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Introducere 

Având în vedere aspectele legate de instalarea 
fenomenelor de chimiorezistenŃă la substanŃele 
acaricide de sinteză şi de existenŃa reziduurilor 
chimice în produsele de origine animală, se 
vehiculează, din ce în ce mai frecvent, găsirea 
unor metode alternative de combatere a 
acariozelor prin utilizarea unor produse 
fitoterapeutice. 

Obiectivul principal al cercetărilor efectuate, în 
perioada decembrie 2004 - martie 2005, a fost 
acela de a stabili in vitro efectul unor extracte din 
plante asupra acarienilor din genul Psoroptes. În 
total, în cadrul experimentului, au fost folosite 
extracte (decoct, extract uleios şi ulei esenŃial) 
din 10 specii de plante, comparativ cu martori 
(apă distilată, ulei vegetal şi acaricid chimic din 
grupa piretroidelor – cypermethrin 1‰). 

Materiale şi metode 

Extractele utilizate au fost obŃinute din plante 
folosite în medicina tradiŃională pentru tratarea 
afecŃiunilor cutanate (râilor) la om şi animale 
[Avram şi colab., 1989; Stătescu, 1989; Bogdan, 
1989, Pârvu, 2000]: Mentha piperita (mentă); 
Chelidonium majus (rostopască); Artemisia 
absinthium (pelin alb); Cedrus spp. (cedrul); 
Citrus limon (lămâiul); Pinus silvestris (pin); 
Abies alba (brad); Juniperus communis 
(ienupăr); Coriandrum sativum (coriandru).  

Testarea efectului acaricid a fost efectuată în 2 
etape, în cadrul fiecăreia fiind utilizate plante sau 

forme de preparare din acestea diferite. Pentru 
fiecare etapă au fost utilizaŃi martori (Tabel 1).  

Acarienii din genul Psoroptes (Psoroptes 
cuniculi) au fost prelevaŃi de la iepuri cu râie 
auriculară. Pentru verificarea viabilităŃii 
acarienilor, crustele infestate au fost termostatate 
timp de 20 de minute la 37°C, urmărindu-se apoi 
la stereolupă gradul de mobilitate al acestora. 
Recoltarea acarienilor mobili s-a efectuat 
individual sub lupă (X40), cu ajutorul unui vârf 
de ac; au fost apoi etalaŃi câte 10 în fiecare placă, 
fiind depuşi în centrul rondelei de hârtie de filtru. 
Pentru menŃinerea în plăci a unui mediu saturat 
în umiditate relativă, fiecare placă a fost 
acoperită cu folie de celofan. Plăcile astfel 
pregătite au fost menŃinute la întuneric, la o 
temperatură care a oscilat între 18 şi 21°C. 

S-a considerat timpul “0” (To) momentul în care 
a fost pus în placă primul acarian. După 1, 2, 4, 
6, 8, 24 sau 48 de ore plăcile au fost examinate 
cu stereolupa stabilindu-se numărul de acarieni 
vii şi morŃi din fiecare placă. Acarienii au fost 
consideraŃi morŃi când imobilitatea a fost totală şi 
de durată. Deşi ultima citire s-a făcut la 24 de 
ore, pentru exprimarea comparativă a rezultatelor 
am făcut referire la momentul în care am 
constatat procente de mortalitate ale acarienilor 
din seria plăcilor martor negativ (ceea ce 
înseamnă că la un moment dat pot interveni alte 
cauze care produc moartea acarienilor). 
Rezultatele au fost exprimate în procentajul 
acarienilor morŃi, calculându-se media celor 3 
valori obŃinute la fiecare serie de plăci.  
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Tabel 1 

Etapele de testare in vitro a efectului acaricid al extractelor vegetale asupra acarienilor din genul Psoroptes 
 

ETAPA PLANTA TESTAT Ă 
FORMA DE 

PREZENTARE A 
EXTRACTULUI 

NR. TOTAL DE 
ACARIENI 

OBSERVAłII 

Mentha piperita 

Chelidonium majus 

Sol. uleioasă  
(extract uleios) 

Artemisia absinthium Decoct 
Lemon citrus 

I 

Cedrus spp. 
Ulei esenŃial 

Pentru fiecare ulei 
esenŃial au fost 
utilizate 2 diluŃii: 
• 1:100 
• 1:1000 

DiluŃia a fost 
realizată cu Triton  
x 100 (200 ppm) 

Ulei vegetal 
Apă distilată Martor - 
Triton x 100 
(200 ppm) 

Martor + 

- 

330 femele 
Psoroptes 
cuniculi 

Cypermethrin 1‰ 
     

Pinus silvestris 
Abies alba 

Mentha piperita 
Juniperus communis II 

Coriandrum sativum 

Ulei esenŃial 

Pentru fiecare 
extract au fost 
utilizate 2 diluŃii: 
• 1:100 
• 1:1000 
DiluŃia a fost 
realizată cu Triton  
x 100 (200 ppm) 

Martor - 
Triton x 100 
(200 ppm) 

Martor + 
- 

360 femele 
Psoroptes 
cuniculi 

Cypermethrin 1‰ 

 
 

Rezultate şi discuŃii 

Cercetările efectuate în direcŃia stabilirii 
efectului acaricid al unor extracte vegetale au 
relevat aspecte diferite în funcŃie de etapa luată 
în studiu şi planta testată.  

Rezultatele obŃinute în cadrul primei etape sunt 
prezentate comparativ în Tabelul 2. Analizând 
rezultatele s-a observat că extractul uleios 
preparat din mentă a provocat moartea a 10% 
dintre acarieni în prima oră de la punerea în 
contact; în continuare curba mortalităŃii a fost 
ascendentă atingând un prag de 66,66% la 24 ore 
şi 73,33% la 48 ore. Extractul uleios de 
rostopască (Chelidonium majus) a prezentat un 
efect acaricid moderat, procentul de mortalitate  
a psoropŃilor fiind de 30% în intervalul 2-4 ore şi 
56,66% la finalul perioadei de observaŃie (Tabel 
2). Decoctul preparat din Arthemisia absinthium  
a avut acŃiune acaricidă începând cu intervalul 2-
4 ore, mortalitatea fiind de 23,33% şi 66,66%, iar 

în intervalul 24-48 ore a produs moartea a 80%, 
respectiv 86,66 dintre acarieni (Tabel 2). 
Uleiurile esenŃiale testate în această perioadă au 
avut efect acaricid deosebit de puternic (Tabel 2). 
Astfel, uleiul esenŃial de Cedrus spp., atât în 
concentraŃie 1% cât şi 1‰, a indus procent mare 
de mortalitate încă din prima oră de la punerea în 
contact cu psoropŃii. În cazul uleiului esenŃial de 
Citrus limon (lămâie), concentraŃia 1% a produs, 
în intervalul 1-2 ore, mortalitate a psoropŃilor cu 
nivel de 96,66%, în următorul interval (4- 48 ore) 
procentul de mortalitate a fost maxim. Efectul 
acaricid al celor două uleiuri esenŃiale testate a 
fost comparabil sau chiar mai puternic decât  al 
acaricidului de sinteză utilizat ca martor 
(cypermethrin 1‰) (Tabel 2). 

În  cazul etapei a doua a fost testat efectul 
acaricid al uleiurilor esenŃiale de: Pinus 
silvestris, Abies alba, Mentha piperita, Juniperus 
communis şi Coriandrum sativum, asupra 
acarienilor din genul Psoroptes, fiind evidenŃiate 
aspecte diferite in funcŃie de planta analizată, 
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concentraŃia utilizată (1% sau 1‰) şi momentul 
de citire a rezultatelor (Tabel 3). Extractul uleios 
de Pinus silvestris, testat în concentraŃie de 1%, a 
provocat moartea a 90% dintre psoropŃi, încă din 
prima oră de la punerea în contact; după 2 ore 
procentul de mortalitate a atins pragul maxim. 
ConcentraŃia 1‰ a determinat numai 
imobilitatea acarienilor în procent de 46,66% 
după 2 ore şi 53,33% după 8 ore, mortalitatea 
fiind de 56,66% la finalul experimentului (24 
ore). Uleiul esenŃial obŃinut din Abies alba, 
utilizat în concentraŃie de 1%, a acŃionat asupra 
psoropŃilor provocând iniŃial (1 oră) moartea a 
46,66% dintre aceştia; în continuare mortalitatea 
a urmat o curbă ascendentă, fiind de 76,66% 
după 2 ore, 93,33% la 4 ore, 96,66% în intervalul 
6-8 ore şi 100% după 24 ore. ConcentraŃia 1‰ a 
determinat imobilitatea acarienilor la un nivel de 
36,33% după 2 ore, aceasta a crescut la 96,66% 
după 8 ore, mortalitatea la finalul experimentului 
fiind de 96,66%. Efectul acaricid puternic al 
extractului testat, observat mai ales la 
concentraŃia 1%, se datorează compoziŃiei 
chimice a acestuia reprezentată mai ales de: α-
pinen, limonen, acetat de bornil şi cantitate 
importantă de sesquiterpene [Pârvu, 2000]. În 
ceea ce priveşte acŃiunea acaricidă a uleiului de 
Mentha piperita, acesta a avut efect puternic atât 
în concentraŃie 1%, cât şi 1‰, provocând 
moartea psoropŃilor încă din prima oră de punere 
în contact. AcŃiunea acaricidă deosebit de 
puternică se datorează compoziŃiei foarte 
complexe a plantei. În acest sens, Pârvu [2000] 
arată că uleiul volatil (esenŃial) de mentă conŃine 
menthol (52,6-63,2%), precum şi hidrocarburi 
terpenice (pinen, terpinen, limonen, camfen, 
mircen, etc.). Juniperus communis, testat sub 
formă de extract uleios în concentraŃie 1%, a 
produs moartea acarienilor în procent de 93,33, 
încă din prima oră de punere în contact; în 
intervalul 4-6 ore mortalitatea a atins nivelul de 
96,66%, iar după 8 ore 100. ConcentraŃia 1‰ a 
provocat moartea psoropŃilor începând cu 
intervalul 4-6 ore (46,66%); după 8 ore procentul 
de mortalitate a fost 86,66 şi s-a menŃinut la acest 
nivel până la finalul experimentului. Efectul 
acaricid evidenŃiat a fost determinat de 
substanŃele care intră în compoziŃia plantei, 
dintre care cele mai importante sunt cele din 
grupa terpenelor: pinen, camfen, cadinen, 
terpineol etc. [Pârvu, 2000]. 

Efect acaricid foarte bun a fost pus în evidenŃă şi 
în cazul uleiului esenŃial de Coriandrum sativum, 
care în concentraŃie de 1% a provocat mortalitate 
cu nivel maxim a psoropŃilor, încă de la debutul 
studiului. Testarea concentraŃiei 1‰ a relevat 
acŃiune acaricidă moderată la prima citire a 
rezultatelor, mortalitatea psoropŃilor fiind de 
46,66%; în continuare s-a observat tendinŃa 
progresivă a mortalităŃii, aceasta atingând nivelul 
de 76,66% (2 ore), 96,66% (6 ore), valoare care 
s-a menŃinut până la finalul perioadei de testare. 
AcŃiunea acaricidă a extractului de coriandru se 
datorează conŃinutului ridicat în compuşi 
terpenici: linalool (50-90%), pinen, cimen, 
terpinen etc. [Pârvu, 2000]. 

În cazul seriei “martor pozitiv” în care a fost 
utilizat cypermethrinul 1‰, s-a constatat că în 
intervalul 1-4 ore procentul de mortalitate al 
psoropŃilor nu a depăşit 36,66%; după 6 ore 
mortalitatea a fost de 96,66%, iar în intervalul 8-
24 ore 100% (Tabel 3). La “martorul negativ” 
(Triton X 100) nu a fost evidenŃiată moartea 
acarienilor până la sfârşitul testărilor (24 ore). La 
analiza comparativă a datelor în momentul 24 
ore, s-a observat că uleiurile esenŃiale utilizate în 
concentraŃie 1% şi cypermethrinul 1‰ au 
prezentat efect acaricid maxim (mortalitate 
100%). În cazul utilizării concentraŃiei 1‰ cel 
mai puternic efect acaricid l-a avut uleiul esenŃial 
de Mentha piperita (100%), urmat de 
Coriandrum sativum şi Abies alba (96,66%), 
Juniperus communis (86,66%) şi Pinus sivestris 
(56,66%). 

Indiferent de forma de utilizare (infuzie, decoct, 
ulei esenŃial), compoziŃia deosebit de complexă a 
plantelor determină efectul acaricid al acestora, 
iar dintre constituenŃii chimici rolul cel mai 
important revine celor din grupa terpenoidelor 
[Lee şi colab., 1997; Butler şi Walker, 2003; 
Duke, 2004]. Având în vedere aspectele legate 
de instalarea fenomenelor de chimiorezistenŃă la 
substanŃele acaricide de sinteză şi de existenŃa 
reziduurilor chimice în produsele de origine 
animală, se vehiculează, din ce în ce mai 
frecvent, găsirea unor metode alternative de 
combatere a acariozelor prin utilizarea unor 
produse fitoterapeutice [Istman, 1999; Kim şi 
colab., 2004; Tedonkeng şi colab., 2005]. 

 



 

 
Tabel 2 

Media procentului de mortalitate a acarienilor (Psoroptes cuniculi), sub acŃiunea unor extracte din plante – etapa I 
 

Mentha 
piperita  

Chelidonium 
majus 

Ulei 
vegetal 

Artemisia 
absinthium  

Apă 
distilată 

Cedrus spp. 
(ulei esenŃial) 

Citrus limon 
(ulei esenŃial) 

Triton X 
100 

Cypermethrin 
1‰ 

Extract 
 
 

Timp 
(extract 
uleios) 

(extract uleios) 
Martor 
negativ 

(decoct) 
Martor 
negativ 

1% 1‰ 1% 1‰ 
Martor 
negativ 

Martor pozitiv 

 M* M* M* M* M* M* M* M* M* M* M* 
1 h 10,00 6,66 0 0 0 100 100 96,66 40,00 0 36,66 
2 h 26,66 30,00 6,66 23,33 0 100 100 96,66 56,66 0 36,66 
4 h 46,66 30,00 20,00 66,66 0 100 100 100 66,66 0 36,66 

24 h 66,66 46,66 20,00 80,00 30,00 100 100 100 93,33 3,33 96,66 
48 h  73,33 56,66 33,33 86,66 66,66 100 100 100 96,66 3,33 100,00 

 
 

 
 

Tabel 3 
Media procentului de mortalitate a acarienilor (Psoroptes cuniculi), sub acŃiunea unor extracte din plante – etapa II 

 

Pinus silvestris Abies alba Mentha piperita Juniperus 
communis 

Coriandrum 
sativum 

Triton X 
100 

Cypermethrin 
1‰ 

1% 1‰ 1% 1‰ 1% 1‰ 1% 1‰ 1% 1‰ Martor - Martor + 

 
Extract 

 
 

Timp M* I** M* M* I** M* M* M* M* M* M* M* M* M* 

1h 90,00 0 0 46,66 0 0 100,00 100,00 93,33 0 100,00 46,66 0 36,66 
2h 100,00 46,66 0 76,66 36,33 0 100,00 100,00 93,33 0 100,00 76,66 0 36,66 
4h 100,00 63,33 0 93,33 86,66 0 100,00 100,00 96,66 46,66 100,00 80,00 0 36,66 
6h 100,00 46,66 0 96,66 96,00 0 100,00 100,00 96,66 46,66 100,00 96,66 0 96,66 
8h 100,00 53,33 0 96,66 96,00 0 100,00 100,00 100,00 86,66 100,00 96,66 33,33 100,00 

24h 100,00 56,66 56,66 100,00 96,66 96,66 100,00 100,00 100,00 86,66 100,00 96,66 33,33 100,00 
 
*M - mortalitate 
** I - imobilitate
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Cercetări privitoare la efectul in vitro al 
extractului uleios de Arthemisia verlotorum 
(pelin) au demonstrat existenŃa unor proprietăŃi 
puternic acaricide şi ovocide asupra lui 
Psoroptes cuniculi [Macchioni şi Perruci, 2000]. 
Aceiaşi autori au testat in vitro efectul acaricid al 
extractelor de Lavandula augustifolia (levănŃică) 
şi Santolina etrusca (chiparos) - ambele plante 
având efect puternic asupra lui Psoroptes 
cuniculi. Tot in vitro a fost testată eficacitatea 
extractelor din diferite specii din genul Pinus 
(Pinus pinea, P. halepensis, P. pinaster, P. 
nigra), observându-se instalarea imobilităŃii 
acarienilor (Psoroptes cuniculi) după 24 h de la 
punerea în contact cu extractele. 

Eficacitatea terapeutică a extractelor din plante 
sau a combinaŃiilor acestora a fost testată in vivo 
de Das [1997] utilizând un amestec preparat din: 
Cedrus deodara, Pongamia glabra, Azadirachta 
- indica, Eucaliptus globulus şi Acarus calamus. 
Acest amestec a fost testat în tratamentul râiei 
sarcoptice la capre şi iepuri, constatându-se 
remiterea leziunilor caracteristice după 10-12 
zile post-terapeutic. Studii efectuate de Walton şi 
colab. [2004], în direcŃia stabilirii efectului 
uleiului esenŃial Meleleuca alternifolia asupra lui 
Sarcoptes scabiei var. hominis, atestă eficacitatea 
deosebită a acestui extract, eficacitate datorată 
nivelului ridicat al terpinenului (terpenoid 
oxigenat). 

Concluzii 

Realizarea modelului experimental de testare in 
vitro a efectului acaricid al extractelor  vegetale 
asupra femelelor adulte de Psoroptes cuniculi, a 
arătat următoarele: 

� Extractul uleios preparat din mentă (Mentha 
piperita) a provocat moartea a 73,33% la 48 
ore.  

� Extractul uleios de rostopască (Chelidonium 
majus) a prezentat un efect acaricid 
moderat, procentul de mortalitate  a 
psoropŃilor fiind de 56,66% la finalul 
perioadei de observaŃie. 

� Decoctul preparat din Arthemisia 
absinthium  a avut acŃiune acaricidă bună, în 
intervalul 24-48 ore producând moartea a 
80%, respectiv 86,66 dintre acarieni. 

� Uleiul esenŃial de Cedrus spp. în 
concentraŃie 1% şi 1‰ a indus procent mare 
de mortalitate  (100%) încă din prima oră de 
la punerea în contact cu psoropŃii.  

� Uleiului esenŃial de Citrus limon (lămâie), 
concentraŃia 1% a produs, în intervalul 4-48 
ore, procent de mortalitate maxim.  

� Utilizarea concentraŃiei 1‰ a determinat 
efect acaricid diferit: Mentha piperita 
(mentă) - 100%, Coriandrum sativum 
(coriandru), Abies alba (brad) - 96,66%, 
Juniperus communis (ienupăr) - 86,66% şi 
Pinus silvestris (pin) - 56,66%. 

SUMMARY 

Realization of an experimental model for 
in vitro testing of the acaricidal effect of 
the vegetal extracts 

The experimentally model for in vitro testing 
of the acaricide effect of vegetal extracts 
against adult females of Psoroptes cuniculi 
revealed different aspects depending by the 
tested plants. The oil extract from Mentha 
piperita determined the death of 73.33% at 
48 hours. The oil extract from Chelidonium 
majus has a medium effect with a mortality 
of 56.66%. The Arthemisia absinthium  
decoct cause the death of 80% of mites at 
24 hours and 86,66% at 48 hours. The 
essential oil produced from Cedrus spp and 
Citrus limon (1% and 1‰) has the maximum 
effect (100%). The Mentha piperita essential 
oil had the strongest effect for the 1‰ 
concentrations (100%), followed by 
Coriandrum sativum and Abies alba 
(96.66%), Juniperus communis (86.66%) 
and Pinus silvestris (56.66%). 
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