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Abstract: The aim of this paper is to determine the mineral total content  
and  the mineral elements from different organs of seabuckthorn (Hippophae 
rhamnoides): berries, leaves and woody stems.The reaserch were made on wild 
seabuckthorn plants ( Prahova Valley) and four cultivars :Moldova Orange, 
Moldova Yellow, Delta GOM and Delta 6. 

The mineral content in berries varied between 0,37%-0,45 and  the 
highest content was determined in Delta 6 berries.The mineral content in leaves 
varied between 0,71% -2,05 %,  and the maximmum value was determined at 
Moldova Orange cultivar. The mineral content in wood was also  small: 0,61%- 
1,83 %, Delta GOM had the highest acumulation. The wild seabuckthorn plants 
had an intermediar content in all three kind of organs. 

The analize of the mineral elements was made by ICP ( induced cupled 
plasma ) spectrometer and was determined a number of 17 elements.The berries  
had  a higher content in potassium and sodium, the  leaves –  in calcium and 
magnesium. The wood had a smaller content in mineral elements  the other 
organs, with preponderent content of calcium and potassium.  

INTRODUCERE 
Compoziţia chimică deosebită a cătinei, în substanţe biologic active, a 

determinat amploarea cercetărilor acestei plante. În 1979 Shulz (citat de Brad 
,2002) a atras atenţia asupra cătinei ca sursă pentru produsele medicinale, iar 
în1989 Tong şi colab (citat de Brad ,2002) au identificat 16 elemente minerale în 
sucul de cătină. Continutul si compoziţia în minerale variază foarte mult în funcţie 
de provenienţa plantelor, de  soi sau părţi din plantă. Dintre fructele de padure 
cunoscute, fructele de catina (Hippophae rhamnoides L.) au cel mai mare continut 
de Ca, Mg, Fe şi K. Se disting soiuri mai bogate intr-un element sau in altul. 
Probabil că în diferentierea in functie de continutul in microelemente se gaseste o 
parte din explicatia diferentierilor in caracteristicile lor  biologice. 

Cele mai importante elemente minerale  analizate, din fructe şi frunze sunt 
Ca,  Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn, B. Manea, Ştefan., (2000) consideră că  în fructe, 
conţinutul de calciu are cea mai mare valoare (211,8 mg/100g substanţă 
proaspătă), fiind urmat de magneziu şi potasiu ( 186,1,respectiv 165,1 mg/100g 
substanţă proaspătă), fier13,84( mg/100g substanţă proaspătă) şi sodiu (2,8 
mg/100g substanţă proaspătă). Raportul Na/K este net în favoarea celui din urmă, 
aceasta explicând mobilitatea anionilor ca săruri de potasiu. Brad (2002) a 
constatat că există corelaţii între enzimă – vitamine – microelemente.  
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MATERIAL ŞI METODE 
Materialul biologic utilizat a fost reprezentat de fructe si frunze proaspete de 

catina, precum si tulpini (lastari de anul I si ramuri de anul II, cresteri pe care catina 
fructifica cel mai mult). Probele au fost prelevate de la plante din flora spontana si de 
la plante cultivate. Au fost alese plantele spontane care cresc  pe malul râului 
Prahova, în apropiere oraşului Câmpina, iar dintre plantele cultivate s-au selectat 
patru soiuri care provin din colectia Statiunii Pomicole de la Maracineni, jud Arges: 
Moldova Portocaliu, Moldova Galben, Delta GOM si Delta 6 

Pentru a determina conţinutul total  de minerale, materialul vegetal a fost 
calcinat la 650 oC, şi cântarit după răcire. Rezultatele au fost exprimate procentual, din 
substanţa proaspătă. Pentru dozarea individuala a elementelor minerale, cenusa 
rezultata a fost dizolvata cu acid azotic concentrat şi trecuta cantitativ cu apa 
bidistilata în balon de 50 ml. Determinarea elementelor minerale şi dozarea 
individuală a acestora s-a facut la spectrometru cu plasma cuplata inductiv. 
Rezultatele au fost exprimate în mg/100g substanta proaspata . 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În cazul fructelor, în ambele situaţii (atât cele spontane, cât şi cele 

cultivate), continutul mediu de  substanţe minerale a avut  valori subunitare: 0,48 
%, respectiv 0,40 %. La cele spontane  valorile au variat pe parcursul perioadei de 
vegetatie de la 0,49 % la începutul perioadei de maturare la 0,53 %, cea mai mare 
valoare fiind determinată înainte de momentul optim de recoltare. La plantele 
cultivate conţinutul total de minerale din fructe a variat între 0,37 % şi 0,45 %, 
primele trei soiuri având valori apropiate. Fructele soiului Delta 6 s-au evidentiat 
printr-un continut maxim de minerale totale. 

Frunzele au avut o variaţie mai mare a conţinutului de substanţe minerale, 
cu un maxim de acumulare la plantele spontane, de 2,41 %, pentru aceeaşi 
perioadă de recoltare. La plantele cultivate,conţinutul în minerale a oscilat în 
limite mai largi :0,71 % la soiul Delta GOM şi  un maxim de 2,05 % soiul la 
Moldova Portocaliu. 

În cazul soiurilor cultivate continutul total in elemente minerale al 
tulpinilor a variat intre 0,61% la Moldova Galben si 1,83% la soiul Delta GOM, 
in timp ce la soiurile Moldova Portocaliu şi Delta 6 s-au inregistrat valori 
apropiate variantei de plante spontane.  

Calciul este prezent în concentraţii relativ ridicate în plantele de cătină, în 
special la nivelul frunzelor. Se pare că acest ion are rol important în fixarea 
azotului atmosferic şi formarea nodozităţilor(Burzo şi colab.,1999), ceea ce  ar 
putea explica un conţinut atât de ridicat în frunzele şi fructele de cătină, ale cărei 
rădăcini formează nodozităţi cu bacteria  Frankia sp.  

 La plantele din flora spontana conţinutul de calciu din frunze este de 1,6-
3,6 ori mai mare decât la soiurile cultivate, iar în tulpini de 3,3 pâna la 6 ori mai 
mare. La plantele spontane conţinutul în ioni de calciu a fost  de 1719,09 mg/100g 
în frunze, iar la selecţii a variat între 472,65 mg/100g la Moldova Portocaliu şi 
1093,2 mg/100g, în frunzele soiului  Moldova Galben. În tulpini s-au acumulat 
557,68 mg/100 g la plantele din flora spontană. La plantele cultivate soiul cu cea 



mai mică valoare a calciului în tulpini, de 93,66 mg/100g, a fost Delta GOM, iar 
cea mai mare -183,7 mg/100g-  Delta 6. Fructele din flora spontană au acumulat 
63,3 mg/100g, în timp ce fructele plantelor cultivate au avut valori cuprinse între 
129,3  mg/100g la Moldova Portocaliu şi 407,5 mg/100g la soiul Delta GOM. 

Conţinutul în ioni de potasiu este mai mare în frunzele plantelor spontane 
decât  în cele cultivate de 2-3 ori, iar în cazul tulpinilor de 1,8 pâna la 3,6 ori . 
Fructele plantelor cultivate au un conţinut în potasiu de circa 20 ori  mai mare 
dacât cel al fructelor din flora  spontană.  

 

Conţinutul de minerale din plantele de cătină 
spontane şi  selecţiile cultivate
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Figura 1. Conţinutul de minerale din plantele de cătină spontane şi cultivate 

 
Cătina spontană a avut un conţinut mai mare de potasiu în frunze (420,78 

mg/100g) decât cea cultivată, unde a variat între 144,04 mg/100g la soiul  Delta 
GOM şi 213,23 la Moldova Galben. La nivelul fructelor din flora  spontană 
conţinutul a fost de numai 149,63 mg potasiu /100 g. Selecţiile cultivate au avut 
valori mult mai mari: 126,61- 5132 mg/100g, maximul fiind atins de soiul Delta 6 
. În tulpini situaţia este inversă: plantele spontane au acumulat 340,76 mg/100g 
ioni potasiu, în timp ce cea mai mare valoare a în cazul soiurilor este de 183,7 
mg/100g, tot la Delta 6. 

Avand in vedere ca determinarile au fost realizate în luna septembrie, 
continutul ridicat in potasiu in tulpinile plantelor spontane poate mări rezistenta 
acestuia la conditiile nefavorabile din timpul iernii. 

Fructele soiului Delta 6, la care s-a obtinut continutul maxim în potasiu 
prezintă un potenţial nutritiv ridicat, stiut fiind faptul ca acest ion este esenţial în 
alimentatia umana si in combaterea afectiunilor cardiace.  
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Conţinutul de sodiu a fost  mai mare în fructele si frunzele plantelor 
cultivate decât în cele spontane de circa 20 pâna la 41 de ori, respectiv 2,3 ori 
(soiul Delta GOM). La plantele recoltate din flora spontană, conţinutul în  ioni de 
sodiu nu a fost ridicat în cazul frunzelor (45 mg/100g), La cele  cultivate, 
conţinutul minim în sodiu a fost de 34,04 mg/100g la soiul Moldova Portocaliu, 
iar cel mai mare de 103 mg/100g la soiul Delta GOM. Fructele recoltate din flora 
spontană au avut un conţinut foarte mic de ioni de sodiu – 13,54 mg/100g,  iar 
cele recoltate de la plantele cutivate a variat între 14,45 mg/100g la Moldova 
Portocaliu şi 561,77 mg/100g la Delta 6. În tulpini diferenţele dintre plantele din 
flora spontană şi cele cultivate privind conţinutul de ioni de potasiu, sunt mici: 
19,91 mg/100g, respectiv , între 14,98 mg/100g la soiul Moldova Galben şi 21,61 
mg/100g la Delta GOM . 

 
Conţinutul de Ca şi K din diferite organe
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Figura 2. Conţinutul in calciu şi potasiu din plantele de cătină spontane şi cultivate 

 
În cazul ionilor de magneziu, plantele spontane au avut un conţinut mai 

mic în fructe de aproximativ 33 ( la Delta GOM) pâna la  45 de ori  faţă de 
soiurile cultivate (la Delta 6). De remarcat este faptul  că şi în frunze situaţia este 
similară, plantele cultivate depăşind de circa 1,7-10 ori conţinutul de sodiu din 
plantele cultivate.În tulpini diferenţele dintre cele doua categorii de plante sunt 
foarte mici La soiuri conţinutul în sodiu din fructe a variat de la 10,92 mg/100g  la 
Moldova Portocaliu la 342,14 mg/100g   la Delta 6, în timp ce plantele spontane 
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au acumulat numai 7,49mg/100g. În frunze, cele spontane au avut un conţinut de 
ioni de magneziu de numai 51,88 mg/100g, iar la cele cultivate cea mai mica 
valoare s-a determinat  tot la soiul Moldova Portocaliu – 88,23  mg/100g şi cea 
mai mare tot la soiul Delta 6-523,2 mg/100g. În tulpini, cel mai mic conţinut de 
magneziu a fost de asemenea la plantele spontane (18,03mg/100g), iar dintre 
selecţiile cultivate cea mai mare acumulare a fost determinată tot la Delta 6 41,17 
mg/100g. 

 

Conţinutul de Na şi Mg din diferite organe
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Figura 3 Conţinutul in  sodiu şi magneziu din plantele de cătină spontane şi cultivate 
 

 

CONCLUZII 
În perioada de vegetaţie se constată o acumulare a elementelor minerale în 

frunze cu maximul în luna august, urmată de o scădere datorată retranslocării 
elementelor mobile din frunze în tulpini şi rădăcini. În luna septembrie se constată 
că retranslocarea elementelor minerale din frunze în tulpini este avansată la Delta 
GOM şi Delta 6, în timp ce la Moldova Portocaliu şi Moldova Galben procesul 
este abia la început. 
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La speciile spontane elementele minerale se acumulează îndeosebi în 
frunze şi tulpini, cel mai prepoderent fiind calciu (1719,09 mg/100g substanţă 
proaspătă). Acest ion se acumulează cu precădere în frunze şi la plantele 
cultivate(1093,2 mg/100g la Moldova Galben) . În cazul fructelor plantelor 
cultivate se constată o acumulare a calciului de 2-4,6 ori mai mare comparativ cu 
plantele spontane , în special soiurile Moldova Galben, Delta GOM şi Delta 6. 
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Potasiu se acumulează preponderent în fructele soiurilor cultivate, de circa 
20 ori mai mult (5132 mg/100g la Delta 6) decât în cele spontane (149,63 mg 
/100 g); în frunzele plantelor spontane este mai mare decât în cele cultivate de 2-3 
ori, iar în cazul tulpinilor de 1,8 pâna la 3,6 ori .  

Sodiul se acumulează predominant în fructe, la soiurile Moldova Galben şi 
Delta GOM fiind de 21, respectiv 41 de ori mai mare decât în fructele speciilor 
spontane. 

Magneziu se acumuleaza  cu precădere tot în fructele soiurilor Moldova 
Galben şi Delta GOM (de 33 de ori mai mult decât la cele spontane), iar la Delta 6 
de 45 de ori. 

BIBLIOGRAFIE 
1. Brad, I., Brad, I.L., Radu, F. 2002 Cătina albă, o farmacie într-o plantă, Ed. Tehnică, 

2002. 
2. Burzo, I., Voican, A.V., Dobrescu, A., Delian, E., Toma, C. 1999  Fiziologia plantelor 

cultivate, vol.I, Ed. Stiinta. 
3. Manea Şt. 2001.- “Cătina şi uleiul de cătină”, Ed. Tridona SRL, Bucureşti. 

 




