
Carum carvi L. (Apiaceae)
Chimen, secărică

Înălțimea 
0,2-0,6 m

Densitatea : 5 plante/m²
Amplasarea : însorire maximală

Plantă bianuală, cu frunze fin ramificate, care au un aspect similar cu cel 
al mărarului, anasonului, chimionului, feniculului. Se folosește pe balcon 
sau terasă, în tufe sau ca bordură, în grădina de legume. 
Crește bine în ghiveci și este perfect potrivit ca plantă aromatică pentru 
interior. 
Înflorește alb sau roz, între mai și iunie, în anul al doilea. 
Foarte rezistent (până la -20°C), crește până la 2300 m altitudine, ușor 
de crescut.
Originea : Vestul Asiei, Europa și Africa de Nord.

Chimenul este un vecin prietenos cu toate plantele din grădină, îndeosebi, se împacă de 
minune cu următoarele plante : cardon, șalotă, salată verde, nap, ceapă, praz, mazăre, ridi-
che, rozmarin, barba-caprei, varză și salvie.
Totuși, evitați să-l combinați cu feniculul și roșiile.

      Alelopatia

Chimenul este o mirodenie cunoscută de secole în toată lumea. Egipțienii transformau 
semințele în pudră, cu care îmbălsămau mumiile. Denumirea carvi ar proveni de la un cuvânt 
de origine arabă ‘‘karâwiyâ’’ ceea ce înseamnă rădăcină de zahăr. Chimenul s-a răspândit în 
Europa după deschiderea comerțului de mirodenii dintre Orient și Occident.
În una dintre nuvelele cuprinse în ‘‘Oameni din Dublin’’ de James Joyce, un personaj mănâncă 
fructe de chimen pentru a-și ascunde mirosul de alcool al respirației.

      Ceva din istorie...

Lățimea 
0,2-0,3 m

Chimenul se seamănă din aprilie până în 
septembrie, pe un sol ușurel și bine drenat. 
Semănați direct la locul dorit, deoarece chi-
menului nu-i place să fie schimbat de loc.
Semințele încolțesc foarte repede, circa 15 
zile. 
Folosiți semințe proaspete.
Pentru creșterea în ghivece pregătiți un ame-
stec de turf-nisip-humus. La baza ghiveciului 
puneți un strat de pietricele care vor favori-
za drenajul. Umpleți ghiveciul cu ameste-
cul pregătit și amplasați semințele în grup. 
Păstrați pământul umed și ghiveciul într-un 
loc însorit. Puteți rări puieții, după necesitate, 
când vor răsări.
Etapele semănatului :
- pregătiți terenul cu adaos de compost 
descompus sau bălegar;
- semănați în mod distanțat, dacă e posibil, în 
brazde puțin adânci;
- amplasați semințele la 3 mm de adâncime și 
acoperiți-le cu 1 cm de pământ fin;
- răriți puieții când vor avea 10 cm înălțime. 
Smulgeți puieții cei mai mici și bolnăvicioși, ast-
fel încât cei rămași să fie situați la circa 20 cm 
unii de alții în toate părțile;
-...

Semănatul 



Pentru 100 grame de semințe de chimen sunt disponibile 333 calorii și 
valorile nutritive următoare : 16 % carbohidrați, 23 % grăsimi (dintre care 
3 % saturate), 38 % de potasiu, 40 % proteine, 7 % Vit A, 68 % calciu, 35 
% Vit C, 90 % fier, 20 % Vit B-6 și 64 % magnesiu.
Semințele au un miros și gust puternic, asemănătoare cu cele ale ana-
sonului, care provin de la uleiurile aromatice conținute și care se folos-
esc ca ingredient în săpunuri, loțiuni și parfumuri.
Chimenul este de asemenea folosit în lichioruri (lichior german kum-
mel, Akvavit, gin, schnaps, etc), mâncăruri gătite la cuptor, în supele 
și cremele de legume precum și în diverse alte feluri de mâncare, 
aparținând în special bucătăriilor din Europa Centrală și Scandinavia, 
un exemplu fiind felul de mâncare varză acră. Semințele, întregi sau 
fărâmițate, parfumează cărnuri, brânzeturi (brânzeturile Havarti), di-
verse feluri de pâine (în special pâinea de secară), produsele de patiserie,... Ele mai servesc ca 
ingrediente inconturnabile la unele bucate tradiționale, precum gulașul în Ungaria. 
Semințele mai sunt transformate în uleiuri esențiale, recomandate pentru a calma balonările, 
colicile intestinale, acționând ca antiinflamator intestinal. Cu mult timp înainte, ceaiul de semințe 
de chimen era utilizat la vindecarea răcelilor și durerilor de stomac, astăzi el are întrebuințări 
multiple: tratează anorexia, hemoroizii (pulbere de semințe), dismenoreea, bronșita, congestia 
tractului respirator, reglează menstruația și elimină viermii intestinali. Cataplasmele cu semințe 
de chimen fierte ajută la tratarea sânilor inflamați și umflați.

Semănatul 

Se folosesc frunzele, rădăcina și semințele în culinărie și în medicină. Frunzele se consumă ime-
diat, ele aromatizează salatele și supele. Ele se recoltă după circa 3 luni de la semănat, și apoi în 
funcție de necesități. Rădăcina se consumă ca legumă, precum morcovul.
După ce ați strâns frunzele de chimen una cu una, tăiați tufa ce rămâne la bază, la nivelul solului.

Chimenul se înmulțește prin semințe în primăvară.
Semințele se recoltează doar în al doilea an, în luna iulie.
Supravegheați semințele și strîngeți-le imediat cum încep a deveni brune, pentru a evita scutu-
rarea lor.
Faceți o legătură de mai multe crenguțe înflorite, tăiați-le și suspendați-le într-un loc uscat și ae-
risit. Așteptați până când semințele singure se vor desprinde și vor cădea întrun vas sau recipient 
pus sub ele. Strecurați și înlăturați orice fragment vegetal pentru a păstra doar semințele.
Puteți păstra mai mulți ani semințele de chimen întrun borcan închis bine ermetic, la adăpost de 
lumină și umiditate.
Semințele se păstrează optimal doar 2 ani.

Recolta

Înmulțirea

Folosința culinară și nutrienții

Chimenul nu are paraziți sau inamici deosebiți și este foarte rezistent la boli.
Florile chimenului atrag sirfele (Syrphus ribesii) care sunt la starea adultă buni polenizatori și a 
căror larve mănâncă puricii gri (circa 400-700 purici!).
Nu plantați chimenul în același loc timp de minimum 4 ani, căci rădăcina lui profundă este cu-
noscută pentru faptul că epuizează pamântul.

Sfaturi ecologice

...
- păstrați pământul umed. Nu udați prea mult, doar 
atunci când este cald, pentru ca pământul să nu să 
se usuce prea tare. Puneți pai în jurul curpenilor pen-
tru a evita apariția buruienilor și a păstra pământul 
răcoros. În primăvara celui de-al doilea an adăugați 
îngrășământ.


