicament, remediu) care calmează sau previne convulsiile. Convulsie 

s.f.- 1. contractare involuntară, bruscă şi repetată a muşchilor; spasm. 2. (fig.) Zvârcolire; frământare, încordare. 
Antidepresív, -ă, adj., s.n.- (remediu, leac, substanţă, produs, medicament, parte a unei plante, aliment ş.a.) care înlătură 

depresia. Depresie, s.f.- stare sufletească (patologică) de tristeţe (asociată cu nelinişte); descurajare, deprimare. 
Antidiareic, adj., s.n.- (remediu) care opreşte diareea. 
Antiemetic, adj., s.n.- (remediu) care combate stările de greaţă şi ameţeală. 
Antiflogistic, adj., s.n.- (remediu) cu acţiune antiinflamatorie. 
Antihelmintic, adj., s.n.- (substanţă, produs, medicament, parte a unei plante) care ucide viermii paraziţi în/pe diferite 

organe ale corpului uman sau la animale.  
Antihemoroidal, adj., s.n.- (remediu) care previne sau opreşte formarea hemoroizilor (trînjilor). 
Antioxidant, -ă, adj., s.m.- (remediu) care împiedică sau întârzie acţiunea de oxidare. 
Antipiretic, adj., s.n.- (remediu) care provoacă scăderea febrei; antitermic, febrifug. 
Antiseptic, adj., s.n.- (leac) care previne sau înlătură infecţiile microbiene sau care împiedică putrefacţia. 
Antispasmodic, -ă, adj.- (medicament, remediu) care combate spasmele; antispastic, spasmolitic. Spasm, s.n.- 

contracţie involuntară bruscă (şi violentă) a unui muşchi sau a unui grup de muşchi; convulsie, grimasă. 
Anxietate, s.f.- stare patologică de nelinişte, de aşteptare încordată, de nelinişte, de teamă, frământare, grijă, îngrijorare, 

nelinişte, temere însoţită de tulburări fiziologice (palpitaţii, jenă în respiraţie,  etc.), întâlnită în unele boli de nervi.  
Aromoterapie, s.f.- metodă terapeutică bazată pe efectul produşilor chimici mirositori din uleiurile volatile ale plantelor. 
Artrită, s.f.- boală care se manifestă prin inflamarea articulaţiilor în urma unei infecţii microbiene sau a dereglării 

metabolismului. Simptomele specifice pentru artrită sunt: înroşirea, inflamarea şi durerea care apar la nivelul 
încheieturilor. Artrita reumatoidă reprezintă o formă cronică de artrită care apare, în general, la nivelul tuturor 
încheieturilor ce se deformează. În unele cazuri, această formă de artrită poate afecta şi pielea, ochii, 
plămânii, inima, vasele de sânge şi nervii. 

Astenie, s.f.- slăbire generală a organismului, lipsă de putere (fizică sau psihică). 
Astm, s.n.- boală care se manifestă prin greutate în evacuarea aerului din plămâni şi prin nevoia imperioasă de aer. 

Astm bronşic-astm datorat spasmului muşchilor bronhiolelor, provocat de o stare alergică, o infecţie 
pulmonară cronică, o iritaţie locală a aparatului respirator etc. Astm cardiac-astm provocat de o insuficienţă 
cardiacă acută, ca urmare a acumulării de sânge în plămâni. 

Astringent, adj., s.n.- (remediu, leac) care contractează ţesuturile unui organ. 
Atacul de cord, infarctul miocardic (IM) sau infarctul miocardic acut (IMA) - este întreruperea fluxului sangvin la 

nivelul unei porţiuni a cordului, ce determină moartea celulelor miocardice (ale inimii). 
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B 
Bactericid, adj., s.n.– (substanţă, produs, medicament) capabil să omoare bacteriile. 
Benign, -ă, adj. (despre boli, tumori) - care nu prezintă gravitate; uşor. 
Bronşită, s.f.- afecţiune a căilor respiratorii, care constă în inflamarea mucoasei bronhiilor şi care se manifestă prin tuse. 

C 
Carcinogen, -ă, adj.- care generează un carcinom; cancerigen. Carcinom s.n.- tumoare malignă a ţesutului epitelial; epiteliom. 
Carminativ, adj., s.n.- (medicament, remediu) care calmează durerile abdominale şi favorizează evacuarea gazelor intestinale. 
Cataplasmă, s.f.- 1. pastă medicinală, frunze, fructe, scoarţă de copac, bucată de carne cu acţiune emolientă şi 

revulsivă, care se aplică, drept remediu, pe partea bolnavă a corpului; 2. bucată de pânză, bandaj etc. pe care 
se întinde pasta medicinală pentru a fi aplicată pe corp.  

Cataractă, s.f.- boală de ochi, care constă în opacifierea cristalinului şi care poate duce la orbire totală sau parţială.  
Cicatrizant, adj., s.n.– (remediu) care înlesneşte vindecarea rănilor, prin stimularea sintezei colagenului. 
Colagog, -ă, adj., s.n.- (remediu) care stimulează secreţia biliară; aliment sau medicament care provoacă evacuarea 

bilei în intestin. 
Colică, s.f.- durere abdominală violentă. 
Contraceptív, -ă, adj., s.n.- (metodă sau produs) care împiedică fecundaţia; anticoncepţional.  
Convalescenţă, s.f. (pop.: întremare) - perioadă prin care trece un bolnav după vindecare până la însănătoşirea deplină. 
Coş, s.n.- bubuliţă purulentă care se formează pe faţă sau pe corp, ca urmare a unei leziuni sau a unei inflamaţii a 

glandelor sebacee.  

D 
Decoct, s.n.- preparat lichid, rezultat prin fierberea în apă a unor plante alimentare sau medicinale. 
Demenţă, s.f.- alienaţie mintală, nebunie, pierdere a judecăţii din cauza unei boli mintale. Demenţă precoce - formă de 

schizofrenie, care apare la tineri. Demenţă senilă - demenţă ce progresează odată cu vârsta. Sminteală, smintire, 
ţicneală, boală mintală, pop. nebuneală; înv. şi reg.: smintă; Transilvania, Maramureş şi Banat: bolânzie; prin 
Bucovina: sălteală; Moldova: zăluzeală, zăluzie, zărgheală, zărghenie; fam.: căpială; fig.: rătăcire, scrânteală, ţăcăneală. 

Demulcent, adj., s.m.- (agent mucilaginos sau uleios, de exemplu, guma arabică, uleiul de măsline, glicerina) care are 
proprietatea de a calma o suprafaţă iritată, în special la nivelul mucoaselor. 

Dermatită, s.f.- boală, iritaţie sau inflamaţie a pielii, cauzată de anumiţi agenţi externi (substanţe, praf, bacterii, ciuperci), 
cu diferite manifestări: piele uscată, hiperemie (piele roşie), prurit (mâncărime), creste şi alte leziuni exfoliative, 
papule (leziuni hiperemice, reliefate), vezicule (leziuni cu lichid). Fotodermatita - reacţie anormală a pielii ca 
urmare a expunerii bruşte sau de durată la radiaţiile solare (ultraviolete). 

Dermic, -ă, adj.- care ţine de dermă, privitor la dermă, piele. Dermă, s.f.- ţesut fibros conjunctiv, care formează partea cea mai 
groasă şi mai adîncâ a pielii, fiind acoperit de epidermă (şi în care se află corpusculii tactili şi rădăcinile perilor). 

Detoxifiant, depurativ, adj., s.n.– (substanţă, produs, medicament) care contribuie la eliminarea din organism a toxinelor 
şi a produşilor rezultaţi din dezasimilare. 

Diabet, s.n. (pop.: boală de zahăr) - nume dat mai multor boli metabolice şi endocrine, caracterizate prin eliminare 
abundentă de urină, prin senzaţie continuă de sete, prin prezenţa glucozei în urină etc. 

Diaree, s.f.- dereglare a digestiei, manifestată prin expulzare repetată, de mai multe ori pe zi, de materii fecale moi sau lichide. 
Dismenoree, s.f.- menstruaţie însoţită de dureri; tulburare a fluxului menstrual, însoţită de obicei de dureri. 
Dispepsie, s.f.- dificultate în a digera alimentele. 
Displazie, s.f.- dezvoltare anormală a unui ţesut sau organ, a unei părţi a corpului. 
Distrofie, s.f.- stare patologică constând în dezorganizarea nutriţiei ţesuturilor, a organelor corpului sau a întregului organism. 
Diuretic, adj., s.n.- (substanţă, produs, medicament) care produce sau măreşte diureza. Diureza, s.f.– proces `fiziologic 

de producere şi eliminare a urinei. 
Dizenterie, s.f.- boală molipsitoare, care se manifestă prin ulceraţii intestinale, dureri violente în abdomen şi diaree cu sânge. 

E 
Eczemă, s.f.- inflamaţie a stratului superficial al pielii, însoţită de înroşirea ţesuturilor, de apariţia unor mici vezicule şi de mâncărimi. 
Edem, s.n.- acumulare de lichid seros în ţesuturile diferitelor organe. 
Entorsă, s.f.- leziune traumatică a unei articulaţii provocată de executarea bruscă a unei mişcări dincolo de limitele 

fiziologice, fără a fi urmată de o deplasare permanentă a oaselor sau a ligamentelor. 
Epilepsie, s.f. (pop.: pedepsie, boala copiilor, ducă-se-pe-pustii) - boală a sistemului nervos, caracterizată prin crize 

convulsive intermitente, însoţite de pierderea cunoştinţei, de halucinaţii senzoriale şi de alte tulburări psihice.  
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Erupţia pielii sau erupţia cutanată, s.f.- inflamaţie. Erupţiile pot fi determinate de o gamă largă de afecţiuni, care variază, 
ca gravitate, de la uşoare la grave, afectează o zonă mică de piele sau întregul corp şi pot apărea la orice 
vârstă şi în orice grup populaţional; sunt de culoare roşie, albă, violetă sau gri şi pot avea aspect plat, de 
ridicătură (papulă) sau de umflătură; includ şi descuamarea sau exfolierea pielii. Erupţie pruriginoasă, s.f.- 
afecţiune a pielii, apariţia unor pete, a unor băşicuţe, plăci, pustule etc. pe piele sau pe mucoase, constituind 
simptomul unor boli (contagioase); totalitatea acestor pete, plăci, pustule etc. apărute, însoţită de mâncărime. 

Euforie, s.f.- stare care se manifestă printr-o senzaţie de bună dispoziţie exagerată, de optimism nemotivat şi care 
apare în unele boli nervoase sau este provocată de unele substanţe narcotice; beatitudine. 

Eupeptic, adj., s.n.- (substanţă, produs, medicament, remediu) care uşurează digestia. 
Expectorant, -ă, pectoral, -ă adj., s.n.- (medicament, substanţă, remediu) care uşurează expectoraţia. Expectoraţie, 

expectorare, s.f.- 1. secreţie a căilor respiratorii, eliminată prin tuse; spută, flegmă. 2. eliminare prin tuse a 
produselor patologice din plămâni sau din căile respiratorii superioare. 

F 
Faringita, s.f.- boală care constă în inflamaţia acută sau cronică a mucoasei faringelui. 
Febrifug, adj., s.n.- (substanţă, medicament, remediu) care înlătură sau reduce febra; antipiretic, antifebril. 
Fibrodisplazia osificantă progresivă (FOP), s.f. (pop. boala de piatră sau sindromul omului de piatră) - este una din cele 

mai rare şi mai bizare afecţiuni genetice. Aşa cum sugerează şi denumirea, cei care suferă de această boală 
dezvoltă peste schelet un alt strat de os care, la un moment dat, le transformă corpul într-o structură rigidă, 
asemenea unei statui, care nu le mai permite să se mişte. Aproximativ 800 de oameni din lume au fost 
diagnosticaţi, până acum, cu Sindromul Omului de Piatra. Nu s-a găsit încă un tratament pentru această 
afecţiune, deşi, în 2006, a fost descoperită gena FOP şi de atunci, studiile clinice continuă. 

Flatulenţă, s.f.- 1. acumulare excesivă de gaze în stomac şi în intestine; flatuozitate, meteorism. 2. evacuare frecventă, 
abundentă şi necontrolată, a gazelor din intestine. 

Frison, frisoane, s.n.- succesiune de tremurături convulsive şi ritmice, însoţită de o senzaţie puternică de frig, care se 
manifestă, de obicei, înainte de o criză febrilă sau în timpul unei boli febrile. 

Furunculoză, s.f.- boală de piele caracterizată printr-o erupţie simultană sau succesivă a mai multor furuncule, din cauza 
unui focar stafilococic latent. Furuncul, s.n. (pop.: abces, buboi) - inflamaţie purulentă a foliculilor firelor de păr, ca 
urmare a unei infecţii cu stafilococi, care poate prinde ţesuturile învecinate, provocând leziuni ale pielii. 

G 
Glaucom, s.n.- boală gravă a ochilor, caracterizată prin creşterea tensiunii intraoculare, atrofia membranelor şi 

excavarea nervului optic, dureri locale intense şi scăderea acuităţii vizuale până la cecitate (orbire). 
Gută, s.f. (pop.: podagră, apoplexie, paralizie) - boală cronică, caracterizată prin creşterea acidului uric în sânge şi 

depozitarea lui, în special, la nivelul articulaţiilor şi care se manifestă prin umflături ale articulaţiilor şi sunt 
însoţite de dureri violente. 

Guturai, s.n.- boală constând în inflamaţia mucoasei nazale, cauzată de răceală sau de infecţie şi manifestată prin 
strănuturi dese şi secreţie nazală apoasă. 

H 
Hemiplegie, s.f.- paralizie a unei jumătăţi a corpului, datorită lezării unei părţi a căii nervoase motorii. 
Hemoptizie, s.f.- (pop.: scuipare de sânge) - eliminare de sânge prin tuse, provocată de o hemoragie a căilor 

respiratorii, mai ales în cazurile de tuberculoză pulmonară. 
Hemoroizi, s.m., pl. (pop.: trânji) - dilataţii varicoase interne sau externe ale venelor din regiunea rectului, manifestate 

prin dureri şi hemoragii, apărând mai ales la cei ce duc o viaţă sedentară. 
Hemostatic, -că, adj., s.- (substanţă, medicament etc.) care opreşte o hemoragie; cu proprietatea de a opri curgerea sângelui. 
Hepatic, adj.- în legătură cu ficatul, care ţine de ficat. 
Hernie, hernii, s.f.- umflătură formată prin ieşirea totală sau parţială a unui organ din cavitatea sa naturală printr-un 

orificiu natural sau artificial; spec. ieşire a intestinului subţire din peritoneu; vătămătură, surpătură, 
boşorogeală. Hernie de disc-ieşire a nucleului cartilaginos din discul intervertebral. 

Hidrocefalíe, s.f.- afecţiune caracterizată prin acumularea excesivă de lichid cefalorahidian în membranele creierului, 
însoţită de atrofia acestuia, iar la copii şi de creşterea progresivă a cutiei craniene, incomplet osificată. 

Hiperestezie, s.f.- sensibilitate exagerată a unui organ de simţ. 
Hiperplazie, s.f.- creşterea de volum a unui ţesut, sau a unui organ prin proliferarea (înmulţirea) elementelor celulare 

constitutive; rar este fiziologică, compensatorie; apare, de regulă, patologic, producând tumori: hiperplazie 
adenomatoasă, sau simplă; hiperplazie glandulo-chistică a mucoasei uterine (v. metropatia hemoragică). 
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OAMENI CARE ŞI-AU DEDICAT VIAŢA CUNOAŞTERII ORHIDEELOR 

ŞI/SAU ALTOR ELEMENTE ALE LUMII ÎNCONJURĂTOARE 

 Numărul acestor oameni, a căror viaţă se împleteşte cu cunoaşterea orhideelor, dar şi cu cea a atâtor vieţuitoare, forme de 
relief, ape, fenomene ale naturii, nu cred că poate fi stabilit pentru că este de ordinul sutelor sau miilor şi include învăţaţi din diferite 
domenii,: botanişti, naturalişti, farmacişti, medici, geografi, hidrologi, ecologişti, orchidologi, horticultori, agronomi, taxonomişti, artişti 
botanici, chimişti, geologi, navigatori, exporatori, fermieri, oameni de afaceri, filozofi, politicieni, oameni cu funcţii statale înalte etc., dar şi 
oameni obişnuiţi: grădinari, colectori de plante, misionari, colecţionari, patroni şi companii implicaţi în susţinerea financiară a unor călătorii, 
publicaţii, activităţi şi manifestări ştiinţifice sau publice etc. Pentru noi, moştenitorii rezultatelor muncii lor, reprezintă exemple de dăruire, de 
profesionalism, pasiune, curaj, altruism şi chiar de sacrificiu iar lumina memoriei lor ar trebui să ardă permanent. În cele câteva pagini, sunt 
amintiţi foarte puţini şi cu date sumare, dar prin această lucrare aduc omagiul meu tuturor celor regăsiţi sau nu aici sau în publicaţii şi 
documente, tuturor celor ştiuţi sau necunoscuţi lumii. 

►►►   ◄◄◄ 

 Sir Joseph Banks, 1st Baronet, GCB, PRS, 1743-1820, naturalist, botanist, protector al ştiinţelor naturale, explorator, prim 
baronet englez, diplomat, personalitate de excepţie în şi pentru lumea ştiinţifică, însoţitor al căpitanului James Cook în prima călătorie 
transoceanică, între 1768 şi 1771, este considerat a fi cel care a introdus în Occident specii de Eucalyptus L'Hér., Acacia Mill. şi Mimosa L., 
Banksia L.f. A avut una dintre cele mai mari colecţii de orhidee, unele specii aduse în Anglia din India şi Australia şi a fost printre primii care 
au sugerat şi aplicat metode de creştere. Ca omagiu, genul Banksia L.f. şi aproximativ 80 specii de plante îi poartă numele. Ca autor 
botanic este recunoscut cu abrevierea Banks. 

●James Cook, 1728-1779, explorator, navigator şi cartograf englez, căpitan în Marina Regală; a întocmit hărţi detaliate ale 
insulei Newfoundland, înainte de a întreprinde trei expediţii în Oceanul Pacific, unde a realizat primul contact european cu coasta estică a 
Australiei şi Insulele Hawaii, precum şi prima circumnavigare a Noii Zeelande; a fost ucis în timpul celei de-a treia călătorii de explorare în 
Pacific, în anul 1779, în Hawaii, în timpul unei altercaţii cu băştinaşii. 

►►►   ◄◄◄ 

 Franz (Francis) Andreas Bauer, 1758-1840, specialist în microscopie, renumit artist botanic austriac. S-a născut în Feldsberg, 
Moravia (în prezent Valtice, Republica Cehia). A fost fiul lui Lucas Bauer (?-1761), pictor la Curtea Prinţului de Liechtenstein şi frate al 
pictorilor Josef Anton (1756–1830) şi Ferdinand Bauer (1760–1826). F.A. Bauer i-a succedat tatălui său ca artist ilustrator la Curtea 
Princiară şi a fost ilustrator şi pictor de flori la Galeria din Viena. În Viena, la Schönbrunn Imperial Gardens, a ilustrat lucrările Baronului 
Nikolaus Joseph von Jacquin (1727-1817, om de ştiinţă născut în Olanda, cu studii de medicină, chimie şi botanică) şi ale fiului său - 
Baronul Joseph Franz von Jacquin (1766-1839, om de ştiinţă austriac cu studii de medicină, chimie, zoologie şi botanică), pe care Bauer l-a 
însoţit la Londra, unde baronul l-a prezentat lui Sir Joseph Banks (1st Baronet, GCB, PRS, 1743-1820, naturalist şi botanist englez). 
Impresionat de talentul lui Bauer, Sir Banks i-a asigurat locul de prim ilustrator botanist la Royal Botanic Gardens Kew şi la Muzeu, 
unde Banks a rămas din 1788 şi a lucrat timp de 50 de ani, până la sfârşitul vieţii. A devenit  pictor botanic al Regelui George III 
(George William Frederick, 1738-1820, Rege al Marii Britanii şi Irlandei din 1780 până la unirea celor două state, la 1 ianuarie 1801, 
după care a fost Rege al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei până la moarte). A fost membru al Royal Society şi s-a bucurat 
de protecţia Reginei Sophia Charlotte (Charlotte of Mecklenburg-Strelitz, 1744-1818, soţia Regelui George III), a Prinţesei Elisabeth 
(1770-1840, fiica Regelui George III şi a Reginei Charlotte) şi a lui Sir William Jackson Hooker, KH FRS FRSE FLS (1785-1865, 
botanist, sistematician şi ilustrator botanic englez). Miile de ilustraţii au făcut parte din publicaţii somptuoase, precum "Delineations 
of Exotick Plants" (1796–1803), "Illustrations of Orchidaceous Plants"(1830–38) a lui John Lindley, "Strelitzia Depicta" (1818). 
Abrevierea cu care este citat ca autor botanic este F.A. Bauer. 

►►►   ◄◄◄ 

 Odoardo Beccari, 1843-1920, naturalist italian, cunoscut mai ales pentru descoperirea în Sumatra, în 1878, a speciei 
Amorphophallus titanum (Becc.) Becc. ex Arcang (Familia Araceae Juss.) – planta cu cea mai mare inflorescenţă neramificată din Regnul 
Vegetal (atinge lungimea de 3,1 m şi greutatea de 138 kg). 
 Copil orfan din Florenţa, a început studiile la Colegiul Lucca (Toscana), unde, sub îndrumarea profesorului Ignazio Mezzetti, a 
făcut primele observaţii asupra naturii înconjurătoare. Cunoscându-l pe profesorul Cesare Bicchi (1818-1907), botanist şi director la 
Grădina Botanică din Lucca., i-a prezentat acestuia un exemplar de lalea (specie cunoscută în prezent ca Tulipa saxatilis Siebold ex 
Spreng.), pe care Bicchi l-a numit, în onoarea tânărului, Tulipa beccariana Bicchi). Sub acest imbold, Beccari s-a apropiat mai mult de 
botanică, de studiul criptogamelor şi a devenit, încă de timpuriu, colaborator la Erbario Crittogamico Italiano. Studiile superioare le-a urmat 
la Universitatea din Pisa. Din 1861, când încă era student, a devenit asistentul profesorului şi botanistului Pietro Savi (1811-1871). Aici, l-a 
avut ca profesor şi pe botanistul, biologul şi micologul italian Ugolino Martelli (1860–1934). După un conflict cu decanul, a continuat studiile 
universitare la Bolonia şi a absolvit în 1863. Aici, l-a cunoscut pe naturalistul şi politicianul genovez Giacomo Doria (1840-1913), de care 
avea să-l lege o pritenie pentru toată viaţa. După absolvire, a ajuns, pentru câteva luni, la Royal Botanic Gardens, Kew, unde i-a întâlnit pe 
renumiţii botanişti Charles Darwin (1809-1882), Sir William Jackson Hooker, KH FRS FRSE FLS (1785-1865), Sir Joseph Dalton Hooker, 
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OM GCSI CB PRS (1817-1911) şi pe primul rajah alb din Sawarak (Borneo) - Sir James Brooke, KCB (1803-1868). Întâlnirea cu Sir James 
Brooke l-a ajutat şi, în 1865, a plecat cu G. Doria în Sawarak (Borneo), de unde au colectat plante, cochilii, fluturi şi alte insecte şi animale. 
Beccari a fost interesat îndeosebi de palmieri. În 1868, din cauza malariei, s-a întors la Florenţa şi, în 1869, a fondat "Nuovo giornale 
botanico italiano", publicând rezultatele muncii sale în "Bolletino della Società geografica Italiana". După o expediţie în Etiopia, în 1872, a 
mers pentru a doua oară în Papua Noua Guinee, împreună cu compatriotul său - ornitologul Luigi Maria D'Albertis (1841-1901, naturalist şi 
explorator pasionat, primul care a cartografiat Fluviul Fly din Papua). Amândoi au colectat specimene zoologice (în special de pasărea 
paradisului) şi materiale etnografice. S-a întors în 1876. În 1877, a plecat pentru a treia oară în Extremul Orient: a vizitat locuri din India, 
Malezia, Australia, Tasmania, Noua Zeelandă. În  mai 1878, a plecat (5 luni) în Java, pentru explorări în pădurile montane din Sumatra, 
unde a descoperit arum. În acelaşi an, a revenit la Florenţa şi a fost numit director al Grădinii Botanice, ca succesor al botanistului Filippo 
Parlatore (1816-1877), retrăgându-se în 1879, în urma conflictelor cu administraţia de la Istituto di Studi Superiori. 
 Din 1880, retras şi-a continuat activitatea de cercetare a materialelor sale, colectate în timpul călătoriilor şi depuse la Museo di 
Storia Naturale di Firenze şi a publicat rezultatele în revista "Malesia" - al cărui fondator era şi care, din 1887, nu a mai primit fonduri de la  
l'Istituto di Studi Superiori. Descurajat de acest episod, a fost nevoit să-şi întrerupă studiile asupra bogatului său material din Malaezia şi nu 
a mai publicat. S-a ocupat de descrierea călătoriilor şi, în 1902, a publicat cartea "Nelle foreste di Borneo", tradusă în mai multe limbi şi 
cunoscută în mare parte a lumii.  Din 1904,  l'Accademia dei Lincei, Roma, l-a numit ca membru, recunoscându-i meritele ca naturalist şi 
botanist. Şi-a continuat activitatea până la sfîrşitul vieţii.  
 Mare parte din timpul călătoriilor a fost în Indonezia (atunci Indiile Olandeze de Est), unde şi-a însuşit limbajul malay, javanez, 
sundane, vorbind fluent. De-a lungul carierei sale, a descoperit şi identificat numeroase specii noi de plante, în mare parte palmieri (Familia 
Arecaceae Bercht. & J. Presl) -130 specii din 25 de genuri, dintre care 15 specii din genul Pinanga Blume, 12 din Licuala Wurmb., la 
care se adaugă speciile din genurile Areca L., Arenga Labill., Caryota L., Cyrtostachys Blume, Eugeissona Griff., Iguanura Blume, 
Johannesteijsmannia J. Dransf., Salacca Reinw. Între speciile de palmieri identificate de Beccari, este o formă deosebită şi rară: Cocos 
nucifera palmyrensis (nuca de cocos), cu secţiunea transversală a fructului perfect triangulară; este endemică în Palmyra Atoll, din Oceanul 
Pacific. În 1882 s-a căsătorit şi a avut 4 fii.  
 Opera (parţial): "Malesia, raccolta di osservazioni botaniche intorno alle piante dell'arcipelago indo-malese e papuano" (vol. 1, 
Genova; vol. 2, Genova; vol. 3, Firenze-Roma, 1877-1890); "Nelle Foreste di Borneo. Viaggi e ricerche di un naturalista" (S. Landi, Firenze, 
1902); "Palme del Madagascar" (1912); "Nova Guinea, Selebes e Molucche. Diari di viaggio ordinati dal figlio Prof. Dott. Nello Beccari" (La 
Voce, Firenze, 1924); "Asiatic Palms" (Annual Review of the Botanical Garden of Calcutta, v. XI, 1908-v. XIII, 1931-32). 
 Colecţia sa de plante este partea importantă a Museo di Storia Naturale di Firenze, în timp ce cea mai parte a arhivei 
este păstrată de universitate, câteva note de călătorie fiind în biblioteca de la Museo Galileo. În amintirea şi onoarea sa, Jurnalul 
botanic "Baccariana" de la Herbarium Manokwariense, Universitas Negeri Papua (UNIPA), Manokwari, Papua Barat, Indonezia au 
primit numele său. Tot în semn de omagiu, numele său a fost dat speciei Myrmecodia beccarii Hook.f. (Familia Rubiaceae Juss.), 
genului de palmieri Beccariophoenix Jum. & H. Perrier şi speciilor Hydriastele beccariana Burret, Licuala beccariana (K. Schum. & 
Lauterb.) Furtado şi Pritchardia beccariana  Rock şi, în zoologie, reptilei Varanus beccarii Doria (Familia Varanidae Hardwicke & Gray). Ca 
autor botanic este citat cu abrevierea Becc. 

►►►   ◄◄◄ 

 Simon Binnendijk, 1821-1883, grădinar şi botanist olandez, format la Leiden, Olanda, de botanistul şi medicul Willem 
Hendrik de Vriese (1806–1862). A trăit şi lucrat în Indiile Olandeze de Est. Între 1850 şi 1869, a fost curator secund al Grădinii 
Botanice din Buitenzorg iar după retragerea compatriotului său Johannes Elias Teijsmann (1808-1882, biolog, botanist, explorator 
şi colector de plante), a rămas curator al grădinii. A participat la o expediţie botanică în Insulele Moluce. Speciile Garcinia 
binnendijkii Pierre (Familia Clusiaceae Lindl.) şi Ficus binnendijkii Miq. (Familia Moraceae Gaudich.) au fost numite în onoarea sa. 
Ca autor botanic este citat cu abrevierea Binn. 

►►►   ◄◄◄ 

 Ethelbert Blatter SJ, 1877-1934, preot iezuit elveţian şi botanist, care a deschis drumul cunoaşterii plantelor în India (aflată, în 
acele timpuri, sub dominaţie britanică); este autorul a 5 cărţi şi peste 60 de articole despre flora Subcontinentului Indian, a fost profesor de 
botanică la St Xavier College din Bombay şi vice-preşedinte al Bombay Natural History Society; în 1932, a fost prima personalitate care a 
primit Medalia de Aur "Johannes Bruehl Memorial", acordată de Asiatic Society of Bengal. 
 După învăţământul primar, a urmat cursuri de filozofie la Colegiul Valkenburg aan de Geul, Provincia elveţiană Limburg. În 
perioada aceasta, a început pasiunea pentru botanică şi a participat la diverse conferinţe ştiinţifice în Europa.  
 În 1903, a plecat în India, unde a fost numit profesor de botanică la St Xavier's College Bombay. Anul următor s-a afiliat la 
Bombay Natural History Society (BNHS) şi a început să scrie articole, primul fiind "The Fauna and Flora of Our Metallic Money," în care a 
catalogat microorganisme comune, găsite în diferite locuri din India. Pentru cercetări a călătorit mult şi, în perioada 1904-1909, a elaborat o 
serie de articole între care "The Palms of British India and Ceylon, Indigenous and Introduced" - publicat de Oxford University Press. 
 A revenit în Europa în 1909 şi a decis să completeze studiile teologice primare, urmând cursurile de la Hastings, sud-estul Angliei, 
unde iezuiţii exilaţi din Franţa au deschis o şcoală religioasă. În paralel, a conţinuat activitatea de cercetare botanică şi a întocmit "Flora of 
Aden", la Royal Botanic Gardens Kew. După numirea ca preot, la 25 august 1912, a mers un an în Olanda, unde a întocmit "Flora Arabica".  
 Revenit la Londra aflată în război, a reişit să plece pe un vas japonez spre India, unde a ajuns în 1915. A reluat activitatea ca 
profesor la St. Xavier, a călătorit şi a adunat o bogată colecţie de plante - cel mai mare herbar din India de Vest a acelor ani. În 1919. a devenit 
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profesor principal, ocupînd funcţia până în 1924. Ca membru al Senatului Universităţii din Bombay a avut o mare influenţă asupra reformelor 
ulterioare. În 1925, s-a retras la Panchgani, Maharashtra, ca preot de parohie şi şi-a continuat studiile botanice. Seria de lucrări "Some Beautiful 
Indian Trees" a scris-o împreună cu Walter Samuel Millard (1864–1952, antreprenor şi naturalist englez, secretar onorific la Bombay Natural 
History Society, editor al Journal of the Bombay Natural History Society, între1906 şi 1920). Alte lucrări din această perioadă: "Beautiful Flowers 
of Kashmir", 2 vol. (1927, 1928); "The Flora of the Indus Delta" 1929, împreună cu Yule Mervyn Charles McCann (1899-1980, naturalist din 
India) şi cu T. S. Sabnis; "The Ferns of Bombay", 1932 (cu J. F. D'Almeida). În 1926, a fost ales vice-preşedinte al BNHS. 
 În 1930, în cursul unei expediţii, a căzut de pe cal şi a suferit o paralizie parţială, care l-a afectat până la sfârşitul vieţii. În 1932, a 
fost decorat cu prima "Medalie Johannes Bruehl Memorial" a Asiatic Society of Bengal.  
 S-a stins în India la St. Vincent's High School, Pune, Statul Indian Maharashtra.  
 Ca autor botanic este recunoscut cu abrevierea Blatt. 
 ●Yule Mervyn Charles McCann, 1899-1980, englez prin părinţi, naturalist în India; a scris o lucrare (care s-a bucurat de 
popularitate) despre arborii Indiei, a editat o monografie despre floră şi şi-a publicat alte observaţii, mai întâi în jurnalul Societăţii Bombay 
Natural History (BNHS), cu care a fost asociat. 
 S-a născut în India, la Castle Rock, Statul Indian Karnataka şi, din copilărie, a fost fascinat de sălbăticia şi frumuseţea pădurilor din 
Goa. A studiat la St. Mary's High School din Mazagaon, Bombay (Mumbai) şi a lucrat o perioadă ca asistent de laborator şi curator cu preotul şi 
naturalistul elveţian Ethelbert Blatter (1877-1934), la St. Xavier's College. Între anii 1916-1920, a lucrat în domeniul botanic sub supravegherea 
lui Blatter. A activat, pentru scurt timp, la poliţia oraşului Bombay, apoi s-a afiliat la Bombay Natural History Society (BNHS), cu calitatea de 
colector de mamifere rare. În 1921-1922, a lucrat în Dealurile Palni din Statul Tamil Nadu şi în regiunea Deltei Fluviului Indus (în Pakistan).  
 A fost numit curator asistent şi a lucrat ca editor la "Revista Societăţii BNHS". A contribuit la dezvoltarea galeriilor de Istorie 
Naturală de la Prince of Wales Museum din Bombay. În "Journal of the BNHS", a publicat 200 de articole şi lucrări despre plante, păsări, 
mamifere şi insecte. A fost membru  al Linnean Society of London.  
În 1946, a renunţat la postul de la BNHS şi a plecat în Noua Zeelandă. Comitetul Executiv al Bombay Natural History Society, regretându-i 
plecarea, l-a omagiat pentru meritele deosebite privind studiile şi contribuţia sa nemijlocită la cunoaşterea florei şi faunei indiene. 
 În Noua Zeelandă, a lucrat ca zoolog în domeniul vertebratelor la Dominion Museum (în zilele noastre,  Museum of New 
Zealand Te Papa Tongarewa) din Wellington. A început să studieze balenele şi a făcut o valoroasă colecţie de scoici şi peşti marini de 
adâncime şi a întreprins studii şi cercetări privind reptilele şi amfibienii, creind baza ştiinţifică în herpetologia Noii Zeelande.  
 În onoarea şi memoria sa, BNHS a creat Fundaţia Charles McCann Vertebrate Fieldwork pentru continuitatea cercetărilor sale. 
Opera sa impresionantă, ca singur autor sau împreună cu Ethelbert Blatter, au statut de lucrări de referinţă pentru studiul şi cercetarea în 
domeniul biologiei din India şi Noua Zeelandă. 
 A fost căsătorit cu Eleanor Mary Allen (1906-1956, cu care a avut doi fii şi o fiică) şi cu Muriel Florence Mottershead (cu care 
a mai avut un fiu). Ca autor al unor specii/genuri noi este citat cu abrevierea McCann. 

►►►   ◄◄◄ 

 William Bligh, FRS, RN, 1754-1817, vice-amiral în Marina Regală Britanică şi administrator colonial. L-a însoţit pe Căpitanul 
James Cook în călătoria a treia şi ultima, din anul 1776. Pe Nava Bounty (pe care o conducea), în anul 1789, a izbucnit o revoltă în urma 
căreia, el şi echipajul loial au fost lăsaţi într-o barcă, ce a navigat în derivă până în Timor. La 15 ani după acest eveniment, în perioada 
1806-1808, a fost numit Guvernator al New South Wales din Australia, unde a pus capăt comerţului clandestin cu rom, prin aşa-numitul 
Război al romului. După moarte, a devenit personaj-erou în literatură şi film. 

►►►   ◄◄◄ 

 Karl Ludwig von Blume sau Charles Ludwig de Blume, 1796-1862, a fost botanist şi entomolog olandez, născut în 
Germania, specializat în flora Asiei de Sud, îndeosebi din Java. A studiat la Universitatea din Leiden şi a lucrat în Indiile Olandeze 
de Est şi în Olanda, unde a fost director al Rijksherbarium Herbarium (herbarul de stat) din Leiden. A făcut studii ample asupra 
florei din sudul Asiei, în special din Java (pe atunci colonie olandeză). În perioada 1823-1826 a fost director adjunct pe probleme de 
agricultură la Grădina Botanică din Bogor ((Buitenzorg), Java. În 1827, a devenit corespondent al Institutului Regal din Olanda iar în 
1855, a fost numit membru străin al Academiei Regale de Ştiinţe din Suedia. Împreună cu Philipp Franz von Siebold (1796-1866) 
au fondat Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot aanmoediging van den Tuinbouw (Societarea regală olandeză pentru 
horticultură avansată), înfiinţată în 1842. A lucrat şi ca entomolog. A identificat şi descris numeroase specii de plante şi insecte. Ca 
autor al unor genuri şi specii este citat cu abrevierea oficială Blume. 

►►►   ◄◄◄ 

 Aimé Bonpland, 1773-1858, explorator şi botanist francez, cu studii de medicină şi botanică. A lucrat ca chirurg în armata 
franceză, a studiat cu Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821, importantă personalitate a istoriei medicinii franceze) şi l-a însoţit pe Alexander von 
Humboldt, timp de cinci ani, în Mexic şi Columbia şi ţinuturile dintre fluviile Orinoco şi Amazon, de unde a colectat şi descris circa 60.000 plante, 
multe necunoscute în Europa şi despre care a scris în "Plantes equinoxiales" (Paris, 1808–1816). (Călătoria a devenit subiect de literatură 
semifictivă: "Die Vermessung der Welt", nuvelă a lui Daniel Kehlmann (apărută în limba engleză ca "Measuring the World: A Novel", tradusă de 
Carol Brown Janeway). Întors la Paris, i s-a încredinţat conducerea/supravegherea grădinii de la Palatul  Malmaison şi a publicat "Monographie 
des Melastomes" (1806) şi "Description des plantes rares cultivées à Malmaison et à Navarre" (1813).  
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Fig. 3. Specii de orhidee cu floare efemeră: Bulbophyllum nocturnum J. J. Verm. & al. (a, b) şi Dendrobium amboinense Hook. (c) 

(după http://3.bp.blogspot.com/-A7dn2yGxRzU/TtW5Yvu7bOI/AAAAAAAABDA/U-YjhCcUIDg/s1600/bulbophyllum-nocturnum.jpg; 
http://m3.i.pbase.com/g4/48/839548/2/140896883.qAg2NkNB.jpg; 

http://www.aos.org/images/img_content/CollectorsItems/Den_amboinense2.jpg). 
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Fig. 4. Propagarea orhideelor in vitro prin culturi de țesuturi: specia Dendrobium densiflorum Lindl. ex Wall. din fragmente 
de rădăcină (a), specia Phaius tancarvilleae (L'Her.) Blume din vârfuri de creștere (b) și aspect dintr-o unitate de înmulțire 
din Thailanda (c) (după Pant, 2013; http://www.amthaiorchids.com/wp-content/uploads/2014/02/DSC_1374_resize.jpg). 

Fig. 2.. Diagrama unei flori tipice de orhidee (după 
http://www.rv-orchidworks.com/orchidtalk/attachments/ 
new-growers-ask-senior-members/39615d1304243610 -
blooms-dropping-my-oncidium-orchid-flower-
diagram.jpg). 

Fig. 1. Tipuri de rădăcini aeriene: cu aspect 
fibros, obișnuit (a) și îngroșate (b) 
(după http://www.fragrantorchids.com/orchid-
care.php; http://bklynorchids.com/2011/11/ 
17/how-to-recognize-orchid-roots-and-
orchid-spikes-part-deux-photos/). 



346 

 
 

     a     b 
 

 
 

  a     b     c     d 

       e     f 

 
 

      a     b 

Fig. 6. Ghivece din materiale 
naturale (lut, coajă de copac) 
pentru cultivarea orhideelor 
terestre (a) și a orhideelor 
epifite (b-f) (după 
http://natureproducts.net/Fore
st_Products/Orchids/Pots/pot
s.html). 

 Foto 1. Buchetul de orhidee primit de 
Simona Halep la împlinirea vârstei de 24 
de ani (27 septembrie 2015), din partea 
Președintelui României (a). Tabloul cu 
orhidee (și sigla instituției de cercetare 
din Beijing - partea stângă, jos), care mi-
a fost dăruit la 30 septembrie 1995, la 
încheierea cursului "Tehnologii moderne 
de cultură a legumelor" din China (b) 
(după http://okmagazine.ro/people/news/ 
simona-halep-implineste-24-de-ani-uite-
ce-barbat-i-a-oferit-un-frumos-buchet-de-
orhidee și A. Tomescu). 

Fig. 5. Pseudobulbi și rădăcini 
aeriene de Prosthechea fragrans
(Sw.) W.E. Higgins (a) și orhidee 
terestră cu doi tuberculi (b) (după 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/thumb/f/fd/Pseudobulbe.j
pg/96px-Pseudobulbe.jpg; 
http://pbs.twimg.com/media/BmKPsI
qCUAA5aQG.jpg)flower-diagram.jpg). 
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Fig. 9. Floarea Națională a Statului Filipine - Vanda sanderiana Rchb.f. (a) venerată de băştinaşi ca o Diwata (b)  

şi Floarea Naţională a Guatemalei - Lycaste skinneri (Batem. ex Lindley) Lindley var. alba (c) 
(după Vanda sanderiana At Fender's Flora Orchids; Wikipedia, the free encyclopedia). 
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Fig. 10. Floarea Naţională a 
Statului Honduras - Rhyncolaelia 
digbyana (Lindl.) Schltr. (a) și 
Floarea Națională a Indoneziei -
Phalaenopsis amabilis (L.) Blume
(b) (după Wikipedia, the free 
encyclopedia; 
http://houseplantsnow.com/wp-
content/uploads/2010/02/phal-
amabilis-2010.jpg). 

Fig. 8. Floarea Națională a 
Columbiei - Cattleya trianae Linden 
& Rchb.f. (a) și Floarea Națională a 
Statului Costa Rica - Guarianthe 
skinneri (Bateman) Dressler & W.E. 
Higgins (b) (după Wikipedia, the free 
encyclopedia; 
http://forum.theorchidsource.com/att
achments/101_1683-2-2.jpg). 

Fig. 7. Floarea Națională a Statului 
Belize - Prosthechea cochleata (L.) 
W.E. Higgins (a) și Floarea 
Națională a Braziliei - Cattleya 
labiata Lindl. (b) (după 
http://www.fascinationoforchids.com
/species/Images/485_Prosthechea
%20cochleata.jpg și 
Wikipedia, the free encyclopedia). 
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Fig. 11. Floarea Națională a Insulei Grand Cayman - Schomburgkia thomsoniana Rchb.f. (a),  
Floarea Națională a Insulelor Seyshelles - Angraecum eburneum Bory (b, c)  

(după Wikipedia, the free encyclopedia; http://www.orchis.com.tw/english/images/catalogue/9009-2.JPG; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Angraecum_eburneum#/media/File:Angraecum_eburneum_-_Flickr_003.jpg). 

 
 

         

Fig. 12.. Floarea Națională a Statului Panama – Peristeria elata Hook.  
(după http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics/dfmfiles/files/c/31745/31745_400.jpg;  

http://www.orchidcarelady.com/wp-content/uploads/2013/07/Dove-peristeria-elata.jpg;  
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRk5V4yltTBZumNYmQtRqgxZtvHggAKHOUVLea27y1CBu59sQ6C). 
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Fig. 13. Floarea Naţională a Statului Singapore - Vanda var. Miss Joaquim A. Joachim (a, b)  
şi Floarea Națională a Venezuelei - Cattleya mossiae var. coerulea Cogn. (c)  

(după Wikipedia, the free encyclopedia; Orchid of The Week Library – Cattleya mossiae coerulea). 



349 

  a      b 
 

Foto 2.  Arta literati: "Cei Patru Nobili" (a) şi Tao of Orchid - pictură de Sungsook Hong Setton (b) [Tao of Orchid, în limba chineză 
tao=principiul]. (după https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGhB6K8eUsABPMG8N35-

ZrPNv5F8XADXjIVVavqITi26D47SpEmQ; https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/8f/d1/df/8fd1dffb672e4ef110fb6756a3228fb2.jpg). 
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Fig. 14. Pictură modernă japoneză cu flori de orhidee (a), Orchid 
Kokeshi Doll: Japanese Art (b), tatuaj cu orhidee (c), unghii decorate cu 
flori de orhidee (d), bijuterie în forma florii de orhidee (e), vas pictat cu 
flori de orhidee (f) (după Contemporary Japanese Bamboo, Plum 
Blossons and Orchids Art; http://3.bp.blogspot.com/-MDjsd1Qwv-
Q/TeWx8QXBINI/AAAAAAAAAwI/RhY4YEwOQn0/s1600/orchids+tatt
oos+4.jpg; https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9Gc
RiJ4tk51VwJXhRNzWfpbHaU47Y2g_YEMDOzMw-OryaaI8KFx3jcQ;  
http://www.bijoux-lavault.com/en/brooch-pendant/39-green-
enchantment-brooch-cum-pendant.html; 
http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/mhgMx4AwNW-fhpdtgesVU 

Foto 3. Talisman imperial cu fața (a) 
inscripționată gui zi lan sun (桂子蘭孫)=fii 
onorabili și nepoți nobili și reversul (b) cu 
inscripția rong hua fu gui (榮華富貴)=poziție 
socială înaltă și bogăție (după după Gary 
Ashkenazy, 2011, Primal Trek - a journey through 
Chinese culture. “Cassia and Orchid” Charm 
http://primaltrek.com/blog/2011/10/24/cassia-and-
orchid-charm/). 
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Fig. 16. "Orhideea Zilei" (după http://www.sborchid.com/photoalbumindex.php): 

a. Cymbidium Tidbit 'Puckish', 
"HCC"/AOS. Tidbit=Cymbidium 'Wood 
Nymph' x Cymbidium 'Fanfare' - o 
miniatură a speciei Cymbidium tigrinum 
E.C. Parish ex Hook.f. Sepalele şi 
petalele florii sunt de culoare verde-
gălbuie cu punctişoare delicate, roşii iar 
labelul este de culoare albă, cu pete 
roşii de forme şi mărimi diferite. Este 
tolerantă la temperaturi extreme şi 
înfloreşte în ianuarie-martie. Prețul 
variază de la 25 la 55$, în funcție de 
numărul inflorescențelor/ghiveci. 

b. Dendrobium Bardo Rose 'Berowro', 
"AM"/AOS, "HCC"/NSW Premiat în 
SUA şi Australia, acest hibrid înfloreşte 
spectaculos la temperaturi de -2,20C. 
Floarea este plăcut parfumată, are 
culoarea alb-strălucitoare, cu pete 
purpurii, delicate, pe label. Înfloreşte în 
luna ianuarie. Prețul variază de la 17,5 
la 45$, în funcție de numărul 
inflorescențelor/ghiveci. 

 
 

c. Cymbidium Rabecka Lee 'Amber 
Arches'; Rabecka Lee=Cymbidium 
'Pearly Queen' x Cymbidium 'Mighty 
Mouse'. Floare de culoare galben-
brună, cu contrast puternic în 
cromatica labelului: de la crem la 
vişiniu. Este tolerantă la temperaturi 
scăzute şi înfloreşte în martie-aprilie. 
Prețul variază de la 50 la 60$, în 
funcție de numărul 
inflorescențelor/ghiveci. 

 
 

 
 

 

    

Fig. 15. Epipogium aphyllum
Sw.- "Orhideea Anului" în 2014 
(după Wikipedia, the free 
encyclopedia). 

Fig. 17. Reprezentare grafică a 
unei plante de vanilia din "Codex 
Florentin" (circa 1552) şi 
descrierea, în limba náhuatl, a 
proprietăţilor şi a modului de 
folosire (după Wikipedia, the 
free encyclopedia). 


