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eGrãdini
Locul unde florile îþi zâmbesc!

Grãdina Keukenhof
Apreciatã dar ºi contestatã,
rãmâne un obiectiv turistic popular
ºi intens mediatizat

London Orchid Show
În expoziþii de specialitate
sau la noi acasã, oferã mereu un spectacol
de forme ºi culori

Varietãþi noi de iriºi
Multicolori ºi atractivi meritã cu siguranþã
un loc în grãdinile noastre
indiferent de stilul de amenajare

Editorial

Un vis devenit realitate...
... chiar dacã doar online, pentru moment
De ce o revistã de grãdinãrit? Pentru cã majoritatea
grãdinarilor simt lipsa unei reviste în care sã gãseascã
rãspunsuri la întrebãrile pe care ºi le pun. Pentru cã vrem
sã avem ceva fãcut de noi ºi care sã rãspundã nevoilor
noastre informative. Pentru cã vrem ceva original, în care
atât textele cât ºi imaginile sã fie de calitate. Pentru cã
mulþi dintre noi suntem sãtui de comercial, de articole de
umpluturã sau prost traduse, de poze luate de aiurea.
Nu mai vrem sã fim informaþi de oameni care nu s-au ocupat niciodatã de o grãdinã sau n-au îngrijit niciodatã o
floare... Într-un cuvânt, vrem mai mult decât atât. ªi ne-am
hotãrât sã facem chiar noi ceva.
Sigur cã, aºa cum se întâmplã cu orice început, nu suntem perfecþi. Dar promitem sã învãþãm din eventualele
greºeli ºi la urmãtoarele numere sã vedeþi o îmbunãtãþire
simþitoare. Mai mult decât atât, conteazã cã fiecare lucru
care ne va ieºi din mânã va fi de o calitate mai bunã.
ªi va fi original. Al nostru. Pentru noi, grãdinarii ºi iubitorii
de frumos.

Cornelia Constantin
Mulþumim tuturor celor
care au susþinut financiar acest proiect
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Primãvara reprezintã un nou început pentru naturã ºi
pentru iubitorii ei.
Aºa cã iatã-ne la
început de drum,
cu aceastã revistã
dar ºi cu propriile
grãdini.
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• La acest moment tre-

Reproducerea integralã sau parþialã
a articolelor sau a imaginilor apãrute

la acest moment ºi încã
nu le aveþi în propria
grãdinã? Puneþi-le pe lista
de viitoare achiziþii.

în revistã este permisã numai
cu acordul scris al autorilor.
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London
Orchid Show
4 • martie 2011 / eGradini

Existã oameni care iubesc filmul ºi
pentru ei s-a inventat Oscarul. Existã
oameni care îndrãgesc moda ºi pentru
aceºtia s-a inventat Sãptãmâna Modei.
Dar pentru iubitorii sau pasionatii de
orhidee ce s-a putut inventa? Pentru
aceºtia Royal Horticultural Society a
iniþiat douã mari expoziþii care vin în întâmpinarea cerinþelor iubitorilor de
orhidee ºi de frumos: London Orchid
Show ºi Botanical Art Show.
London Orchid Show este consideratã ca fiind una dintre cele mai elegante ºi mai stilate dintre toate expoziþiile de plante ale capitalei britanice. ªi
nici nu poate fi altfel pentru cã este
vorba atât despre orhidee cât ºi despre
legãtura lor cu arta. Este comuniunea
perfectã dintre naturã ºi talentul uman
de a o imortaliza.
Luna martie este consideratã ca
fiind o lunã propice organizãrii acestei
expoziþii, deoarece este perioada în
care majoritatea speciilor de orhidee
încep sã îºi arate frumuseþea. Anul
acesta expoziþia a avut loc în intervalul 19 - 20 martie ºi a fost organizatã

Eveniment

FOTO: MIHAELA RUS

Orhideele au o
eleganþã deosebitã,
uimesc prin forme ºi
culori, precum ºi prin
diversitate. Practic, la
acest moment, ele
alcãtuiesc cea mai
numeroasã familie
de plante pe care o
cunoaºtem.

la Royal Horticultural Halls din Westminster.
A fost ocazia perfectã pentru pasionaþi sã cunoascã ºi sã primeascã sfaturi de la cei mai mari crescãtori de
orhidee ºi totodatã sã îºi diversifice
colecþiile. Expoziþia este una cu vânzare -- ceea ce a fãcut-o ºi mai atractivã
pentru mulþimea de vizitatori care i-au
trecut pragul.
Iubitorii de orhidee au avut posibilitatea sã admire specii aduse de crescãtori cu renume din Taiwan,
Columbia, Venezuela, Brazilia ºi
Europa. Au fost prezentate atât specii
de orhidee frecvent intâlnite, cât ºi
specii sau hibrizi mai putin cunoscuþi.
Preþurile orhideelor sunt pentru toate
buzunarele - de aceea aceastã expoziþie este consideratã ca fiind un mic
“rai” pentru toþi cei pasionaþi de
culoarea, parfumul ºi exotismul
acestor plante.

Un mic secret deþinut doar de cei
care participã în fiecare an la expoziþie,
este acela cã unii cultivatori îºi anunþã

din timp participarea, astfel cã cei
interesati îºi pot comanda orhidee
dorite.
Se gãsesc aici mii de specii de
orhidee: unele deosebite prin forma florilor, altele care atrag prin parfumul pe
care îl emanã, iar altele care aratã cã
natura este de neoprit ºi cã existã
specii recent descoperite. Este o adevaratã lecþie pe care natura ne-o dã
pentru a nu uita sã adãugãm în fiecare
zi câte un strop de frumuseþe ºi
inocenþã sufletelor noastre. Dacã aveþi
vreodatã ocazia, vizitaþi aceastã expoziþie. Nu veþi regreta!
ARSELIA SIPOS
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Iriºii
curcubee în
grãdinile noastre
An de an, cultivatorii pasionaþi creeazã noi varietãþi,
care mai de care mai rezistente la vicisitudinile vremii ori
spectaculoase prin culorile pe care le afiºeazã. Un
necunoscãtor nu-ºi poate închipui cã dintr-un bulb sau
rizom aparent neinteresant pot ieºi asemenea minunãþii. Însã un grãdinar îi acordã cu încântare timpul ºi
grija necesare pentru ca planta sã creascã ºi sã
cucereascã privirile tuturor.
Anul 2010 a adus pe piaþã selecþii deosebite de irisi.
În numãrul de azi sunt prezentate pe scurt, doar câteva
varietãþi create de grãdinari francezi ºi nu numai, toþi
mari iubitori de iriºi. Denumirile lor duc cu gândul la culorile dominante ºi aici, francezii debordeazã cu imaginaþia lor. Astfel, “Poil de Carotte” (fr. morcoveaþã) este un
iris morcoviu în timp ce “Caraïbes” (fr. Caraibe) te duce
cu gândul la albastrul nesfârþit þi limpede al zonelor insulare. Îl mai avem pe “Pot d`Or” (fr. lada cu aur) – de un
galben solar – ºi pe “Dame de Coeur” (fr. Dama de inimã
roºie) al cãrei colorit se dezvoltã pe nuanþe minunate de
roz. Nu putem sã nu amintim ºi iriºii ale cãror petale
sunt în combinaþii frapante: alb imaculat/ albastru
marin (varietatea “Nouvelle Vague”), galben untos/roºu

Catifelat

Luminos

Contrastant

Disponibil

Cu petale de un
albastru intens,
aceastã varietate nu
poate sã lipseascã
din grãdinile noastre.

Se asociazã excelent
cu varietãþile cu
flori lila, albastre
sau move.

Spectaculos ºi atractiv
prin contrastul de
culori pe care îl
creazã. Un must have!

Varietatea se gãseºte
ºi pe piaþa noastrã în
mod curent, deci este
uºor de procurat.
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Noutãþi

zmeuriu (var. “Jacques Coeur”), ori
pe cei ale cãror culori se completeazã: roz pastel, coraille ºi purpuriu din varietatea “Rose de Perse”
sau nuanþele de albastru ºi violet
din “Magnetisme”. Un soi favorit
este ºi “Florentine Silk”, cu petale de
un roz piersicã, sepale mov lavandã
ºi borduri trandafirii.
Diferenþele la noile varietãþi nu
intrã doar la categoria culoare – deºi
aceasta este într-adevãr cea mai
spectaculoasã – ci ºi la talia plantei,
forma florilor ºi proporþia per ansamblu. Înãlþimea iriºilor variazã de la
13-15 cm pânã la 85-100 cm, în
funcþie de soi. Mãrimea florilor ºi
lungimea petalelor, vigurozitatea
frunzelor sunt alte determinante
cãutate de cultivatori. “Blue Temptation” are flori de 10 x 16 cm în
timp ce “I`ll be back” înfloreºte de
douã ori pe sezon. Aºadar, nu puteþi
da greº cu noile varietãþi. Vã vor
încânta ºi vã vor surprinde, indiferent de atributele care îi caracterizeazã. ªi, cu siguranþã, anul viitor
veþi dori ºi alte soiuri, pentru a vã
înmulþi colecþia.
În fiecare sezon, marii cultivatori
se strãduiesc sã creeze irisul perfect: o combinaþie armonioasã între
petale ºi sepale colorate cu borduri
ondulate pe o tijã sãnãtoasã, care
sã reziste intemperiilor ºi sã menþinã
o înflorire de duratã. Dar fiecare varietate, în felul ei, este irisul perfect

pentru grãdinar, deoarece îºi are
locul sãu special în curte ºi adaugã
o notã de eleganþã colþului de
verdeaþã în care este plasat.
Aºadar, fie cã îi achiziþionaþi vara
sau toamna, fiþi curajoºi! Alegeþi cu
încredere din soiurile noi. Asortaþi la
plantele deja existente sau folosiþi
ca pete de culoare independente,
plantaþi-i în plin soare, în sol afânat
ºi drenant. Veþi fi uimiþi de bogãþia
culorilor cu care vã vor încânta pe
dumneavoastrã ºi pe vecini. ªi
negreºit, face-þi-le poze ºi lãudaþi-vã
cu ei pe forumul eGradini.

Nelipsit din grãdinile
multora dintre noi, irisul
– fie cã este bãrbos
(bearded) ori siberian
(beardless) – ne încântã
în fiecare an prin culorile
vibrante pe care le poartã cu mândrie. Disponibil
într-o multutidine de
nuanþe, irisul îºi meritã
cu prisosinþã numele,
care în greceºte înseamnã curcubeu.

LOREDANA ªTEFAN

Ideal

Interesant

Dantelat

Irezistibil

Varietate nepretenþioasã ºi foarte
decorativã, meritã
s-o asociaþi în
straturi mixte.

Pentru un efect
decorativ deosebit
puteþi sã grupaþi mai
multe plante din
aceeaºi varietate.

Impresioneazã cu
graþia de balerinã pe
care o are, precum ºi
prin contrastul creat
de culorile de bazã.

Între noi fie vorba,
dacã tot aþi cumpãrat
o mulþime de iriºi,
cum aþi putea sã-l
rataþi pe acesta?
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Grãdini celebre

Grãdina K

Keukenhof

Situatã pe un vechi domeniu nobiliar, luat în grijã de o familie de comercianþi, grãdina Keukenhof este în
egalã mãsurã apreciatã ºi criticatã.
Apreciatã ca obiectiv turistic ºi ca
modalitate de conlucrare a mai multor organizaþii dar ºi criticatã pentru
un oarecare simbolism forþat.
SCURT ISTORIC ÎN... CIFRE

Adevãrul este cã grãdina olandezã
a intrat în istorie. Nu, nu spun vorbe
mari pentru cã „cifrele” vorbesc. Este
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cea mai mare grãdinã de bulboase
din lume. A câºtigat premiul european popularitate ca obiectiv turistic ºi este cea mai fotografiatã grãdinã din întreaga lume. Are 15 km de
alei, 32 de hectare ca suprafaþã, populate cu 4.5 milioane de lalele în
100 de sortimente. Este cel mai mare
parc olandez cu sculpturi în aer liber.
Are 93 de furnizori pentru cele 7 milioane de bulbi care sunt plantaþi
manual an de an. De ce an de an?
Pentru cã în fiecare primãvarã grãdina îºi schimbã schema de amenajare. Excepþie face doar structura de
bazã. În grãdinã se mai aflã 2500 de
copaci în 87 de varietãþi ºi... suprizã:
o alee Walk of Fame (ca la Hollywood)
pe care stelele poartã nume de lalele.
ªtiu cã mã bombãniþi pentru o enumerare aºa de lungã, dar trebuia sã
vã conving cã n-a fost aleasã întâmplãtor ca temã a revistei noastre.
FLORI ªI RELAXARE

Anul acesta aventura de la Lisse
(aºa se cheamã localitatea lângã
care se aflã grãdina) s-a deschis pe
24 martie, în prezenþa oficialitãþilor
locale ºi a unor invitaþi din Germania.

Chiar din prima zi s-au deschis câteva
expoziþii florale iar în scurt timp mai
urmeazã ºsi altele. Dintre ele enumãr: expoziþia permanentã de „Orhidee, bromelii ºi anthurium”, expoziþii
temporare „Zambile”, „Idei inspirate”,
„Amaryllis, Frezii ºi Lalele”. Pe lângã
clasicele de acum expoziþii florale
mai au loc ºi festivaluri muzicale, seri
cu specific olandez, parade florale,
târguri cu vânzare. Adicã tot ce trebuie ca sã þinã „captiv” vizitatorul pe
toatã durata sezonului. Nu e rãu
deloc, atâta vreme cât eºti îndrãgostit
de flori ºi de frumos, în general.
Ocazional se organizeazã chiar ºi
expoziþii de artã în care se
amestecã discret farmecul floral cu
munca marilor artiºti olandezi.
Practic, întreaga grãdinã este conceputã în aºa fel încât sã te simþi
bine. Nu doar sã-þi încânþi retina sau
sã-þi încarci bateriile, ci sã te poþi
caza în apropiere, sã mãnânci bine,
sã-þi cumperi sortimente noi de
plante, suveniruri. Existã locuri special amenajate pentru copii, iar
unele obiecte de artã expuse în
grãdinã sunt de-a dreptul surprinzãtoare. La multe te-ai aºtepta într-o
grãdinã cu lalele numai la douã sta-

Grãdini celebre

1

Vizitatorii grãdinii
se bucurã de vremea
cãlduþã ºi petrec
ore în sir pe alei

tui îmbrãþiºate, în poziþie de sarut,
ascunse dupa un copac. Bine bine,
n-am sã ofer ºi alte detalii dar
devine clar cã n-ar trebui numitã
doar grãdina Keukenhof ci Keukenhof Show. ªi vã mãrturisesc cã numi iese din cap cum reuºesc olandezii sã planteze 7 milioane de
bulbi manual în fiecare an. Dincolo
de asta, sortarea lor este o adevãratã pacoste. Imaginaþi-vã ca într-o

Un câmp nesfârºit populat
cu lalele ºi alte mici
minuni de primãvarã
ne întâmpinã la Keukenhof

2

mare de lalele albe s-ar rãtãci câteva roºii sau mov! N-ar mai iesi
deloc un aranjament profesional.
DE VÃZUT

ªi dacã tot ajungeþi la Lisse ºi
Keukenhof, sigur meritã sã daþi o
fugã pânã în piaþa de flori din
Amsterdam. În mod sigur nu veþi
regreta.
CORNELIA CONSTANTIN

În zona grãdinilor inspiraþionale de la Keukenhof
puteti sã admiraþi exemplare deosebite de Wisteria

3

Wisteria este una dintre cele
mai frumoase plante cãþãrãtoare pe care le putem
avea în grãdinã. Sunt varietãþi în nuanþe de albastru,
lila ºi alb, fiecare spectaculoasã în felul sãu. Cu rãbdare ºi îngrijiri corespunzãtoare puteþi avea în propria
grãdinã exemplare precum
cele de la Keukenhof.

O grãdinã cu personalitate
în inima Pitestiului
,

Prin modul de
plantare ºi prin frunziºul veºnic verde,
coniferele mascheazã anumite elemente din amenajare.
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Povestea grãdinii din Piteºti, a
început în anul 2005 ºi, ca mai toate
povestile de acest gen, a început cu
un telefon. Beneficiarii îºi doreau o
grãdinã care sã rãspundã cerinþelor
ºi nevoilor lor, acestea fiind impuse
de suprafaþa ºi funcþionalitatea
spaþiului. Au decis sã apeleze la un
peisagist profesionist ºi la recomandarea unui alt antreprenor, au ales-o
pe Georgiana Miroiu, pe atunci o
proaspãtã absolventã a Universitãþii
de ªtiinte Agronomice ºi Medicinã
Veterinarã Bucureºti. Înzestratã cu
un simt artistic desãvârºit, ambitioasã ºi dornicã sã-ºi lase amprenta
în peisajul grãdinilor urbane din
România, Georgiana Miroiu ºtie cã
acest domeniu este încã unul foarte
tânãr în þara noastrã. Imediat dupã
terminarea facultãþii (în 2004) ºi-a
înfiinþat o firmã cu sediul în
Bucureºti, al cãrei domeniu de activitate îl reprezintã proiectarea ºi execuþia de grãdini private ºi alte spaþii
verzi. Clienþii au avut încredere

într-un specialist tânãr cu idei noi,
inovative, au mizat pe acesta ºi
rezultatul a fost unul pe mãsurã.
Dupã câteva discuþii ºi mãsurãtori pe teren, s-au putut trasa în linii
mari cerinþele ºi nevoile clienþilor.
Aºa a început realizarea proiectului
de amenajare a grãdinii, a cãrei
suprafaþã este de circa 560 mp.
Funcþionalitatea a fost principul ce a
stat la baza realizãrii proiectului.
Spaþiul pe care urma sã fie realizatã
grãdina, trebuia sã permitã crearea
unor cãi de acces pentru maºini ºi în
acelaºi timp sã facã legãtura între
zona de acces dinspre stadã în grãdinã ºi cele douã locuinþe aflate pe
respectiva proprietate. În acelaºi
timp se dorea realizarea unui spaþiu
intim, separat cât mai mult vizual
faþã de locuinþele din jur. Astfel vegetaþia predominantã propusã spre
plantare era formatã din arbori ºi
arbuºti dispuºi perimetral. Odatã cu
dezvoltatea lor, aceºtia aveau sã
formeze o „perdea” verde, atât cu rol

Proiecte de amenajare

Arþarul japonez,
o prezentã exoticã în grãdinã,
aduce prin cromaticã ºi frunziºul dantelat, o nota de eleganþã ºi rafinament.

Tufele de rododendron, alãturi de
pietrele de râu albe
ºi rotunde, accentueazã traseul sinuos
al aleilor prin grãdinã.
estetic cât ºi cu rol ecologic,
acþionând ca o barierã de praf.
Imediat dupã finalizarea proiectului, a început procesul de execuþie
care a durat aproximativ 2 luni.
La momentul începerii lucrãrilor,
terenul rãmas în urma construirii
celor douã locuinþe era plin de moloz.
S-a început prin degajarea ºi pregãtirea suprafeþei. La acea vreme, pe
teren se aflau deja doi arbori bãtrâni,
a cãror stare de sãnãtate era precarã.
Echipa de specialiºti, a fãcut tot posibilul ca cei doi arbori sã fie salvaþi ºi
mai apoi integraþi în noua amenajare,
însã din pãcate, dupã doar un an,

unul dintre ei s-a uscat ºi astfel eliminarea lui a fost necesarã.
De asemenea s-a montat ºi un
sistem de irigaþie care sã faciliteze
întreþinerea grãdinii dupã finalizarea
executiei, precum ºi un sistem de iluminat care sã marcheze aleile pe
timpul nopþii. S-a ales un model
foarte discret pentru corpurile de iluminat ºi anume obiecte încastrate în
pavaj, vizibile doar dupã lãsarea
întunericului. Însã provocarea cea
mai mare a fost trasarea pe teren a
aleilor ºi pavarea lor.
Traseul lor atât
de sinuos ºi
neregulat - o
adevãratã piatrã de încercare
pentru echipa
de executanþi a fost pus în valoare prin plantarea de pâlcuri
de
rododendroni de-a lungul lor. Pietrele de
râu albe ºi rotunde, dispuse în anumite puncte de racord ale aleilor, ca
ºi coniferele de tip bonsai, amintesc

Arborii ºi arbuºtii, predominã în
vegetaþia grãdinii.
Dispuºi perimetral, rolul major al
acestora este de a
crea un spaþiu intim, cât mai izolat
vizual, faþã de casele ºi blocurile învecinate.
Prin umbra lor,
ei vor asigura grãdinii, un microclimat îmbunãtãþit,
acþionând în acelaºi timp ca o barierã
împotriva
prafului.

Proiecte de amenajare

Înainte si...
Pe terenul degajat de moloz, mai întâi se traseazã
ºi paveazã aleile sinuoase, de formã neregulatã

...dupã
Perdeau de vegetaþie dispusã
perimetral,
creazã intimitate
în grãdinã
faþã de locuinþele din jur.

parcã de grãdinile japoneze. Rhododendronii ºi arþarii japonezi, oferã un
decor uºor exotic, pãstrând acelaºi
iz discret de grãdinã japonezã.
Peluza de gazon s-a realizat prin
seminþe - aceastã metodã fiind mai

Înainte si...
Terenul, pregãtit în prealabil, este completat cu
pãmânt fertil pentru a
favoriza dezvoltarea
vegetaþiei

...dupã
Peluza de
gazon ºi
arbuºtii plantaþi,
pun în valoare
atât arhitectura
clãdirilor cât
ºi pe cea a
grãdinii.

puþin costisitoare în comparatie cu
rulourile de gazon - chiar dacã
lucrãrile necesare pentru obþinerea
unui covor compact de iarbã, sunt
mai mari ºi timpul mai îndelungat.
Florile ºi plantele ierboase decorative, fac parte din decorul grãdinii,
însã în faza de proiect, pentru ele
s-au prevãzut anumite zone, urmând
ca mai târziu clienþii sã aleagã speciile dorite de ei ºi sã le completeze.
Aceasta a fost una dintre dorinþele
lor încã de la început. Îºi doreau sã
aibã ºi ei, o contribuþie la amenajarea grãdinii lor.
De la bun început, clienþii au ºtiut
cã amenajarea lor va fi una pretenþioasã în timp din punct de
vedere al întreþinerii, de aceea au
acordat o importanþã majorã acestui
aspect. Un grãdinar profesionist se
ocupã sãptãmânal de toate lucrãrile
necesare, astfel încât grãdina sã
arate mereu proaspãtã, îngrijitã,
plantele sã fie mereu tunse, iar
peluza de gazon asemenea. ªi toate
acestea sunt posibile chiar dacã în
grãdinã existã ºi doi locatari patrupezi, care se bucurã din plin de
locuinþa lor verde.
RUXANDRA TURCU

Inspirã-te de aici

1
Elegantele lalele vestesc
în "gura mare" cã iarna
a trecut ºi cã de acum
ne vom putea bucura
din nou de mulþimea
de flori din grãdinã.

"Manifestul culorilor" flori scunde în culori
contrastante pot fi folosite
în amenajãri precum cea
alãturatã. Ele vor exprima
bucuria primãverii ºi
fantezia noastrã nelimitatã.

2

3

E timpul sã poftiþi pe terasã!
Combinaþia de mobilier
verde din lemn ºi flori albe
asociate cu "stropi" albaºtri
vã ajutã sã vã odihniþi dupã
o zi grea de muncã.

MIHAI LÃZÃRESCU
NICOLETA PANAIT
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Toatã lumea recunoaºte
deschis, cã dacã n-am avea
lalele n-am simþi cã vine
primãvara. Aºa cã haideþi
sã ne bucurãm de fiecare
floare în parte.

Bulboase de primãvarã

Lalelele
delicate]e [i rafinament
Dacã aþi plantat lalele toamna trecutã,
în curând va veni vremea sã vã
bucuraþi de rezultatele muncii voastre

Laleaua au devenit de ceva vreme simbolul naþional al Olandei, deºi ca
origine ea provine din Asia. Este o floare care de sute de ani stârneºte adevãrate pasiuni, de unde ºi nenumãraþii hibrizi obþinuþi: de la albul cel mai
pur pânã la movul foarte închis aproape negru. Frumoasa floare de primãvarã a devenit chiar ºi personaj literar, deci e clar cã e foarte îndrãgitã ºi
rãspânditã. În fiecare an, apar pe piaþã noi sortimente care ajung relativ
repede ºi la noi, chiar dacã nu întotdeauna la preþuri accesibile. Cele mai
apreciate, sunt sortimentele cu flori bicolore, cu petale dantelate, sau cele
cu flori asemãnãtoare bujorilor. Dacã le acorzi un pic de atenþie, poþi fi
uimit cât de variatã e aceastã lume a lalelelor.
ÎNDRÃGOSTITÃ DE LALELE

Deºi am crescut la þarã ºi bunica avea mereu lalele în grãdinã, se poate
spune cã m-am molipsit de pasiunea pentru… frumuseþea lor în toamna
trecutã. Dupã cum ºtiþi din forum, grãdina din faþa blocului necesita amenajare ºi am decis împreunã cu vecinele sã avem douã zone populate cu
lalele. Solul e drept cã e un pic cleios ºi nu tocmai potrivit bulboaselor, dar
soarele care le mângâie de primavara ºi pânã toamna mai compenseazã
din dezavantaj. În acest moment avem în grãdina câteva zeci de varietãþi
de lalele, pe care abia le aºteptãm sã înfloreascã. Unele, sunt plantate de
câþiva ani ºi par sã se descurce bine, fãrã cine ºtie ce îngrijiri, iar altele au
fost plantate în toamna, când m-am strãduit sã achiziþionez cele mai spectaculoase varietãþi disponibile. Stratul este unul mixt – printre lalele avem
zambile, narcise ºi diverse bulboase pitice. O micã problemã, a apãrut în
noiembrie, când temperaturile începuserã sã scadã iar sistemul de udare
instalat în grãdinã n-a putut fi oprit la momentul oportun. Aºa cã e posibil
ca unii bulbi sã fi putrezit din aceasta cauzã. Oricare ar fi consecinþele
acestei întâmplãri nefericite, suntem toate gata sã continuãm cu amenajarea ºi cu plantarea bulbilor de lalele. Stim cã fiecare an care va trece
peste grãdiniþa noastrã o va face ºi mai frumoasã. Dovadã stã faptul cã
deºi a trecut un an de atunci, încã îmi amintesc cu drag de colþul cu lalele
din primãvara trecutã.

Hibrizii bicolori sunt foarte
apreciaþi indiferent de forma
florilor (crini, bujori, etc.).

Varietãþile cu flori dantelate
aduc în grãdinã graþia unei
balerine. Cu atât mai mult cu
cât culorile sunt calde.

Foarte îndrãgitele lalele-bujori
au pãtruns ºi la noi pe piaþã
de câþiva ani. Nu le rataþi!
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Bulboase de primãvarã

Iarna a venit la noi, fix pe 1 decembrie când efectiv a plouat cu...
gheaþã. Un fenomen periculos atât
pentru grãdini cât ºi pentru instalaþiile lãsate afarã fãrã protecþie. N-a
fost necesar sã protejam bulbii în
vreun fel, pentru cã straturile erau
acoperite de frunzele cãzute ale
copacilor din vecinãtate.
UN DUET POTRIVIT

Un aspect deloc de neglijat, care
þine de grãdina de bulboase, este
faptul cã dupã perioada de înflorire,
întreaga zonã care a fost populatã
cu ele îºi cam pierde farmecul.
Frunzele în mod sigur, nu atrag
atenþia. Pe mãsurã ce frunziºul se
usucã, ar fi chiar indicat sã-l îndepãrtãm, bulbii având deja stocate
mineralele necesare unei noi
înfloriri. Apare necesitatea sã dãm
din nou viaþã ºi culoare grãdinii, în
zona respectivã. O variantã ar fi
amplasarea unor plante anuale însã cine are timp sã se complice cu
înlocuirea lor în fiecare an? Noi am
optat pentru Barba Împãratului - o
plantã nepretenþioasã în privinþa
solului ºi a udãrii, având în plus ºi
capacitatea de autoînsãmânþare (la
maturitate, seminþele se împrãºtie
singure în jurul plantei mamã, germinând în anul urmãtor). Are tulpini
ramificate care creazã în scurt timp
o suprafaþã verde compactã iar florile multicolore au parfum suav ºi se
menþin pânã toamna târziu. Mie, mi
se pare o rezolvare practicã privind
estetica grãdinii dupã trecerea
sezonului lalelelor, aºadar acest
lucru urmeazã sã-l încerc vara
viitoare ºi vã voi þine la curent cu
rezultatele obþinute.
ATENÞIE

Dupã o scurtã analizã a hibrizilor,
am observat cã nu toþi au aceeaºi
rezistenþã la frig. Practic, cu cât
floarea este mai spectaculoasã, cu
atât bulbul ei este mai puþin rezistent la frig ºi mai predispus la
apariþia bolilor, în cazul excesului de
umiditate.

Dacã ºtiþi cã în
grãdinã aveþi sol
cleios sau plouã
intens, e bine sã
trataþi bulbii înainte
de plantare cu fungicid, dupã care
sã-i lãsaþi la aer
câteva zile.
Stratul fin de fungicid depus pe bulbi, va împiedica
apariþia bolilor (mucegaiuri, putreziri
etc.) ºi vã veþi putea
bucura de flori mai
multa vreme.

În perioada de înflorire a
lalelelor, rugaþi-vã ca
temperatura sã nu urce prea
mult. Aºa le veþi putea
admira mai mult timp.

Soarele din plin ºi solul nisipos,
vã vor ajuta sã aveþi o grãdinã
elegantã ºi plinã de culoare.

E bine sã etichetaþi varietãþile deþinute, cã sã ºtiþi
exact la ce efect decorativ sã vã aºteptaþi în grãdinã.

CORNELIA CONSTANTIN
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Arbuºti decorativi de primãvarã

Rhododendronii

o fãrâmã de Orient
în grãdinile noastre
Rhododendronul este unul dintre arbuºtii
floriferi cei mai îndrãgiþi, atât la noi în þarã cât ºi în
lume. E drept cã România nu are condiþii propice
pentru dezvoltarea lor, dar chiar ºi aºa sunt grãdinari care se pot mândri cu adevãrate colecþii.
Condiþiile propice ar include variaþii destul mici de
temperaturã ºi umiditate relativã (în aer) ridicatã.
Climatul nostru continental, cu temperaturi destul
de scãzute iarna ºi foarte ridicate vara ºi cu umiditate relativ variabilã, ridicã unele probleme
frumoºilor Rhododendroni.
PIAÞA ROMÂNEASCÃ - NESATISFÃCÃTOARE

Vã doriþi o grãdinã
cu influenþe
orientale? Atunci
nu puteþi rata
Rhododendronii.
Sã fiþi convinºi, cã
vor merita toate
eforturile!

O alta problemã poate fi reprezentatã de lipsa
unei game variate la noi pe piaþã. Se importã an de
an, aproximativ aceleaºi varietãþi, iar puþinii producãtori români nu îºi asumã riscul de a extinde
numãrul de varietãþi puse în vânzare. Practic,
înmulþesc ceea ce ºtiu cã se vinde. În plus
Rhododendronul se vinde în general la preþuri ridicate, sau peste medie. Desigur, preþul este ºi în
funcþie de dimensiunea plantei ºi de coloritul florilor. Varietãþile cu flori galbene, sunt foarte rare la
noi ºi se gãsesc predominant la târgurile de flori
de primãvarã cu traditie.
FARMEC ORIENTAL

În þãrile asiatice - unde nu existã grãdinã fãrã
Rhododendroni - sunt disponibile sute de specii ºi
hibrizi, care de care mai spectaculoºi. Aceste
plante se întâlnesc din abundenþã în parcurile publice iar culorile intense ale florilor îþi rãmân pe reþinã chiar ºi când nu le vezi în realitate ci doar în
poze. Practic, farmecul Orientului Îndepãrtat n-ar
mai fi acelaºi fãrã aceste plante minunate.
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Nenumãratele varietãþi au fost clasificate ºi catalogate în categorii
precum urmeazã: Rhododendroni
de talie mare (copaci cu frunza
mare – pânã la 70 cm), Rhododendroni arbustivi ºi semiarbustivi cu
frunza medie ºi micã, Rhododendroni târâtori ºi... Rhododendroni
epifiti. O sã vã miraþi ce cautã niºte
plante epifite printre Rhododendroni ºi o sã vã dau dreptate. Se
pare cã, în insulele Malaeziei, sunt
specii de Rhododendroni de talie
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micã ce vieþuiesc în copacii din
pãdurile tropicale ºi care în mod
implicit sunt rari, greu de gãsit ºi de
aceea mai puþin cunoscuþi. Cine
deþine un astfel de exemplar, va trebui sa-l trateze ca pe orhidee - în nici
un caz ca pe fraþii lui, Rhododendronii de clima temperatã. Evident,
nu categorisirile conteazã (care
oricum se schimbã o datã la câþiva
ani), ci frumuseþea plantelor ºi cum
sã le îngrijim mai bine, ca sã ne
bucurãm de ele mai multã vreme.

Înmulþirea se realizeazã prin lãstari, cu dificultãþi în condiþii de mediu nesupravegheate cum se întâmplã în cazul
grãdinarilor amatori însã, meritã încercat.

Arbuºti decorativi de primãvarã

BINE DE ªTIUT

Revenind la frumuseþile de pe
meleagurile noastre, sau la cele care
ar supravieþui în condiþiile noastre în
mod decent, trebuie sã spunem cã
au câteva pretenþii de culturã de care
trebuie sã þinem seama: în primul
rând, amplasamentul, nu trebuie sã
fie puternic însorit peste varã ºi nici
expus la vânturi puternice peste
iarnã. Un loc protejat, aproape de
gard sau de zidul casei, parþial
umbrit - este numai bun. În al doilea
rând, solul trebuie sã fie fertil, cu
amestec de frunze ºi neapãrat cu
reacþie acidã. Acesta este motivul
pentru care Rhododendronul se asociazã eficient cu coniferele. Acele
coniferelor cresc aciditatea solului,
portul lor elegant îi conferã umbrã
Rhododendronului, iar simpaticul
arbust dã culoare o lungã perioadã
din an, colþului de grãdinã în care se
aflã. Dacã locuiþi într-o zonã cu poluare intensã, e posibil ca Rhododendronului sã nu-i meargã prea bine ºi
în timp sã se deterioreze. Când ºtiþi
cã temperatura este în creºtere ºi
uscãciunea se instaleazã brusc, e
bine sã vã formaþi obiceiul sã-l udaþi
dimineaþa devreme ºi sã-l pulverizaþi
pe frunze cu jeturi fine. Excepþie face
doar perioada de formare a bobocilor
ºi de înflorire, când picãturile de apã,
pot produce o pãtarea frunzelor,
inesteticã ºi nesãnãtoasã. Asta nu
înseamnã ca planta nu mai are
nevoie de apã la rãdãcinã. Dupã cum
ºtiþi, secretul constã în moderaþie.
Pentru cã de la apariþia bobocilor ºi
pânã la colorarea lor ºi apariþia florilor trece destul de multã vreme, e
bine sã ajutaþi planta cu îngrãºãmânt pentru acidofile sau pentru
plante cu flori. Planta rãspunde cel
mai bine la îngrãºãmântul natural,
dacã este disponibil. Atenþie, însã!
mergeþi mai degrabã pe principiul
„mai bine mai puþin, decât prea
mult“. În cazul în care doza de
îngrãºãmânt este prea mare, e posibil ca pe frunze sã aparã arsuri
asemãnãtoare celor provocate de
soare, iar bobocii sã cadã în scurt
timp dupã ce baza lor s-a maronit.
Situaþia poate sã fie similarã ºi în
cazul în care plantele suferã de la

Atentie, pentru
protecþie nu se foloseºte orice material.
Folia cu bule poate
fi o alternativã de
protecþie, dar pentru siguranþã, cultivatorii recomandã
iuta sau cortul din
cetinã.
Peste iarnã, mai
verificaþi din când în
când starea plantei
ºi în zilele cãlduþe
permiteti aerisirea.
În primãvarã, îndepãrtaþi folia, iuta
sau cortul ºi muºuroirea.
De la sfârºitul lui
februarie, Rhododendronii se pregãtesc de vegetaþie.

prea multã, sau prea puþinã apã.
Dupã ce planta ºi-a etalat minunatele flori ºi acestea încep sã se vestejeascã, este indicat sã le îndepãrtaþi
cu grijã, pentru ca sã poatã produce
alþi boboci, sã înceapã sã crescã, sau
sã se ramifice. Este, dacã vreþi, un
aspect care þine de igiena plantei. Un
mic rãsfãþ, nu stricã niciodatã.
ATENÞIE LA TEMPERATURÃ

Când se apropie toamna, este
posibil sã observaþi la unele varietãþi, cum frunziºul capãtã culori ºi
nuanþe interesante. Mai sunt ºi
varietãþi la care scoarþa tulpinilor
prezintã interes din punct de vedere
decorativ. Când temperaturile încep
sã scadã, e bine sã vã gândiþi la o
variantã de protecþie peste iarna,
mai ales dacã Rhododendronul dvs
este în primii doi an de vegetaþie. În
mod curent, se aplicã muºuroirea
bazei aºa încât sã nu pãtrundã frigul
la rãdãcinã ºi, dacã planta nu este
prea înaltã, se acoperã cu folie protectoare specialã.
CORNELIA CONSTANTIN
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Eveniment

Vã doriþi o colecþie
de astfel de minunãþii? Puteþi sã vã achiziþionaþi online seminþe, fãrã probleme, însã cromatica
florilor nu va fi la fel
de spectaculoasã.
Mai bine vã importaþi plante mature
din Thailanda.
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Adenium
compact ºi florifer
Adenium-ul este o plantã suculentã, care la momentul înfloririi reprezintã o micã minune. Cu creºtere arbustivã, puternic ramificat ºi cu
nenumãrate flori deschise simultan, este irezistibil. De fapt, este suficient
sã-l vedeti în poze ca sã vi-l doriþi. In clipa în care aveþi un exemplar ºi vedeþi
exact cât de frumos poate sã devinã, nu vã puteti abþine sã vã doriþi ºi alte
varietãþi.
Un pic îngrijoratã am intrat în posesia unui exemplar matur în urmã cu
mai bine de 1 an. M-am temut cã n-o sã se împace prea bine cu factorii de
mediu din locuinþa mea, însã mi-a fãcut o surprizã nemaipomenitã când a

Plante de interior ºi de terasã

reuºit sã etaleze aproximativ 20 de
flori în acelaºi timp, la începutul
verii. Bineînþeles cã vraja a durat
mai mult decât perioada lui de
înflorire ºi am mai achiziþionat câteva exemplare pe care le aºtept cu
drag sã înfloreascã.
Haideþi sã vã spun ce am reuºit
sã învãþ despre ei in perioada de
când îi am în colecþie.
CE LE TREBUIE ADENIUMI-LOR?

Cuvântul cheie este „apa”. Nu le
trebuie niciodatã prea multã, pentru
cã ei oricum au o rezervã în tulpina
cãrnoasã, cu caudex (umflaturã
bazalã). Au nevoie de multã luminã
pentru o bunã dezvoltare, dar mai
ales pentru pregãtirea înfloririi. Dacã
au luminã insuficientã, nu reuºesc
sã formeze sau sã pãstreze bobocii.
Aceºtia se pot dezvolta destul de
repede dacã factorii de mediu sunt
adecvati: luminã naturalã, cu câteva
ore de soare direct pe zi; umiditate
moderatã la rãdãcinã ºi în aer; temperaturã peste 18°C. Unele exemplare mature pot începe sã producã
flori de la sfârºitul lui februarie pânã
vara, când temperaturile urcã spre
40°C. Plantele mai tinere încep sã
înfloreascã spre sfârºitul lui mai.
Bineînþeles cã fiecare exemplar are
un ritm propriu, iar mai sus am oferit
doar câteva repere care sã vã ajute
cu îngrijirea lor.
În perioada de înflorire pãmântul
se menþine reavãn, iar în restul timpului se lasã pãmântul sã se usuce
puþin între douã udãri. Dacã în
perioada de înflorire se udã mai
puþin decât are nevoie planta, apar
arsuri pe marginea petalelor florilor,
dar ºi pe marginea frunzelor. Acest
lucru stricã bucuria unei înfloriri
abundente ºi cauzeazã cãderea
masiva a bobocilor mici.
Unii cultivatori folosesc pãmânt
general de flori. Alþii folosesc
amestecuri pentru suculente, cu
nisip. Personal am încercat ambele
variante ºi mi s-au pãrut nesatisfãcãtoare. In primul caz, plantele au
murit din cauza rãdãcinilor putrezite

– pãmântul reþinea prea multã apã,
în al doilea caz, plantele au
supravieþuit dar vreme de 2 ani nu
au crescut nici mãcar 1 cm in plus.
UN SECRET:
COCOPEAT ÎN LOC DE PÃMÂNT

Totul s-a schimbat în clipa în care
am pus cocopeat în întregime în locul
amestecului pentru suculente. În
numai o sãptãmânã, micile plante
crescuserã 1 cm, iar frunzele deveniserã mai mari ºi de un verde sãnãtos,
strãlucitor. De atunci cresc în acelaºi
ritm, chiar dacã au traversat o
perioadã cu temperaturi mai scãzute
(peste iarnã au avut 13-15°C). În
cocopeat, am amestecat ºi câteva
granule de îngrãºãmânt cu eliberare
lentã care se pare ca le-a folosit.
Pe perioada de iarnã exemplarele mature intrã în repaus (îºi
pierd complet frunzele). Udarea se
diminueazã atunci când temperatura este în scãdere aºa încât sã nu
existe riscul sã putrezeascã
rãdãcinile. Se feresc plantele de
curenþii reci ºi de variaþiile bruºte de
temperaturã.

Puteti sã înmulþiþi
planta prin lãstari înrãdãcinaþi în cocopeat sau prin seminþe (polenizarea artificialã poate sã reuºeascã în anumite
condiþii), în perioada
caldã din an.

CORNELIA CONSTANTIN
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Hibiscus
surprinzãtoare
paletã de culori
Apãrut acum mii de ani, hibiscusul a
fost muza poeþilor, a însoþit faraonii în
morminte, a împodobit grãdini botanice
ºi stampe chinezeºti. Adaptabilitatea lui
la schimbãri a dat naºtere la mii
de varietãþi divers colorate.
Hibiscusul sau Trandafirul chinezesc, denumire sub care mai este cunoscut, a atras încã de
la începuturile lui atenþia specialiºtilor, care i-au
dedicat numeroase experimente de încruciºare
ºi hibridizare, lucru care a dus la obþinerea unui
numãr impresionant de soiuri – câteva mii. De la
simplã la bãtutã, de la roºu de bazã, pânã la alb pur
sau albastru, trecând prin galben sau corai, cu degrade-uri diverse sau „pete de culoare“, floarea de hibiscus cucereºte prin frumusetea ei.
FLORI PLINE DE SEMNIFICAÞII

Denumirea se pare cã provine din limba greacã ºi i-a fost
datã de cãtre Dioscoride - un celebru medic din antichitate,
care a trãit în primul secol dupã Hristos. Hibiscusul îºi are
originea în þãrile asiatice, unde creºte în grãdini pe post
de garduri, iar în Europa a ajuns la începutul secolului
XVIII, fiind adus pentru înfrumuseþarea grãdinilor
botanice. Florile lui sunt purtate de tinerele fete în pãr,
iar în unele regiuni chiar ºi de cãtre bãieti, ca semn
a statutului lor social: în dreapta urechii dacã sunt
„liberi“ ºi în stânga dacã sunt „daþi“. Totodatã, ca
omagiu a frumuseþii ei, floarea de hibiscus a
devenit simbolul naþional al Koreei de Sud.
DECORATIV DAR ªI UTILITAR

Nemaipomenita lui capacitate de a se lãsa modelat
a dat posibilitatea omului sã obþinã din modesta rozã
sãlbaticã, miile de varietãþi de diverse culori ce ne
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împodobesc astãzi locuinþele. Specialiºtii spun
cã sunt peste 200 specii de Hibiscus spp, din
care cele mai cunoscute ºi cultivate sunt
H. syriacus (grãdini) ºi H. rosa-sinensis
(plantã de interior).
Hibiscusul nu este numai un rãsfãþ pentru priviri ci ºi o plantã medicinalã, întrebuinþatã din vremuri strãvechi. Uleiurile,
ceaiurile ºi maceratul din flori sunt folosite
ºi azi de medicina naturistã ca antiseptic,
astringent, anticancerigen, antibacterian,
antioxidant, antihipertensiv etc.
ÎNGRIJIREA PLANTELOR

Ce ar trebui sã ºtim despre achizitionarea ºi îngrijirea lui? Atunci când achiziþionãm o astfel de plantã în
primul rând ne intereseazã
aspectul ei general: sã fie
“vioaie”, cu frunzele colorate
în verde intens, fãrã „pete“
galbene, negre sau de alte
nuanþe. Indicat este sã ne
uitãm pe dosul frunzelor
dupã dãunãtori de orice
gen, de la musculiþa albã
de serã pânã la pãianjenul
roºu. Dacã planta este
plinã de flori sau de boboci, nu este indicat sã-i
schimbãm ghiveciul, deoarece se poate „supãra”
manifestându-se prin cãderea bobocilor ºi a florilor.
Hibiscusul are nevoie de luminã
bunã, cu câteva ore de soare direct
zilnic, dar nu ºi în verile fierbinþi. Îi
place udare ritmicã - dar nu în exces - ºi
nici sã fie lãsat „însetat“, cãci imediat
va reacþiona, fie prin cãderea frunzelor, fie prin vestejirea tulpinilor.
Este obligatoriu sã avem tãviþã
la ghiveci pentru apa în exces.
Pãmântul trebuie sã fie foarte bine
drenat. În zilele fierbinþi de varã putem
alinta planta prin pulverizarea
frunziºului, cu apã.
Iarna, Hibiscusul, poate avea o
perioadã de repaus, sau - în funcþie de
temperaturile la care este þinut - sã ne
bucure cu flori, el fiind printre puþinele
plante care înfloresc cam tot anul.

Desigur, am putea cumpãra butaºi, sã ne încercãm norocul în
arta înrãdãcinãrii.
Oferta este ºi
aici destul de
mare, însã, chiar
ºi pentru cei mai
pricepuþi, ºansele
de reuºitã nu sunt
mereu de 100 %.
Nu e aºa cã
v-am stârnit un
dublu
interes?
Acela de a avea o
astfel de plantã pe
pervazul dvs. dar
ºi acela de a afla
mai multe... mult
mai multe.
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O PASIUNE NESTÃVILITÃ

Nu e absolut deloc pretenþios ºi
e foarte harnic. Dacã dorim sã
avem ºi mai multe flori ºi mai frumoase, îl putem hrãni cu îngrãºãminte specifice plantelor cu flori,
care se gãsesc la magazinele de
specialitate ºi a cãror dozare ºi
administrare o aflãm de pe eticheta
aferentã.
Atracþia deosebitã pentru hibiscuºi a deschis ºi în þara noastrã
porþile dorinþei de a colecþiona
specii cât mai diverse ºi rare. Piaþa
româneascã este acaparatã de
seria Yoder de hibiscuºi. Ei sunt de
provenienþã danezã dar ajunºi la
noi via bursa de flori din Olanda.
Varietãþile iniþiale au fost cumpãrate în regim comercial de la
fraþii Yoder din US. Danezii au lucrat
pe hibrizi, i-au adaptat la condiþiile
obiºnuite din casele noastre ºi le-au
dat alt nume, dupã cum au considerat. Sunt asemãnãri cu plantele

iniþiale ca aspect, dar sunt mai
rezistente pentru cã li s-a fãcut deja
adaptarea. Oferta limitatã din
florãriile ºi supermarketurile noastre, a avut ca efect creºterea substanþialã a comenzilor externe,
fãcute direct de cãtre colecþionari.
Furnizorul cel mai apreciat atât pentru varietatea soiurilor, cât ºi în ce
priveºte raportul preþ/calitate este
Gommer – un distribuitor pentru
Europa al hibiscuºilor cultivaþi de
cãtre colecþionarii din lumea
întreagã. Oferta lui este foarte variatã, plantele sunt sãnãtoase,
mature, uneori chiar cu boboci încã
de la achiziþionare. Un alt furnizor,
dar cu o mai redusã ofertã de soiuri
- ºi de obicei, fãrã includerea celor
obþinute de hibridizatorii de prin
USA sau Canada - este Hodnik. Însã
plantele de la acesta, nu au
robusteþea celor de la Gommer.
OANA DIANA VLAD

Dacã deveniþi un
împãtimit forumist ºi
lecturaþi numãr de
numãr revista noastrã, cu siguranþã veþi
afla multe rãspunsuri ºi lucruri folositoare în ale grãdinãritului.
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Streptocarpus „Harlequin Blue“
Apreciaþi pentru inflorescenþele bogate, streptocarpuºii Dibleys sunt recunoscuþi ºi premiaþi.
În 2010, varietatea „Harlequin Blue” a fost desemnatã „Planta anului” de cãtre Royal Horticultural
Society din Marea Britanie. Trofeul a fost atribuit în cadrul expoziþiei florale organizatã la Chelsea.
La „Harlequin Blue” te impresioneazã din primul moment floarea atât de gingaºã, în nuanþe
de albastru-sidefiu ºi alb-crem.
Ca de fiecare datã când vine vorba despre streptocarpuºi, sã pastrãm un gând curat în
memoria celei care ne-a „contaminat” cu pasiunea ei pentru aceste flori ºi care a plecat mult prea
devreme dintre noi – Fleur, Doamna streptocarpuºilor!
MÃDÃLINA STROIESCU
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Nepenthes
un secret tropical
Pãdurile tropicale asiatice au un
secret. Ascunsã privirii omului
obiºnuit, aici creºte o plantã al
cãrei mod de viaþã întrece orice
imaginaþie. Întinsã ca o lianã, pe
pãmânt sãrac în elemente nutritive,
aceastã plantã se încãpãþâneazã sã
se dezvolte. La prima vedere, nu
pare cine ºtie ce minune a naturii,
însã are toate motivele sã ascundã
acest lucru. Orice îºi pot imagina
vieþuitoarele pãdurii numai o plantã
carnivorã care sã le mãnânce, nu!
Dar iatã cã ea existã! Aspectul oarecum banal are rolul de a inspira
încredere vieþuitoarelor, însã din
nervura frunzei ea îºi deschide
capcana mortalã, care la multe
specii are un colorit fantastic.
Nervura frunzei se dezvoltã ca
o canã cu capac. Oricine
ajunge pe fundul capcanei
atras de nectar, nu mai iese
de acolo ºi va fi digerat de
sucurile plantei. Dacã vã
gândiþi cã aceastã capcanã e
micã vã înºelaþi: existã specii
care au capcane de 4 litri ºi
acolo îºi pot gãsi sfârºitul animale de mãrimea unui ºobolan
sau a unei pãsãri. Descoperirile
arheologice au arãtat cã aceastã
plantã existã de peste 20 milioane
de ani. Câþi dintre noi au auzit de ea?
MIHAI LÃZÃRESCU
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eGrãdini
sloganLopceuul nun
radned flsolroig
leanîþipzeâumnbreasncd!

ÎN CURÂND în nr. 2:

Grãdina de apã
Ecosistem cu un echilibru fin,
grãdina de apã îºi aratã frumuseþea
de primãvara ºi pânã toamna

Crinii, vedete de necontestat
Impresionanþi prin culoare,
þinutã ºi parfum, crinii ne încântã
pe toatã durata verii

