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ABSTRACT
The  aim  of  this  review  is  to  describe  Eichornia  crassipes  morphology,
biological active compounds and uses. This plant is used in phytoremediation,
because  it  has  the  capacity  to  remove  heavy  metals,  but  also  for  biogas
production, as food for animals or in paper making processes.  At  radicular
level, numerous bioactive compounds can be found, i.e. alkaloids, flavonoids,
glycosides,  quinones,  anthrocyanin.  This  plant  has  expanded  leaves,
separated by internodes. When the shoots are developing, the older leaves
die and they are leaving a stub. At every leaf base a root which forms a dense
mass is  developing,  if  the root  is  developing in  darkness.  The stolons are
growing from the axillary buds, going horizontally for 10-50 cm and then they
establish  daughter  plants.  The  inflorescnce  is  developing  from  the  apical
meristem. This is a spike and grows vertically for 50 cm. The inflorescence
has between 8 and 15 sessile flowers and each capsule may contain up to
450 seeds. Leaves contain alkaloids, flavonoids, tannins, steroids and volatile
oils.
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INTRODUCERE 
Eichhornia  crassipes face  parte  din  familia  Pontederiaceae.  Genul

Eichhornia  este  cunoscut  și  după  denumirea  populară  de  zambila  de  apă
dulce (Bailey, 1949; Chillers, 1991). Aceasta este o plantă acvatică, ierboasă
și perenă (Acevedo-Rodríguez, 2012). Este originară din America de Sud, dar
a ajuns și în multe zone calde din lume precum: America Centrală, America de
Nord, Asia, Africa și Australia (Bailey, 1949; Center & Spencer, 1981). Această
plantă se reproduce prin semințe (Agami & Reddy, 1990). 

Este  una  dintre  cele  mai  productive  plante  de  pe  Glob,  însă  este
considerată ca fiind printre cele mai invazive plante acvatice (Charrudattan,
1986).

Zambila  de  apă  dulce  este  folosită  în  fitoremediere,  pentru
îndepărtarea metalelor grele si poluanților din apă (Yahya, 1990; Vesk et al.,
1999; Ali & Soltan, 1999; Soltan & Rashed, 2003).
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MORFOLOGIE
Planta are o lungime cuprinsă între 30 și 40 de centimetri și prezintă o

tulpină  scurtă,  cu  mai  multe  rădăcini  adventive  lungi,  putând  fi  găsită  la
suprafața  apei,  așadar  este  o  plantă  hidrofilă.  Organele  vegetative  sunt
acoperite de celule epidermice mici, care în general nu prezintă cuticulă, iar în
interior se află spații aerifere cuprinse intre 7 și 50 μm, țesutul conducător fiind
redus (Qaisar et al., 2005). 

Frunzele  inițiale  ale  reprezentanților  genului  Eichornia  sunt  alungite,
dar curând acestea capătă forma spatulată și, în condiții adecvate, pețiolul se
umflă și asigură plutirea deasupra apei. Planta are dimensiuni foarte variabile,
acestea având frunze care au doar câțiva centimetri în înălțime, în timp ce
indivizii maturi care au avut acces la nutrienți pot atinge 1 m înălțime. Plantele
care se află în zone neaglomerate tind să aibă pețiolul scurt și cu umflături
pronunțate, în timp ce într-un mediu aglomerat acestea sunt mai înalte, erecte
și prezintă o umflătură mică sau absent la nivelul pețiolului. Această specie are
de obicei lăstari individuali, fiecare cu până la zece frunze extinse, dispuse în
spirală, separate prin intermediul unor internoduri foarte scurte. Pe măsură ce
se dezvoltă lăstari individuali,  frunzele mai în vârstă mor, lăsând un o zonă
fără frunze. În cele din urmă, acest lucru poate duce la scufundarea și moartea
întregului lăstar. Frunzele sunt formate din pețiol și limb, primul este în general
umflat, cu o grosime de 2-5 cm, iar limbul este de formă aproximativ rotundă,
ovoidală sau reniformă, până la 15 cm în lungime. Baza pețiolului prezintă o
stipelă de până la 6 cm lungime. Rădăcina are o masă densă (Ianovici, 2010).
De obicei frunzele pot avea între 20 și 60 cm lungime, deși acestea se pot
extinde chiar până la 300 cm. Raportul dintre sistemele radicular și caulinar
depinde de conținutul de nutrienți accesibil plantelor, iar dacă acestea se află
în locuri în care există nutrienți puțini pot reprezenta peste 60% din greutatea
totală  a  plantelor.  Dacă  acestea  se  dezvoltă  în  întuneric,  atunci  sunt  mai
deschise la culoare, dar în general acestea sunt purpurii din cauza mediului în
care  se  dezvoltă,  în  special  în  condiții  în  care  cantitatea  nutrienților  este
scăzută. Din mugurii  axilari se dezvoltă stolonii,  aceștia crescând în direcție
orizontală și măsoară între 10 și 50 cm, înainte de a da naștere la plantele
fiice. Populațiile extrem de mari de lăstari interconectați se pot dezvolta foarte
rapid, deși stolonii care îi conectează, în cele din urmă mor.

Din meristemul apical se dezvoltă o inflorescență, care tinde să apară
lateral datorită dezvoltării  imediate a unui mugure axilar. Fiecare vârf, are o
înălțime de până la 50 cm, la bază prezintă două bractee și are între 8 și 15
flori sesile mai rar poate avea și între 4 și 35 de flori. Fiecare floare are un
periant lung de 1,5 cm, extinzându-se în șase lobi violeți sau liliachii care pot
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avea până  la  4  cm lungime.  Lobul  principal  are  un aspect  romboidal  și  o
culoare galben-strălucitor, fiind înconjurat de un violet mai profund. Odată ce
inflorescența este complet apărută, procesul prin care florile se deschid toate
împreună,  începe noaptea și  se termină dimineața  apoi  se ofilesc  până în
noaptea următoare,  când pedunculul  începe să se aplece.  Fiecare capsulă
poate conține până la 450 de semințe mici, fiecare având aproximativ 1 x 3
mm. Florile au 6 stamine, un singur stil aranjat în 3 configurații,  prezintă un
trimorfism floral, cu stil scurt, cu stamine medii si lungi, stil mediu cu stamine
scurte si lungi,  stil  lung cu stamine scurte si medii.  Genetic dominantă este
forma de stil mediu și este de departe cea mai comună formă în aproape toate
zonele infestate. În America de Sud este întâlnită forma cu stil scurt, în timp ce
forma cu stil lung se găsește frecvent în America de Sud, mai rar în Asia de
Sud-Est și foarte rar în Africa. Numai în Sri Lanka este cea mai comună forma
de  stil  lung.  Un  set  bun  de  semințe  este  dat  datorită  polenizării  care  se
realizează în principal prin vânt, auto-incompatibilitatea poate să existe într-un
grad mai mare la unele populații (Acevedo-Rodríguez, 2012).

UTILIZARE
E. crassipes este utilizată ca hrană furajeră pentru animale domestice

precum porci, în cantități mici. În China, între anii 1950 și 1970, a fost folosită
ca  furaj  pentru  hrănirea  animalelor,  chiar  dacă  acest  obicei  nu  este
recomandat (Jianqing et al.,  2001). În plus,  aceasta poate fi  folosită pentru
fabricarea hârtiei, pentru îndepărtarea substanțelor chimice toxice din apă și
pentru generarea biogazului (Montoya et al., 2013).

Zambila  de  apă  dulce  are  o  rată   foarte  mare  de  creștere  și  o
capacitate sporită de a rezista diferitelor tipuri de poluare și de aceea a fost
aleasă pentru tratarea apei poluate, însă aceasta are o problemă legată de
eliminarea  materialului recoltat (Aoyama et al., 1986; Ayade, 1998). Yan și
colaboratorii (2012) au testat E. crassipes pentru eliminarea poluanților, și au
constatat că planta nu numai că poate elimina fosforul din apă, ci și elimină
fosforul  solubil  din sedimentele Lacului  Caohai  (Ndimele & Ndimele;  2013).
Acest fapt ne sugerează că specia absoarbe hidrocarburi și poate fi folosită
pentru  remedierea  ecosistemelor  acvatice  poluate  cu  petrol  brut.  Aceasta
reprezintă o cale ieftină de epurare a apelor uzate și  nu produce niciun rău
mediului (Hill et al., 1999; Zhu et al., 1999). 

În regiunile temperate, Eichornia crassipes este cel mai des utilizată ca
plantă ornamentală (Cohen, 1993). Este utilizată și pentru producția de biogaz
(Rodriguez  et  al.,  1997;  Sarkar  &  Banergee,  2013),  pentru  suprimarea
buruienilor  din  Indonezia  (Lamid & Wahab,  1996),  ca  și  compost  pentru  a
suprima nematodele în India (Verma et al., 1997). Hussain et al. (2013), prin
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piroliză catalitică, au demonstrat că biomasa zambilei de apă din Panatanal,
America de Sud, poate fi folosită pentru producerea de biocombustibili.

COMPUȘI BIOACTIVI
La nivelul frunzei, prin extracție, se găsesc mai mulți compuși precum:

alcaloizi,  flavonoide,  glicozide,  steroizi,  taninuri,  chinone,  terpenoide,
antraquinonă,  glicozide  caradice,  polifenoli,  steroli,  antociani,  proteine,
carotenoizi și uleiuri volatile.

Extractele  realizate  din  masa  radiculară  au  conținut  substanțe  din
grupele  flavonoidelor,  chinonelor,  antrachinonei,  glicozidelor  cardiace,
sterolilor,  polifenolilor,  antroquinonă și  a uleiurilor  volatile  (Tyagi & Agarwal,
2016).

Terpenoidele,  flavonoidele,  taninurile,  steroizii  și  alcaloizii  au  efecte
antiinflamatorii (Manach et al., 1996; Latha et al., 1998; Liu, 2003; Alkindele &
Adeyemi,  2007;  Iikay  Orhan,  2007).  Glicozidele,  flavonoidele,  taninurile  și
alcaloizii  au  activități  hipoglicemice  (Cherian  & August,  1995).  Alcaloizii  au
proprietăți farmacologice precum activitate hipotensivă (Ali  & Ghatak, 1975),
antimicrobiană și antimalarică (Frederich, 2002).

Plantele  care  conțin  taninuri,  glicozide  și  alcaloizi  sunt  cele  mai
eficiente  pentru  gestionarea  hipertensiunii,  oferind  protecție  pentru  inimă.
Flavonoidele sunt compuși cu proprietăți antioxidante și exfoliatoare prevenind
totodată deteriorarea oxidativă  a  celulelor,  dar  având și  puternică  activitate
anticancerigenă, protejând celula împotriva tuturor etapelor de carcinogeneză
(Okwu,  2004).  Flavanoidele  au  activitate  antialergică,  antiinflamatorie,  anti-
microbiană și anti-tumorală (Yamato & Gaynor, 2002).

CONCLUZII
Eichhornia crassipes este o plantă invazivă  și  rezistentă,  aparținând

familiei Pontederiaceae, originară din America de Sud și are proprietatea de a
îndeparta metalele grele din apă. Aceasta reprezintă o cale ieftină și naturală
de epurare a apelor având și o rată a creșterii foarte mare. Zambila de apă
dulce  este  o  plantă  natantă  care  prezintă  compuși  cu  proprietăți
anticanceroase,  antioxidante,  antiinflamatorii  și  a  fost  utilizată  pentru
producerea  de  biogaz,  ca  hrană  pentru  animale  și  în  remedierea  apelor
poluate de petrol, metale grele și alți poluanți.
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