
Lathyrus sativus L. (Fabaceae)
Măzăroi, mazăre pătrată sau furajeră sau de miorițe, linte de Spania,...

Înălțimea 
0,4-0,6 m

Densitatea : 20 semințe/m linear
Amplasarea : insorită și caldă

Plantă anuală, erbacee. Posedă o rădăcină principală puternică. Poate fi 
târâtoare sau cățărătoare. Se folosește în grădina de legume, în rânduri.
Înflorește alb, individual din mai până în iulie, dar și mai târziu.
Foarte rezistentă (până la -5°C), foarte ușor de crescut, nu are exigențe 
particulare în ceea ce privește natura solului. Este foarte economă în con-
sumul apei și a îngrășămintelor.
Originea : Asia Occidentală, spontană în bazinul mediteranean.

Date absente...
      Alelopatia

      Ceva din istorie...

Lățimea 
0,3-0,4 m

Boabele măzăroiului sunt consumate de la începutul Neoliticului (adică cu 8 mii de ani în urmă) 
în Europa de Sud, în India de Nord și în cornul Africii. Etiopia este producătorul actual semni-
ficativ, dar se mai găsește rareori în Italia și Spania, acolo unde se face făină ce servește la 
pregătirea de ‘‘gachas’’ sau piure, sau încă în Portugalia. 
Este o plantă care de la bun început a fost asociată cu sărăcia...



Aceste boabe sunt printre cele mai vechi legume uscate 
consumate de oameni sau folosite ca furaj. Domesticirea 
măzăroiului ar putea să fi apărut în Anatolia, cu toate că 
planta actuală este foarte aproape de cea sălbatică.
Când fierbeți boabele, atât cele verzi, cât și cele uscate, 
aruncați prima apă după ce dă în clocot, înlocuiți apa și 
lăsați să fiarbă. Se mănâncă boabele verzi, fierte ca boa-
bele de mazăre sau ca fasolea cu unt ori pastramă.
Actualmente, unele teste au fost făcute pentru a introduce 
făina de măzăroi în pâine.
Este un bob foarte bogat în proteine, acizi aminați, acizi 
grași insaturați, amidon, tanin, multe elemente nutritive 
și antioxidanți. Este o resursă alimentară atractivă care 
seamănă la gust cu bobul și mazărea. Valoarea energet-
ică medie este de 350 calorii pentru 100 gr, deci 27 gr 
de proteine și 60 gr de glucide. Mai conține calciu, fier și 
fosfor.
Este imperativ să știți că măzăroiul conține o substanță 
toxică dăunătoare pentru organism, care provoacă latiris-
mul, doar în caz de consum excesiv. Oricum, latirina (sub-
stanța toxică) dispare la 100°C de aceea trebuie aruncată 
prima apă de la fierbere.
Mazărea pătrată este foarte puțin cunoscută și ca plantă 
medicinală pentru virtuțile sale terapeutice. Din mazărea 
pătrată se extrage un ulei care este folosit în câteva țări 
(Australia și Canada) pentru proprietățile sale terapeutice 
pentru a opri diareea. Mai are și proprietăți diuretice, as-
tringente și cathartice.

Semănatul 

Se consumă doar bobul măzăroiului. Se poate recolta verde și se consumă ca mazărea dulce 
sau în formă uscată.
Recolta se face 3-4 luni după semănat, de obicei în lunile iunie-iulie.

Se înmulțește foarte ușor prin semințe. 
Este o plantă perfectă pentru grădinarii începători care ar dori să facă propriile lor semințe, fiind 
mari, ușor de recunoscut și de manipulat dar și fără risc de încrucișare cu alte plante din aceeași 
familie.
Timpul de păstrare al semințelor : necunoscut (din experințe personale, minimum 3 ani).

Mazărea pătrată este o plantă excelentă pentru fixarea azotului din aer și distribuirea lui în sol la 
sfârșitul sezonului.
În context favoravil, produce o masă vegetală strâns împletită, ce se cațără și are tendința să 
sufoce ceea ce se află în jurul ei.

Recolta

Înmulțirea

Sfaturi ecologice

Folosința culinară și nutrienții

Măzăroiul se seamănă direct în grădină în lunile martie-aprilie, dar 
se poate și până în august, pentru o roadă mai îndelungată. Se 
pune un bob la fiecare 4-5 cm, în linii îndepărtate de 40-60 cm 
într-un sol umed cu tendință acidă. Când plăntuțele sunt suficient 
de înalte, se acoperă  rădăcinele cu pământ adăugător. 
Pentru a câștiga spațiu, dar și pentru confortul plantei cât și a 
grădinarului, este recomandat să puneți un rând de mici harage 
sau bețe de fiecare parte a rândurilor semănate, pentru a menține 
plantele drepte și a le oferi un suport de care se vor agăța.


