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REZUMAT. Plantele pot conţine unul sau mai mulţi pigmenţi, în fructe, în flori, în părţile verzi, în lemn, în scoarţă 
sau în rădăcini. Coloranţii vegetali sunt, în marea lor majoritate, coloranţi de mordansare, vopsind prin 
intermediul unui metal tranziţional. Coloranţii naturali se fixează pe fibre, în general, prin tratarea în diferite faze 
ale procesului de vopsire, cu un mordant, colorantul formând cu mordantul un „lac” insolubil și rezistent, care 
aderă la fibre. Reţetele de vopsire tradiţională folosesc mordanţi cu toxicitate scăzută asupra mediului și 
sănătăţii oamenilor și extracte naturale precum borșul, moarea, zerul, leșia din cenușă de lemn. Coloranţii de 
origine vegetală sunt ecologici și oferă vopsiri satisfăcătoare ale materialelor textile din fibre naturale într-o gamă 
de tonuri pale și nuanţe calde deosebite. 

Cuvinte cheie: coloranţi naturali, mordanţi, extracţia colorantului, mordansare, vopsire, tehnici tradiţionale, 
rezistenţe coloristice. 

ABSTRACT. Plants may contain one or more pigments in fruits, flowers, in the green parts, in wood, bark or roots. 
Vegetable dyes are, mostly, mordant dyes, by which dyeing is performed through a transition metal. Natural dyes 
are fixed to the fibers, generally by treatment in different phases of the dyeing process with a mordant and thus 
the dye forms with the mordant an insoluble and resistant „lacquer”, adhering to fibers. Traditional dyeing recipes 
use mordants with low toxicity to the environment and human health and natural extracts such as borscht, 
sauerkraut brine, whey, lye from wood ash. Vegetable dyes are organic and provide satisfactory dyeing of textile 
materials made of natural fibers in a range of soft shades and outstanding warm hues. 

Keywords: natural dyes, mordants, dye extraction, mordant, dyeing, traditional techniques, color fastness. 

1. INTRODUCERE 

Încă din timpuri preistorice, omul a folosit culoarea 
ca mijloc de exprimare a ideilor, sentimentelor sau 
dorințelor sale. 

Arta populară românească se remarcă printr-o 
bogată şi veche tradiţie a colorării cu pigmenţi 
naturali, ce s-a transmis din generaţie în generaţie ca 
un valoros patrimoniu. Studiul artei populare româneşti 
prezintă un interes deosebit prin diversitatea şi bogăţia 
valorilor naţionale, prin complexitatea formelor şi 
conţinutului, prin profunzimea semantică şi expresia 
artistică. 

Mediul rural a cunoscut o veche tradiţie a 
vopsitului, practicat de secole, prin valorificarea unei 
mari diversităţi de surse tinctoriale. 

Până la sfârşitul secolului al XIX-lea, coloranţii au 
fost obţinuţi exclusiv din surse naturale. Deşi coloranţii 
naturali au fost utilizaţi mii de ani, în prezent se 
dovedesc aplicabili la scară industrială doar 10-15%, 
în corelaţie cu instabilitatea structurală şi dificultăţile 
de obţinere. Domeniile de selecţie în aplicarea 
coloranţilor naturali sunt cele legate de artizanat-

etnografie, arte plastice, precum şi de valorizarea în 
scopuri medicale, farmaceutice, cosmetice şi 
alimentare. 

2. COLORANŢII NATURALI DE ORIGINE 
VEGETALĂ 

Coloranții naturali, după provenienţa lor, sunt de 
origine vegetală – din plante, de origine animalieră – 
din moluşte, insecte etc. şi pigmenți minerali – luturi 
albe, roşii, oxizi etc. 

Coloranții naturali de origine vegetală sunt 
substanțe complexe obținute prin extracție din planta 
întreagă sau din diferite părți ale acesteia. În vopsirea 
tradițională, acestea sunt numite „vopseli”, „boiele”, 
„culori”, iar procesul de vopsire poartă denumirea de 
„vopsitul cu buruieni”, „boitul cu buruieni”. 

Coloranții de origine vegetală se găsesc în plante: 
rădăcini, frunze, flori, scoarţă, fructe, tulpină şi 
crenguţe, partea lemnoasă. Substanţa colorantă se 
extrage prin diferite metode, atât din plante proaspete 
cât şi din cele uscate. 
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Printre plantele tinctoriale cel mai des folosite la 
vopsirea țesăturilor se numără: arinul negru, roiba, 
cimbrişorul, corcoduşele negre, sovîrful, prunul, 
ceapa, drobiţa, răchiţica, pojarniţa (sunătoarea), 
scumpia, agudul, aliorul, brânduşa, păpădia, salcia, 
rapiţa, siminocul, socul, ştevia, teiul, urzica, tutunul, 
nucul, şofranul, viorelele, bozul, arţarul, stejarul, 
brusturele, cătina, gutuiul, muşeţelul, pelinul, zarzărul 
etc. 

Numele pigmenților vegetali derivă, cu mici 
excepții, din numele plantei din care au fost izolați 
prima dată, ținând seama că același pigment poate fi 
găsit în genuri și specii diferite de plante, după cum 
aceeași specie de plantă poate fi sediul mai multor 
pigmenți cu structuri diferite. 

În sucul vacuolar sau celular al plantelor, sub-
stanțele colorate sau pigmenții vegetali se găsesc în 
stare liberă sau sub formă de combinaţii cu holo-
proteide şi glucide, formând heteroproteide şi 
glicozide. 

Pigmenții vegetali sunt diferiţi după culoarea pe 
care o dau: clorofila-verde, carotenul-roşu-oranj, 
xantofila-galbenă, flavonele-galbene, antocianii-
pigmenţii vacuolari ce variază de la roşu la albastru, 
după pH-ul acid sau bazic al sucului celular. 

În funcţie de structura chimică, pigmenţii vegetali 
pot fi împărţiţi în mai multe grupe: pigmenţi 
porfirinici, pigmenţi carotenoidici, pigmenţi chinonici, 
pigmenţi flavonoidici, pigmenţi indolici etc. 

Coloranții vegetali au la bază câteva structuri 
caracteristice: poliene, benzenul, naftalina, antracenul, 
benzopiranul, xantona, porfina etc., ai căror derivați 
au proprietăți coloristice. 

Din punct de vedere chimic, coloranții vegetali 
au o caracteristică comună: prezența în anumite 
poziții a unor liganzi – grupări capabile de a forma 
cu metalele tranziționale combinații complexe numite 
chelați, prin intermediul unor legături covalente și 
coordinative. Aceștia se fixează pe fibre, în general, 
prin tratarea în diferite faze ale procesului de 
vopsire, cu mordanți (alaun de aluminiu, sufat feros, 
dicromat de potasiu, sulfat de cupru etc.), colorantul 
formând cu cationii mordantului, complecși insolubili 
în apă - „lacuri”, puternic colorate și foarte stabile, 
care aderă la fibre. 

Coloranții naturali sunt ecologici și oferă vopsiri 
satisfăcătoare ale materialelor textile. Aceștia pot fi 
aplicați în special, pe țesături și fire din fibre 
naturale (lână, mătase naturală, bumbac, in, cânepă, 
iută). Rezultate bune au fost obținute însă și pe 
poliamidă, celelalte fibre chimice neavând afinitate 
pentru vopsirea cu coloranți naturali. 

Rețetele de vopsire tradiționale folosesc mordanți 
cu toxicitate scăzută asupra mediului și sănătății 
oamenilor. Sărurile unor metale ca aluminiu, fier sau 
taninurile naturale pot asigura o gamă variată de 
culori atunci când sunt utilizate cu coloranții cores-

punzători. În prezent, există cercetări în domeniu în 
care sunt utilizați și mordanți ai metalelor grele 
precum staniu, crom și cupru, cu toxicitate ridicată. 
Aceștia oferă vopsirilor o gamă de tonuri și nuanțe 
variate și au capacitatea de a fixa coloranții naturali 
cu rezultate bune, dar produc ape uzate, care 
necesită pentru evacuare, o epurare avansată. 

2. METODE TRADIŢIONALE  
DE EXTRACŢIE A COLORANŢILOR  
DE ORIGINE VEGETALĂ 

Proprietățile tinctoriale ale plantelor utilizate la 
vopsirea tradițională depind de o multitudine de 
factori, cum sunt: proprietățile solului, sezonul de 
recoltare a plantelor (plantele își modifică culoarea 
în perioade diferite ale anului sau ale aceleiași zile, 
vopsind în culori diferite), partea din plantă utilizată, 
condiţiile de uscare și păstrare (la umbră, la soare, în 
încăperi aerisite, în straturi subţiri pe hârtie curată, 
pânză, scânduri, mărunţite sau netăiate până la 
uscare), modalitățile de extracție a coloranților din 
plante. 

În practica vopsirii tradiționale se cunosc mai 
multe tehnici de extracție a coloranților. Acestea 
depind de tipul mediului de extracție (apos, cu solvent 
organic), pH-ul mediului (neutru/alcalin/ acid), 
condițiile de extracție: temperatura, durata, raportul de 
flotă, prezența mordanților. Pentru exemplificare, 
enumerăm următoarele tehnici de extracție a colo-
ranților: 

● Prin stoarcerea diferitelor părți ale plantei, 
fructe coapte, flori, tulpini, rădăcini. Uneori, înainte 
de a se stoarce sucul, materialul vegetal se lasă să 
putrezească. Sucul obținut se utilizează proaspăt la 
vopsire. 

● Extracția apoasă prin macerarea/digerarea 
materialului vegetal în apă rece, respectiv la cald 
(temperatura de 60ºC) și decantarea/filtrarea soluției 
colorate. Pentru mărirea suprafeței de contact între 
apă și materialul vegetal, diferite părți ale plantei 
(flori, fructe, tulpini, frunze, rădăcini) se mărunţesc, 
se taie sau se zdrobesc, apoi se toarnă apă moale şi 
se amestecă din când în când, până la obţinerea unei 
soluții intens colorate. Procesul de extracţie poate 
dura câteva zile sau chiar și o perioadă mai mare de 
timp. Macerarea se poate realiza și într-un lichid de 
mordansare (borș, zer, moare etc.) sau în sucul 
propriu pe care planta îl eliberează treptat. În acest 
caz, înaintea macerării, partea de plantă se zdrobește 
pentru a se favoriza eliberarea lichidului colorat. În 
cursul macerării se produce o degradare a celulelor 
plantei, în urma căreia este eliberat colorantul. 
Soluția colorată limpede este componenta principală 
a flotei de vopsire. 
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● Extracția apoasă prin fierberea materialului 
vegetal (decoct) în apă moale sau într-o soluție 
apoasă cum este borșul, zerul, zeama de varză acră 
etc., până la colorarea soluției de vopsire la inten-
sitate maximă. Durata fierberii scade în următoarea 
ordine: coaja (scoarța) de plantă și ramurile de 
arbuști → rădăcinile de plantă → planta întreagă, 
fără rădăcină (partea aeriană a plantei, tăiată la 
nivelul solului) → frunzele → florile → bobițele 
(fructele suculente) și cojile verzi (găoacele) de nucă 
bine coapte. 

● Extracția alcalină în prezenţa leşiei, cenuşii de 
lemn sau a apei de var. Se pregăteşte o soluţie 
alcalină, în care se adaugă materialul vegetal şi se 
lasă până când soluţia capătă culoarea dorită. În 
unele cazuri, pentru extracția colorantului, materialul 
vegetal se fierbe timp de câteva ore în soluţie bazică. 
De obicei, înainte de vopsire se procedează la 
fixarea soluţiei cu săruri de aluminiu sau de crom. 

● Extracția acidă se foloseşte atunci când extracţia 
colorantului din plante în mediu neutru sau bazic nu 
este satisfăcătoare. În aceste cazuri se creează un 
mediu acidulat, adăugând oțet, borş, zer, moare etc. 
Soluţia de colorant obținută se fixează cu alaun de 
potasiu (piatră acră). 

● Extracţia colorantului în soluţie de alaun de 
potasiu, uneori adăugându-se cretă sau uree. 

● Extracția alcoolică cu alcool etilic (rachiu, 
țuică). Materialul vegetal mărunţit se introduce în 
alcool şi se amestecă la anumite intervale de timp. 
Soluţia colorată se separă, procesul de extracţie fiind 
repetat de 2 – 3 ori. Vopsirea cu soluţia obţinută se 
efectuează în prezenţa salpetrului sau a clorurii de 
amoniu (ţipirig). 

În practica tradițională, coloranții vegetali se 
extrag, de regulă, prin fierbere sau în apă fierbinte. 
Astfel, florile, frunzele, fructele, ramurile tinere, 
precum şi lemnul sau rădăcinile mărunţite se acoperă 
cu apă de ploaie fierbinte, iar vasul se înfăşoară într-
o cuvertură de lână pentru a favoriza extracţia 
colorantului. În unele cazuri, vasul cu material vegetal 
se încălzeşte până la fierbere şi se lasă să se răcească, 
procedeul repetându-se în decurs de câteva ore sau 
chiar zile. La extracţia unor coloranţi se impune 
adăugarea de mordanți minerali sau mordanți naturali 
(borș, zer, leșie de cenușă etc.). 

3. TEHNICI TRADIŢIONALE DE VOPSIRE 
CU COLORANŢI DE ORIGINE 
VEGETALĂ 

Coloranții vegetali fac parte, în marea lor 
majoritate, din categoria coloranților care vopsesc 
prin mordansare, necesitând utilizarea unuia sau mai 
multor mordanți în procesul vopsirii. 

Mordansarea, numită popular „împietrirea vopse-
lii”, se realizează cu mordanți minerali sau cu 
mordanți naturali. Aceștia se folosesc sub formă de 
soluție sau ca atare (în stare solidă sub formă de 
pulbere), în diferite stadii ale procesului de vopsire. 
Mordanții pot modifica nuanțele și tonurile vopsirilor 
și conferă materialelor textile rezistențe coloristice 
îmbunătățite. 

Chimia legării coloranților de fibre este complexă. 
Ea implică legături ionice, legături de hidrogen și 
interacțiuni hidrofobe. Mordanții ajută la legarea 
coloranților de țesătură prin formarea de punți chimice 
colorant-fibră, îmbunătățindu-se astfel capacitatea de 
fixare a colorantului și totodată creșterea rezistențelor 
la lumină și spălare. Prezența anumitor grupe func-
ționale în poziții adecvate în molecula colorantului 
provoacă coordonarea la ionul metalic. În general, 
una sau două grupări hidroxilice și o grupare 
carbonilică, nitrozo sau azo în poziții adiacente, din 
molecula colorantului, sunt responsabile pentru 
coordonare. De exemplu, ionul de crom poate să se 
combine cu alizarina prin legături covalente co-
ordinative formând un complex crom-alizarina. 
Ionul de crom, fiind trivalent, se combină cu trei 
molecule de alizarină. 

Rezistențele slabe la lumina ale vopsirilor cu unii 
coloranți naturali se datorează oxidării fotochimice a 
cromoforului. Reducerea fotooxidării se realizează 
prin formarea complexului dintre cromoforul 
colorantului și metalul tranzițional al mordantului. 

Printre cei mai utilizați mordanți minerali se 
numără: piatra acră (alaunul aluminopotasic), folosită 
pentru nuanțe deschise, calaicanul (sulfatul feros 
cristalizat), folosit pentru culori închise sau pentru 
închiderea culorilor, piatra vânătă (sulfatul de cupru 
cristalizat), dicromatul de potasiu, sărurile de staniu 
etc. 

Mordanții naturali cei mai uzuali sunt: zerul (de 
la laptele de vacă), borșul, zeama de la varza acră 
(moare), leșia din cenușă (de lemn sau de coceni de 
porumb), usucul (prima apă de la spălarea la cald a 
lânii de oaie), urina, taninurile naturale etc. O parte 
dintre aceștia pot fi folosiți, de asemenea, ca solvenți 
pentru mordanții minerali, în cazul unei mordansări 
mixte. 

Mordansarea se poate realiza, în raport cu operația 
de vopsire, astfel: 

‒ concomitent cu vopsirea (vopsire prin 
mordansare), caz în care mordanții se folosesc în flota 
de vopsire; 

‒ înainte  de vopsire (vopsire prin premordansare), 
caz în care fibra se tratează cu soluția de mordant 
înainte de vopsire, în una sau mai multe trepte; 

‒ după vopsire (vopsire prin postmordansare), 
caz în care fibra se tratează cu soluția de mordant 
după vopsire. 
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Cele mai uzuale tehnici de vopsire tradițională cu 
coloranți vegetali sunt următoarele: 

● În soluția de vopsire (colorată) se introduce 
mordantul, fie sub formă de pulbere, fie sub formă 
de soluție concentrată. După omogenizare, se 
introduce materialul și se continuă vopsirea. 

● Se vopsește materialul în soluția colorată și în 
cursul vopsirii se introduce soluția de mordant. 

● Înainte de vopsire, materialul se impregnează 
cu o soluție de mordant sau se menține o perioada de 
timp în soluția de mordansare apoi, fără a se stoarce, 
materialul se trece în flota de vopsire. 

● Înainte de vopsire, materialul se tratează cu 
soluția de mordant, apoi se clătește bine și, în 
continuare, se vopsește cu extractul din plante. 

● Mai rar, materialul se introduce împreună cu 
plantele într-un vas, apoi se introduce soluția de 
mordant și se vopsește. 

● După vopsire în prezența mordantului, 
materialul se scoate din flotă, se presară cu cenușă 
sau cu un alt mordant solid în stare de pulbere și se 
freacă între palme până la obținerea nuanței dorite. 

● După vopsire, materialul este introdus într-o 
soluție de mordant, fie pentru modificarea culorii, fie 
pentru îmbunătățirea rezistențelor coloristice. 

4. PROCEDEE EXPERIMENTALE DE 
VOPSIRE CU EXTRACTE DIN PLANTE 

Materialele utilizate în cadrul experimentării 
sunt: țesătură de cânepă pregătită în prealabil prin 
fierbere (F) cu o soluție alcalină concentrată (pH = 14), 
extract apos din foi de ceapă galbenă și roșie, extract 
apos din coji verzi putrezite de nucă, extract apos 
din tescovină, mordanți (tanin vegetal, alaun de 
potasiu – AlK(SO4)2 × 12H2O, sulfat feros – 
FeSO4 × 7H2O, sulfat de cupru – CuSO4 × 5H2O), 
borș, leșie din cenușă de lemn. 

4.1.1 Vopsire cu foi de ceapă galbenă și roșie 

Extractul apos a fost preparat din 200 g foi de 
ceapă galbenă și roșie și 5 litri apă, prin ridicarea 
temperaturii la fierbere, răcirea și filtrarea soluției 
colorate. Vopsirile experimentale cu foi de ceapă 
sunt prezentate în figura 1. 

● Varianta tehnologică de vopsire V1FC 
Țesătură fiartă → Vopsire cu extract foi ceapă, 

temperatura 90ºC, durata 45 min, Hm = 1:20 → 
Răcire la 70oC → Clătire 60oC timp de 10 min – 
clătire 40oC timp de 10 min – clătire rece. 

● Varianta tehnologică de vopsire V2FC 
Țesătură fiartă → Vopsire cu extract foi ceapă și 

leșie, temperatura 90ºC, durata 45 min, Hm = 1:20, 

pH 10-11 → Răcire la 70oC → Clătire 60oC timp de 
10 min – clătire 40oC timp de 10 min – clătire rece 

● Varianta tehnologică de vopsire V3FC 
Țesătură fiartă → premordansare tanin vegetal → 

premordansare alaun de potasiu → vopsire cu 
extract foi ceapă, temperatura 90ºC, durata 45 min, 
Hm = 1:20 → Răcire la 70oC → Clătire 60oC timp 
de 10 min – clătire 40oC timp de 10 min – clătire rece 

● Varianta tehnologică de vopsire V4FC 
Țesătură fiartă → premordansare tanin vegetal → 

premordansare sulfat feros → vopsire cu extract foi 
ceapă, temperatura 60ºC, durata 45 min, Hm = 1:20 
→ Clătire 60oC timp de 10 min – clătire 40oC timp 
de 10 min – clătire rece. 

 

● Varianta tehnologică de vopsire V5FC 
Țesătură fiartă → Vopsire cu extract foi ceapă, 

temperatura 90ºC, durata 45 min, Hm = 1:20 → 
Răcire la 70oC → postmordansare 2% sulfat de cupru 
temperatura 60ºC, durata 10 min, Hm = 1:20 → 
Clătire 60oC timp de 10 min – clătire 40oC timp de 
10 min – clătire rece 

 

 
Fig. 1. Variante tehnologice de vopsire a țesăturii de cânepă  

cu foi de ceapă galbenă și roșie. 

3.1.2 Vopsire cu coji verzi putrezite de nucă 

Extractul apos a fost preparat din 400 g coji 
putrezite de nucă și 5 litri apă, prin ridicarea 
temperaturii la fierbere, răcirea și filtrarea soluției 
colorate. În figura 2 sunt prezentate vopsiri ale 
țesăturii de cânepă cu coji putrezite de nucă. 

● Varianta tehnologică de vopsire V1FN 
Țesătură fiartă → Vopsire cu extract coji 

putrezite de nucă, temperatura 60ºC, durata 60 min, 
Hm = 1:20 → Clătire 60oC timp de 10 min – clătire 
40oC timp de 10 min – clătire rece. 

● Varianta tehnologică de vopsire V2FN 
Țesătură fiartă → premordansare tanin vegetal → 

premordansare sulfat feros → Vopsire cu extract coji 
putrezite de nucă, temperatura 60ºC, durata 60 min, 
Hm = 1:20 → Clătire 60oC timp de 10 min – clătire 
40oC timp de 10 min – clătire rece. 

● Varianta tehnologică de vopsire V3FN 
Țesătură fiartă → premordansare tanin vegetal → 

premordansare alaun de potasiu → Vopsire cu 
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extract coji putrezite de nucă, temperatura 60ºC, 
durata 60 min, Hm = 1:20 → Clătire 60oC timp de 
10 min – clătire 40oC timp de 10 min – clătire rece 

● Varianta tehnologică de vopsire V4FN 
Țesătură fiartă → Vopsire cu extract coji putrezite 

de nucă și borș acru, temperatura 60ºC, durata 60 min, 
Hm = 1:20, pH 5 → Clătire 60oC timp de 10 min – 
clătire 40oC timp de 10 min – clătire rece. 

● Varianta tehnologică de vopsire V5FN 
Țesătură fiartă → Vopsire cu extract coji 

putrezite de nucă și leșie, temperatura 60ºC, durata 
60 min, Hm = 1:20, pH 10-11 → Clătire 60oC timp 
de 10 min – clătire 40oC timp de 10 min – clătire 
rece. 

● Varianta tehnologică de vopsire V6FN 
Țesătură fiartă → Vopsire cu coji putrezite de nucă, 

temperatura 60ºC, durata 60 min, Hm = 1:20 → 
postmordansare 2% sulfat de cupru, temperatura 
60ºC, durata 10 min, Hm = 1:20 → Clătire 60oC timp 
de 10 min – clătire 40oC timp de 10 min – clătire rece. 

 

 
 

Fig. 2. Variante tehnologice de vopsire a țesăturii  
de cânepă cu coji putrezite de nucă. 

3.1.3 Vopsire cu tescovină 

Tescovina (boască, boștină) reprezintă resturile 
de pulpă, sâmburi și coji de struguri rămase după 
prepararea mustului. Extractul apos a fost preparat 
prin fierbere timp de 30 min din 4 kg tescovină și 5 
litri apă. Soluția rezultată după răcirea amestecului a 
fost filtrată și s-a utilizat la vopsire, fără a fi diluată. 

● Varianta tehnologică de vopsire V1FT 
Țesătură fiartă → Vopsire cu extract tescovină, 

temperatura 90ºC, durata 60 min, Hm = 1:20, pH 4-5 
→ Răcire la 70oC → Clătire 60oC timp de 10 min – 
clătire 40oC timp de 10 min – clătire rece. 

● Varianta tehnologică de vopsire V2FT 
Țesătură fiartă → vopsire cu extract tescovină și 

leșie, temperatura 90ºC, durata 60 min, Hm = 1:20, 
pH 7-8 → Răcire la 70oC → Clătire 60oC timp de 10 
min – clătire 40oC timp de 10 min – clătire rece. 

● Varianta tehnologică de vopsire V3FT 
Țesătură fiartă → vopsire prin mordansare cu 

extract tescovină și 10% alaun de potasiu, temperatura 
90ºC, durata 60 min, Hm = 1:20 → Răcire la 70oC 

→ Clătire 60oC timp de 10 min – clătire 40oC timp 
de 10 min – clătire rece. 

● Varianta tehnologică de vopsire V4FT 
Țesătură fiartă → premordansare tanin vegetal → 

premordansare alaun de potasiu → vopsire cu 
extract tescovină, temperatura 90ºC, durata 60 min, 
Hm = 1:20 → Răcire la 70oC → Clătire 60oC timp 
de 10 min – clătire 40oC timp de 10 min – clătire 
rece 

● Varianta tehnologică de vopsire V5FT 
Țesătură fiartă → premordansare tanin vegetal → 

premordansare alaun de potasiu → vopsire cu 
extract tescovină și leșie, temperatura 90ºC, durata 
60 min, Hm = 1:20, pH 7-8 → Răcire la 70oC → 
Clătire 60oC timp de 10 min – clătire 40oC timp de 
10 min – clătire rece. 

● Varianta tehnologică de vopsire V6FT 
Țesătură fiartă → premordansare tanin vegetal → 

premordansare sulfat feros → vopsire cu extract 
tescovină, temperatura 60ºC, durata 60 min, Hm = 
1:20 → Clătire 60oC timp de 10 min – clătire 40oC 
timp de 10 min – clătire rece. 

● Varianta tehnologică de vopsire V7FT 
Țesătură fiartă → vopsire cu extract tescovină, 

temperatura 90ºC, durata 60 min, Hm = 1:20 → 
Răcire la 70oC → postmordansare 2% sulfat de 
cupru temperatura 60ºC, durata 10 min, Hm = 1:20 
→ Clătire 60oC timp de 10 min – clătire 40oC timp 
de 10 min – clătire rece. 

 

 
Fig. 3. Variante tehnologice de vopsire a țesăturii  

de cânepă cu tescovină. 

5. CONCLUZII 

Vopsirea cu coloranți naturali de origine vegetală 
constituie experiența practică, seculară a poporului 
român, de valorificare a florei spontane, pentru 
obținerea unei game diverse de culori calde, 
armonioase, nereproductibile, cu rezistențe la lumină 
și spălare satisfăcătoare. 
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