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

Trandafirii,
mici minuni multicolore
Gradina dvs n-ar fi la fel de frumoasa fãrã ei

Crinii, vedetele verii
Impresionanþi prin culoare,
þinutã ºi parfum, crinii ne încântã
pe toatã durata verii

Editorial

Caietul cu notiþe practice
Chiar dacã nehotãrâtã în privinþa temperaturilor, cu
vânt puternic ºi cu precipitaþii haotice, primãvara ne-a dat
ocazia, printre altele, sã ne încântãm privirea cu albul pur
al ghioceilor ºi catifeaua multicolorã a lalelelor, sã ne
bucurãm de parfumul zambilelor ºi al narciselor... Am avut
prilejul sã analizãm deciziile luate în toamnã în privinþa
grãdinilor noastre, sã facem liste de achiziþii pentru
sezoanele viitoare, sã observãm cum se adapteazã anumite plante în amplasamentele alese.
ªi dacã pânã acum nu v-aþi fãcut un caiet de observaþii,
ar cam fi cazul sã începeþi. În caiet e bine sã notaþi lucruri
practice despre furnizori, calitatea plantelor, comportamentul lor, propuneri pentru viitoare scheme de amenajare. Tot acolo ar trebui sã semnalaþi anumite lipsuri ºi
probleme din propria grãdinã, sã gãsiþi soluþii, aºa încât în
anul urmãtor sã vã puteþi bucura de florile ºi plantele din
grãdinã mai multã vreme.
Observaþi amplasamentele însorite, pentru cã acolo trebuie puºi trandafiri ºi bulboase. Vedeþi exact unde este
umbrã peste varã ºi pãmânt reavãn, pentru cã acolo e
locul lãcrãmioarelor ºi al crinilor de toamnã. Analizaþi locul
arbuºtilor ºi arborilor ºi felul în care aceºtia vor influenþa
pe viitor evoluþia altor plante. Alegeþi metodele adecvate
de consolidare pentru alei, de protecþie pentru sistemele
de irigare, de îndepãrtare cu succes a dãunãtorilor.

Fiecare lucru pe
care îl învãþaþi sau
îl experimentaþi
de-a lungul timpului trebuie notat
cu grijã în caietul
dvs de grãdinar
atent la detalii.
Încercaþi ºi n-o
sã vã parã rãu.

Cornelia Constantin

Mulþumim tuturor celor
care au susþinut financiar acest proiect
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• Atenþie la dãunãtori!
Pe mãsurã ce vremea se
încãlzeºte apar ºi ei. Pregãtiþi trusa cu substanþe de
primã necesitate. Le puteþi
cumpãra de la farmaciile
fitosanitare pentru cã preþurile sunt mai accesibile
ºi aveþi posibilitatea sã
alegeþi produsele cele mai
eficiente. Nu vã recomandãm spray-urile universal
valabile din hypermarketuri. Unele nu au efect ºi
daþi banii degeaba. Altele
sunt foarte puternice ºi vã
vor deteriora plantele.
• Tundeþi florile trecute.
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În acest fel pãstraþi igiena
plantelor, le stimulaþi ramificarea ºi noile înfloriri.
Completaþi straturile de
bulboase cu plante anuale
care sã umple spaþiile.
Puneþi tutori plantelor
înalte expuse la vânt.

în revistã este permisã numai
cu acordul scris al autorilor.
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Eveniment

Simfonia Lalelor

Frumuseþea lalelelor
trebuia onoratã cu un târg
care sã le poarte numele
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Administraþia localã a Piteºtiului
organizeazã de 34 de ani aceastã sãrbãtoare a primãverii numitã Simfonia
Lalelelor. De apreciat e faptul cã existã
continuitate în aceastã privinþã, chiar
dacã, în anii care s-au scurs de la
prima ediþie, s-au schimbat multe. Ca
atâtea alte târguri de flori ºi Simfonia
putea sã aibã o soartã crudã, dar iatã
cã e cineva acolo cãruia chiar îi pasã.
Nu ºtim cine, deºi ar trebui. Ne mulþumim an de an sã ne bucurãm de
culoare, flori, muzicã, obiecte
tradiþionale ºi aranjamente florale.
Credeþi-mã pe cuvânt cã nu-i deloc
uºor de organizat o astfel de mani-

Vremea rece ºi
ploioasã i-a þinut
pe mulþi în casã.
Chiar ºi aºa publicul vizitator a fost
numeros în cele
3 zile de Simfonie

În fiecare an la
final de aprilie
meritã sã faceþi un
drum la Piteºti la
Simfonia Lalelelor.
Chiar ºi criticilor
vehemenþi le place.
Mãcar un pic.

festare. „Maestrul de ceremonii” trebuie sã aibã nervii tari, nenumãrate
contacte ºi dragoste de frumos.
CENTRU VERDE

În mod curent intervalul de desfãºurare a Simfoniei ocupa un weekend la final de aprilie sau cel târziu la
început de mai. Amplasamentul
tradiþional al Simfoniei este chiar în
centrul Piteºtiului, pe calea Victoriei,
între Casa Cãrþii ºi magazinul Trivale.
Acest spaþiu ºi strãzile învecinate se
populeazã treptat cu standuri cu flori
la ghiveci, rãsaduri pentru grãdini,
bulbi de tot felul, obiecte decorative
pentru grãdinã, obiecte tradiþionale
(vase, coºuri, îmbrãcãminte) ºi
altele. Nu doar micii producãtori de
flori sau meºteºugarii se adunã aici.
Au standuri ºi marile magazine cu
raioane de grãdinarit. Ele vin aici nu
neapãrat ca sã vândã, pentru cã
vând oricum, ci mai ales ca sã ia pulsul pieþei, sã vadã ce-ºi doreºte clientul. Este, dacã vreþi, o micã manevrã
comercialã foarte folositoare în lunile
urmãtoare în privinþa cifrelor rezultate din vânzãri.
SPIRIT CIVIC...
LIPSÃ LA ROMÂNI

Administraþia localã face eforturi sã implice întreg oraºul în

aceastã manifestare. La Casa
Cãrþii se organizeazã an de an o expoziþie de aranjamente florale. Am
vizitat câþiva ani la rând aceastã
expoziþie ºi pot sã vã spun cã nu
m-a dezamãgit, deºi atunci când
vine vorba de flori îmi doresc mereu mai mult ºi mai frumos. Desigur, mereu se poate mai bine ºi
chiar mã aºtept la asta în anii ce
vin. În paralel cu târgul de flori ºi
expoziþia de aranjamente florale
mai sunt organizate ºi concerte de
muzicã tradiþionalã, simfonicã,
folk, concursuri sportive, focuri de
artificii, spectacole ale fântânii
muzicale din faþa primãriei ºi colocvii cu tematicã socialã. Acestea
din urmã au ca scop trezirea spiritului civic atât de... lipsã la români.
Din pãcate, e cale lungã pânã
când vom reuºi sã fim ºi noi la
nivelul altor state, catalogate ca
fiind „civilizate”.
CALITATE MAI BUNÃ

Personal n-am lipsit de la ultimele 8 ediþii de Simfonie. Desigur,
la prima ediþie la care am participat
îmi doream sã cumpãr toate florile
din târg ºi sã le iau cu mine acasã.
Însã a trebuit sã mã mulþumesc cu
ceva mai puþin. Exista atunci o
diferenþã clarã de calitate a
plantelor importate, în comparaþie
cu plantele din producþia localã.
Toate erau frumoase însã ultimele
aveau probleme cu dãunãtorii. Cei
pe care îi luai cu tine acasã (pe
plantele cumpãrate) ºi de care nu
mai reuºeai sã scapi vreme
îndelungatã. Treptat aceastã problemã s-a remediat. Preþurile s-au
uniformizat ºi ele, dar destul de sus
ca limitã a suportabilitãþii. E drept,
au fost ºi plante frumoase ºi accesibile. Dar nu toate. Fiecare ediþie
are ºi invitaþi din þãrile învecinate:
producãtori de flori, distribuitori de
flori ºi produse înrudite, curioºi de
tot felul. Cert este cã nimeni nu se
întoarce acasã cu mâna goalã
dupã un drum la Simfonie. Iar asta
înseamnã ceva.

Cu umbrela la îndemânã vizitatorii
se opreau în faþa standurilor

Marii distribuitori de flori de pe piaþa
româneascã au fost ºi ei prezenþi

Lalelele la ghiveci au facut deliciul
publicului avid de „flori instant”

CORNELIA CONSTANTIN
NICOLETA PANAIT

Florile sensibile erau ferite de ploaia
rece aºa încât sã nu fie deteriorate

Grãdinã de forumist

Grãdinã
în fata
, blocului?
Cu o mânã de ajutor de la
primãrie pentru lucrãrile de
„infrastructurã” ºi cu un pic de
pasiune din partea noastrã
pentru popularea grãdinii cu
plante, am reuºit sã obþinem un
spaþiu plãcut ºi îngrijit. Iatã pe
scurt cum au stat lucrurile.

Grãdinã de forumist

Înainte...
În urmã cu 2 ani a
face grãdinã în faþa blocului pãrea ceva irealizabil. Se
furau becurile care iluminau strada, se furau ferestrele de la subsol, robinetele de la contoarele de
gaze ºi cine mai ºtie ce. Doar fantezia hoþului era limita. Tot spaþiul
verde din faþa blocului era sãpat
adânc pentru cã administraþia
localã se gândise cã trebuie
înlocuite niºte þevi. Nici acum nu
ºtiu dacã erau de apã sau de
altceva. Însã, de atunci s-au
schimbat niºte lucruri. Primãria a
acoperit gropile fãcute, a pus
gazon ºi gard viu. A pus bãnci, pergole ºi a amenajat parcarea. A pus
chiar ºi sistem de udare pentru
spaþiul verde.
Cu toate condiþiile create, nouã
locatarilor nu ne-a mai rãmas
decât sã ne apucãm de treabã. Am
adunat plante, care de pe unde a
putut. Douã dintre vecinele de la
parter se ocupã de plantare ºi
supraveghere iar eu ma ocup de
alimentarea cu plante. În ultimii 2
ani cred cã am cumpãrat tot ce
mi-a picat în mânã ºi mi-a
plãcut. La momentul

Gropi, noroi, mizerie, sticle toate acestea formau
peisajul pe care
îl vedeam
prezent
în
fiecare zi
puþine spaþii
mai sunt goale în
grãdinã. Am adunat
nenumãrate sortimente de
narcise, lalele, crini, dalii,
trandafiri, arbuºti de tot felul.
Practic, sunt momente când grãdina noastrã aratã mai bine decât
grãdina botanicã.
Acum sã nu vã închipuiþi cã
vechile metehne au dispãrut. Încã
se aruncã de la etaj gunoaie ºi
þigãri care ard florile gingaºe. Încã
intrã locatari ai blocului în grãdinã
cu gândul sã rupã flori ºi sã-ºi
punã în vazã în casã. Încã intrã
copii de la ºcoala din vecinãtate
care rup florile, pentru cã parinþii
lor nu i-au învãþat cã un lucru frumos se preþuieºte ºi se ocroteºte.
Administraþia blocului a reparat
aleea dintre bloc ºi grãdinã, a
înlocuit vechile coºuri de gunoi ºi
portiþa spre grãdinã stã închisã.
Mai sunt locatari care contribuie
ici-colo cu seminþe sau rãsaduri
însã cert este cã mai toþi se uitã cu
plãcere la colþul nostru verde. De
ce „mai toþi”? Pentru cã încã mai
sunt oameni care nu pricep cã grãdina e un loc în care toþi ne
putem încãrca bateriile
pentru o nouã zi.
Acum
CORNELIA
avem flori,
CONSTANTIN
arbuºti, alei,
bãnci ºi pergole –
toate îngrijite, curãþate ºi
udate la vreme.

... ºi dupã
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Grãdini botanice

Varietãþi deosebite de trandafiri
gãseºti ºi în grãdina botanicã

Florile de coreopsis contrasteazã
frumos cu verdele crud al ierburilor

Cu un strop de pasiune ºi ceva bani
poþi amenaja un rozariu de vis

Rondul cu levanþicã este nepreþuit ºi
se asociazã minunat cu trandafirii
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Grãdina botanicã
din Bucuresti
,
De ce vizitãm grãdina botanicã? Pentru cã
ne dorim sã vedem plante frumoase, sã
respirãm aer curat ºi sã ne încãrcãm bateriile
pentru o nouã zi. Însã, nu e mereu posibil,
pentru cã te duci sã vezi una ºi dai peste alta.

De câte ori ajungi la grãdina
botanicã din Bucureºti îþi pui o singurã întrebare: de ce nu se face
nimic cu atâta material botanic? Sau
mai bine zis, ajungi sã-þi pui aceastã
întrebare în momentul în care vezi cã
grãdina este neîngrijitã, serele stau
sã cadã, muzeul botanic ºi ierbarul
sunt mereu cu imaginea prãfuitã...
Oare câþi intrã în aceste clãdiri ca sã
vadã ce patrimoniu au? Probabil
angajaþii ºi câþiva studenþi motivaþi
de terminarea unei lucrãri sau de
pregãtirea pentru vreun examen.
Însã aici vorbim de publicul larg.
Publicul larg este mai puþin
interesat de istorie, personalitãþi ºi
catastife prãfuite. Publicul vrea sã
vadã alei îngrijite, plante în stare
bunã, sere frumos amenajate, ghidare de specialitate, magazin cu
vânzare la intrare de unde poþi sã-þi
cumperi o carte sau o floare rarã.
Expoziþiile care se organizeazã
ocazional în muzeul botanic sunt
departe de ce-ar putea sã fie, dacã
într-adevãr ar pãsa cuiva. Problema
este tocmai pãsarea asta, care e
lucru rar la români. Bineînþeles,
n-avem spirit civic ºi sunt încã mulþi
oameni care se întreabã de ce sã
faci ceva pentru comunitate când
poþi sã faci numai pentru tine ºi sã

te coste mai puþin? Avem asociaþie a
grãdinilor botanice din þarã, dar mai
mult decât vorbãrie ºi rapoarte, ce
face? Care e scopul concret ºi practic al acestei asociaþii? Cã oricare ar
fi, nu se vede.
Anul trecut, atunci când au fost
fãcute pozele alãturate, am nimerit la
început de iunie. Am gãsit o minunãþie
de rozariu, de levãnþicã în floare ºi de
alte plante simpatice. Însã n-am vãzut
picior de îngrijitor pe acolo.

Pe spaþiul grãdinii se
aflã ºi un lac, însã
aspectul sãu este aºa
cum îl vedeþi mai sus.
Uºor sãlbatic, ca sã
nu spunem neîngrijit.
Oare când s-a ocupat
ultima oarã cineva de
el? Îþi cam lasã un gust
amar când vezi ce
vezi, dar îþi dai seama
ce potenþial are grãdina ca ansamblu.

CORNELIA CONSTANTIN
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GRÃDINA DE APÃ
Este din ce în ce mai evident cã
lumea se simte sufocatã de
betoane, nu numai în marile aglomerãri urbane dar ºi în afara lor.
Fiecare încearcã, dupã posibilitãþi,
sã facã ceva ca sã îmbunãtãþeascã
accesul familiei la un spaþiu verde ºi,
de ce nu, la un iaz. Evident cã nu e
simplu, nimeni nu se aºteaptã la
asta. Ai nevoie de un spaþiu adecvat,
de mânã de lucru, de timp, de
echipamente ºi plante sau peºti,
dupã caz. Munca la o grãdinã nu se
terminã niciodatã, cu atât mai mult
la o grãdinã cu iaz. Cei care ºi-au
fãcut o grãdinã de apã, cum se mai
numeºte spaþiul verde cu iaz sau
curs de apã, ºi-au dat repede seama
de efortul pe care îl impune acest
lucru. Unii continuã pentru cã le face
plãcere, alþii pentru cã sunt de
pãrere cã e necesar dar mai sunt ºi

Majoritatea nuferilor
sunt hibrizi sensibili la
temperaturi mai mici
de 10oC.
persoane care se gândesc cã nu au
timpul ºi disponibilitatea pentru a
întreþine un astfel de spaþiu. Ca sã
nu ajungeþi în situaþia aceasta e
bine sã vã gândiþi de la început dacã
ãsta e lucrul pe care îl doriþi ºi sã vã
asiguraþi cã existã resursele necesare (nu doar banii ci ºi timpul ºi
pasiunea pe care o cere un astfel de
demers).
NU AMESTECAÞI LUCRURILE

Ca funcþionalitate iazul dumneavoastrã va fi unul decorativ. Nicidecum unul în care sã vã rãcoriþi peste
varã. Atunci când într-un spaþiu mic
sunt aglomerate plante, peºti ºi
ocazional... oameni, interacþiunea
lor poate sã creeze probleme. Aºa cã
nu amestecaþi lucrurile. Dacã doriþi
un iaz decorativ, procedaþi ca atare,

Amenajãri

potrivit. Oricât de mic v-aþi dori sã fie
iazul în final, spaþiul ocupat va fi
unul apreciabil raportat la dimensiunea grãdinii pe care o aveþi. Aºa cã
va trebui sã calculaþi atent cât
spaþiu alocaþi aleilor, locului de odihnã ºi grãtarului, locului de joacã pentru copii ºi eventual unui strat mixt
cu diverse plante. De ce strat mixt?
Pentru cã în mod sigur vã mai doriþi
ºi alte zone verzi în afara iazului.
Dacã pânã acum nu v-aþi gândit la
asta, ar cam fi cazul s-o faceþi acum.
Pentru cã mai târziu... va fi prea târziu. Din punct de vedere al proporþiilor calculaþi dupã urmãtoarele
repere: dacã suprafaþa lacului nu va
depãºi 5 mp atunci adâncimea va fi
sub 80 cm; dacã suprafaþa este
între 6 ºi 15 mp atunci adâncimea
indicatã este în jur de 1 m.
IZOLAREA
IAZURILOR ARTIFICIALE

iar dacã vã doriþi o piscinã, vã amenajaþi o piscinã. Însã, trebuie sã vã
spunem cã un iaz în adevãratul sens
al cuvântului vã aduce mai multe
satisfacþii decât o piscinã. Evident
cã pentru a construi un iaz aveþi
nevoie în primul rând de un loc

Un lac natural este alimentat de
izvoare sau de pânza freaticã aºa cã
are „etanºeizare” asiguratã. Un lac
artificial se bazeazã pe sisteme care
împiedicã pierderea apei. Fãrã ele
apa pe care o doriþi în lac, ar fi
absorbitã destul de repede de
pãmânt. Sistemele acestea de izolare se bazeazã fie pe infoliere, fie

Amplasamentele însorite
sunt cele mai indicate pentru iazuri, fie cã sunt populate numai cu plante, fie cã
existã ºi peºti. Un iaz fãrã
pretenþii este relativ simplu
de fãcut ºi dupã ce vã informaþi corespunzãtor îl puteþi
construi ºi dumneavoastrã.
Însã, dacã va doriþi decoraþiuni, arteziene, cursuri
de apã, atunci e mai bine
sã angajaþi o firmã specializatã aºa încât sã iasã din
start o treabã bunã. Sigur, e
de luat în calcul ºi bugetul,
dar mai mult conteazã dorinþa de a avea în grãdinã
un lucru bine fãcut.

Aranjamentele cu pietre
sau micile cascade pot fi
de efect dacã sunt construite
în continuarea iazului
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Amenajãri

Pietrele amplasate pe malul iazului mascheazã elegant marginile
foliei sau ale bazinului de plastic

Plantele de apã bine alese
ºi peºtii se pot împãca de minune
dacã iazul este gândit
ca atare de la început

Bazine etajate? Iatã cã
imaginaþia n-are limite nici când
vine vorba de iazuri ºi bazine
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pe utilizarea unui bazin din plastic.
Spaþiul interior are aspectul unor
trepte în aºa fel încât sã faciliteze
utilizarea lui dupã funcþionalitãþile
dorite de proprietar: plante de apã
sau peºti sau amândouã. Indiferent
ce variantã alegeþi trebuie sã vã
gândiþi ce veþi face peste iarnã.
Peºtii ºi plantele autohtone pot
rãmâne afarã peste iarnã fãrã sã
sufere de frig. Însã, dacã aveþi peºti
exotici, nuferi spectaculoºi care sunt
hibrizi sensibili la îngheþ sau dacã
iazul are adâncime sub 60 - 80 cm…
se complicã situaþia. În cazul în care
apelaþi la varianta de iaz înfoliat veþi
folosi la baza gropii un strat de nisip
dupã care îl veþi cãptuºi cu folia de
polietilenã sau de cauciuc. Desigur,
a doua variantã este cea mai ieftinã.
Dacã groapa pentru iaz e de dimensiuni mici, puteþi s-o sãpaþi chiar
dumneavoastrã fãrã sã mai fie
nevoie sã plãtiþi un utilaj. Aºa veþi
pãstra bugetul pentru alte lucruri pe
care nu aveþi cum sã le faceþi singuri. Foliile pentru lacuri sunt de
dimensiuni apreciabile aºa cã nu e
cazul sã vã faceþi probleme din
aceastã cauzã. Grosimea foliei este
indicatã de adâncimea viitorului iaz.
De obicei folia de 1.5 mm e suficient
de rezistentã pentru un iaz de 1.5 m
adâncime ºi nu se deterioreazã în
timp. Se spune chiar cã ar rezista ºi
50 ani. Dacã vã gândiþi la costuri e
bine sã ºtiþi cã ele nu depind în mod
deosebit de suprafaþa iazului cât
mai ales de calitatea amenajãrii.

MICI DETALII DE EFECT

Treptele iazului sunt fãcute pentru
a asigura un anumit nivel al apei în
funcþie de plantele care urmeazã sã
fie folosite. De obicei o adâncime de 2
m este mai mult decât suficientã pentru un iaz respectabil în care sã puteþi
pune tot ce vã doriþi. Pe lângã autohtonele plante de apã, puteti sã experimentaþi ºi sortimente exotice de
nuferi însã, aºa cum vã spuneam ºi
mai sus, o sã cam aveþi bãtaie de cap
cu ele pe timp de iarnã. De jur împrejurul malurilor ºi la baza iazului puneþi
nisip ºi pãmânt argilos sau în funcþie
de ce plante doriþi sã amplasaþi în
acest mic ecosistem. Malurile iazului
se cãptuºesc cu pietre de râu ºi
plante aºa încât sã se mascheze folia
sau bazinul de plastic. Atunci când
alegeþi amplasamentul iazului gândiþivã cã mai toate plantele de apã precum ºi peºtii au nevoie de soare ºi
luminã bunã. În plus, un amplasament umbrit înseamnã pomi, frunze
care cad ºi gunoaie care trebuie tot
timpul curãþate din iaz. Este un efort
în plus de întreþinere. Unul constant.
Dacã plantele nu au nevoie de aerisire
la nivelul apei, altfel stau lucrurile
dacã vreþi ºi peºti. Pentru ei sunt necesare aparate speciale pentru curãþarea ºi oxigenarea apei. Altfel mor
sau nu se dezvoltã corespunzãtor.
ELEMENTE EXTRA

Dacã bugetul vã permite sã angajaþi o firmã care sã vã amenajeze

Amenajãri

E posibil ca, în timp, nuferii sã
se înmulþeascã. Iatã ocazia de
a face schimb cu alþi pasionaþi

Nu neglijaþi plantele de mal
sau cele decorative numai prin
frunziº în avantajul nuferilor

Iatã o adevãratã colonie de
plante de apã! Pe ale dvs nu le
lãsaþi sã creascã atât de mult

grãdina de apã puteþi ridica ºtacheta. Cãderile de apã ºi artezienele
necesitã pricepere ºi experienþã dar
în plus vã asigurã peste varã ºi
rãcoarea mult-doritã. Acest lucru
presupune o investiþie de început
dar ºi una de întreþinere, pentru cã

numai dacã sunteþi un pasionat ºi
un cunoscãtor veþi reuºi sã faceþi
aceastã muncã de unul singur. În
orice caz, în primã instanþã trebuie
sã învãþaþi pas cu pas de la cineva
care chiar ºtie meserie. Artezienele
ºi cãderile de apã presupun existenþa unor pompe alimentate electric. Asta înseamnã cã ºi factura dvs
de energie va fi pe mãsura consumului. Se recomandã utilizarea
unor instalaþii reglabile ºi uºor de
demontat toamna când nu veþi mai
avea nevoie de ele. Ele se
depoziteazã cu atenþie într-un spaþiu
uscat. ªi dacã tot am ajuns la ce sã
faceþi peste iarnã dacã aveþi o grãdinã exoticã de apã, e bine sã ºtiþi cã
nuferii se scot din iaz ºi se pãstreazã
în acvarii improvizate în spaþii cu
temperaturã minimã de 10 grade C.

La fel se procedeazã ºi cu peºtii care
vor trebui supravegheaþi atent peste
iarnã ca sã nu pãþeascã ceva din
cauza schimbãrii factorilor de
mediu. În cazul iazurilor cu peºti vor
fi necesare si sistemele de filtrare a
apei. Unele îºi bazeazã funcþionarea
pe radiaþiile ultraviolete, altele sunt
reprezentate de straturi alternative
de cãrbune ºi burete sau de nisip ºi
pietriº. Primele îndepãrteazã organismele de mici dimensiuni, celelalte îndepãrteazã doar resturile vegetale. Ele necesitã schimbare la
câþiva ani pentru cã altfel se
adâncesc în mâl (colmatare). Dupã
cum vedeþi, întreþinerea instalaþiilor
care þin la capacitate grãdina dumneavoastrã de apã se face periodic
ºi cu multã atenþie.

Sunt destul de
puþine surse pentru achiziþia de
plante acvatice.
Importurile sunt
destul de riscante
ºi e bine sã solicitaþi garanþie în caz
de deteriorare a
plantelor la transport.

CORNELIA CONSTANTIN

Plante de grãdinã

CRINII
spectacol în grãdina de varã
Crinii se numãrã
printre florile care au
cucerit din timpuri
strãvechi inimile ºi
imaginaþia oamenilor.
Ei sunt recunoscuþi de
cei mai mulþi grãdinari, de pe toate continentele, drept adevãrate vedete ale grãdinilor.

14 • mai 2011 / eGradini

Crinii sunt plante ierboase, care
se dezvoltã dintr-un bulb cu aspect
solzos. În vârful tulpinii pline de
frunze se formeazã florile, care pot
fi cu orientare în aproape orice
directie, dar de obicei au una sau
douã direcþii pe plantã. Existã ºi
hibrizi care au flori în toate direcþiile, dar sunt mai rari. Numãrul de
flori poate varia de la 1 pânã la 150
de flori pe o singurã tulpinã.
Petalele, dispuse simetric, sunt de
obicei în numãr de 6, dar la crinii
dubli pot fi în numãr semnificativ
mai mare. Câteodatã, crinii fac mai
multe petale (7-8-10), dar e o variaþie consideratã temporarã. Din
cromatica îndrãgiþilor crini, lipsesc
doar culorile albastru ºi negru.
Existã însã bordo foarte închis,
roºu, galben, portocaliu, alb, roz ºi
combinaþii ale acestora. Crinii
monocolori sunt comuni, cei cu
douã culori sunt destul de

rãspândiþi, iar cei cu 3-4 culori sunt
cu adevãrat rari. Dacã doriþi ca
înflorirea sã aibã loc eºalonat,
crescând astfel perioada de expunere e preþioaselor cupe, atunci

Deºi în majoritate fãrã parfum,
crinii bicolori sunt relativ
rãspândiþi în grãdinile noastre.

Crinii de talie mare au avantajul de a ne oferi un numãr
mare de flori în fiecare sezon

Cu cât talia plantelor este mai
mare, cu atât ele necesitã
o oarecare protecþie la vânt
e necesar sã-i plantaþi pe rând, în
mod grupat. Temperatura are ºi ea
un rol important în reglarea duratei
de înflorire. Dacã doriþi sã obþineþi
în grãdinã un efect de lan multicolor, grupaþi varietãþile în funcþie de
talie ºi de perioada de înflorire ºi
plantaþi bulbii la o distanþã de 8-10
cm unii de altii. Plantarea adâncã
duce la o rãsãrire târzie ºi deci la o
decalare a înfloririi. În zonele cu
ierni reci e bine sã protejaþi bulbii
cu un strat de frunze. Dacã aveþi sol
sãrac în grãdinã trebuie sã ºtiþi cã
bulbii rãspund bine la îngrãºãmintele naturale.
SPECII ªI HIBRIZI DE CRINI

Se cunosc aproximativ 120 de
specii (crini botanici). Speciile
provin în principal din emisfera
nordicã, din zona temperatã pânã
la cea subtropicalã. Majoritatea lor
sunt originare din Asia - China ºi
Japonia, fiind principalele zone cu
o mare densitate a speciilor botanice - dar existã ºi specii native europene ºi americane. În
România, creºte spontan specia
Lilium martagon, specificã zonelor
împãdurite, motiv pentru care i se
mai spune ºi Crin de pãdure. Sunt
înregistraþi aproximativ 7000 de
hibrizi, dar mai sunt încã o mulþime
neînregistraþi ºi cu fiecare an care
trece, apar alte câteva sute de hibrizi noi, din care sã ne „alimentãm” grãdinile.

Grupajele cu numeroase
exemplare din acelaºi sortiment
de crini sunt de mare efect
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Intensitatea culorilor ºi
dimensiunea florilor rãmân
criterii de atracþie

Tulpinile viguroase ºi florile deosebite
fac din crini o alegere
preferatã pentru buchete
festive.
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CONFUZII ªI CURIOZITÃÞI

Majoritatea crinilor pe care îi
gãsim în comerþ, sunt de tip asiatic
(cei fãrã parfum sau cu parfum
puþin), sau orientali (cei foarte parfumaþi ºi eleganþi). Ca denumire
comercialã e posibil sã întâlniþi
„crini imperiali”
sau „crini regali”. Ca ºi clasificare, crinii
imperiali sunt
de fapt crini orientali, iar crinii
regali sunt crini
trompetã. În general piaþa de

flori este dominatã de crinii care au
cupele orientate în sus, datoritã faptului cã sunt mult mai uºor de transportat ºi ambalat (se vând pentru
culturi de flori tãiate). Însã, nu vã limitaþi la a-i cunoaºte doar pe aceºtia,
pentru cã diversitatea crinilor este
uimitoare. Existã crini care s-au
adaptat unui trai arboricol ºi care
cresc în copaci, oarecum similar
orhideelor. Aceºtia au fost descoperiþi în Vietnam ºi au fost numiþi
Lilium arboricola. Descoperirea
soiurilor botanice este încã în
desfãºurare, mai ales în partea sudicã a Asiei. În altã ordine de idei,
bulbii de crini sunt comestibili, însã
doar unii au un gust plãcut, majoritatea fiind amari. Crinii se folosesc
cu succes deosebit atât pentru
plantare în grãdinã, în ghivece ºi jardiniere dar mai ales pentru buchete.
Crinii îºi gãsesc locul în orice fel de
aranjament, pentru ocazii diverse.
Crinul alb (oriental sau trompeta)
este simbolul puritãþii ºi se regãseºte
adesea în buchetele de mireasã.
CE CUMPÃRÃM DIN MAGAZINE?

Bulbii pe care îi cumpãrãm din
diverse magazine sunt proveniþi în
majoritate din Olanda, þarã cu cea
mai dezvoltatã industrie a bulbilor
de flori ºi a florilor tãiate din întreaga
lume. Însã marfa care ajunge la noi
nu este pastrata mereu în condiþii
bune, aºa cã trebuie sã fim atenþi la

Deºi nu existã
crin complet negru,
ne putem consola cu
aceastã varietate
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Asocierea a douã
culori calde fac din aceastã
varietate o prioritate pe
listele noastre de achiziþii
ce cumpãrãm. Oferta e mare, dar
calitatea lasã de dorit. De multe ori,
ce gãsim în magazine sunt bulbi
care au fost þinuþi prea mult timp
neplantaþi ºi lipsiþi de umezealã,
adicã sunt destul de uscaþi ºi deci,
cu ºanse relativ mici de a se reface.
Practic bulbul de crin nu ar trebui sã
stea deloc afarã din pãmânt, pentru
cã nu este niciodatã în repaus ºi
odatã ce este scos din pãmânt
începe un proces relativ rapid de
pierdere de resurse ºi vigoare,
devenind moale, stafidit, sau e posibil chiar sã ºi putrezeascã. Cei mai
sãnãtoºi bulbi ºi cu cele mai multe
ºanse de prindere sunt aceia care
au stat afarã din pãmânt maxim o
sãptãmânã ºi ale cãror rãdãcini nu
sunt uscate. Prin urmare, bulbii pe
care îi cumpãrãm, trebuie sã fie cât
mai mari, tari la pipãit, fãrã pete sau

putregaiuri ºi cu rãdãcinile sãnãtoase, iar cei care sunt stafidiþi ºi nu
au pornit mugurele vegetativ, e mai
bine sã îi evitãm. În cazul crinilor asiatici, care de obicei nu fac bulbi mari
ci bulbi medii ºi mici, ne putem orienta dupã numãrul ºi aspectul
rãdãcinilor, fermitatea bulbului ºi cât
sunt de uniformi solzii acestuia.
Dacã bulbii sunt intacþi, iar lãstarul
verde este ºi el pornit, sunt destule
ºanse sã supravieþuiascã, cu
condiþia sã fie plantaþi cât mai
repede. Dacã nu avem timp sã îi
plantãm imediat, atunci bulbii trebuie pãstraþi într-o gãleatã cu nisip
umed, pânã în momentul plantãrii.
GEORGE POP

Chiar ºi fãrã parfum
aceste varietãþi de crini sunt
spectaloase prin culorile intense
ºi numãrul însemnat de flori

Deºi popular se
numesc tot crini, o
sumedenie de plante
nu sunt totuºi rude cu
ei. Printre falsele rude
enumerãm Hemerocalisul „crinul de o
zi”,
Agapanthusul
„crinul african” si
Amarillysul „crinul de
camera”. Toate adevarate frumuseþi dar
nu crini în sensul pur
botanic.
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Bujorii
Vestitori ai lunii mai, bujorii au cucerit de sute de ani inimile grãdinarilor ºi au
aprins imaginaþia horticultorilor care au creat zeci de varietãþi. Au devenit o
emblemã naþionalã a Chinei, iar frumuseþea lor a fost slãvitã în cântece ºi poezii.

Frumuseþea ºi durata florilor au
fost mereu un atu important în
alegerea bujorilor ca plante de
grãdinã, precum ºi tufa bogatã în
frunze. Neavând nevoie de îngrijiri
speciale, bujorii sunt printre cele
mai rustice flori de grãdinã. Cu
toate acestea obþinerea unei tufe
bogate de flori, poate fi o adevãratã piatrã de încercare pentru
grãdinarii începãtori.
ÎNGRIJIREA BUJORILOR

Necesitã un climat rãcoros, iar
pentru a înflori au nevoie de temperaturi scãzute pe timpul iernii,
motiv pentru care nu se planteazã
în imediata apropiere a aleilor ºi a
locuinþelor, acestea putând influenþa temperatura din sol pe timpul
iernii.
Iubesc
lumina,
iar
amplasarea lor trebuie sã le permitã expunerea la minim 6 ore de
soare pe zi, de preferat pânã în
orele dupã-amiezii. Necesitã sol
bogat, cu pH neutru sau uºor acid
ºi capacitate mare de drenare,
deoarece nu suportã apa stagnantã. Se vor uda regulat ºi abundent
pe timpul verii, iar pentru a pãstra
umiditatea în sol ºi o temperaturã
mai scãzutã, vã recomand sã
acoperiþi întreaga suprafaþã de sub
tufã, cu mulci. Deoarece au un sis-

tem radicular puternic, bujorii nu
se preteazã ca plante la ghiveci. Pe
lângã condiþiile de mediu necesare, mai existã un alt factor care
determinã înflorirea bujorilor: vârsta! Este important de ºtiut cã în
primii 2-3 ani de viaþã, aceºtia nu
înfloresc, doar o tufã maturã
putând produce flori.
ÎNMULÞIREA BUJORILOR
ªI CUM INFLUENÞEAZÃ EA
ÎNFLORIREA

Un alt factor esenþial în
obþinerea unei tufe bogate în flori,
este adâncimea de plantare a
rãdãcinii (atunci când se doreºte
înmulþirea prin divizare), cea mai
indicatã perioadã fiind toamna.
Rãdãcina se scoate din pãmânt, iar
lãstarii ºi frunzele se înlãturã. La
baza acestora, veþi observa muguri
roz, din ei urmând sã se formeze
lãstarii din anul urmãtor. Rãdãcina
se divide prin tãiere, astfel încât pe
un segment sã rãmânã 3 sau 5
muguri. Adâncimea de plantare a
segmentului de rãdãcinã, reprezinta cheia succesului: acesta trebuie
poziþionatã în aºa fel, încât
mugurele cel mai de sus sã fie la o
adâncime de 5 cm. Plantarea la o
adâncine prea mare - o greºealã
frecventã la grãdinarii începãtori reprezintã principala cauzã pentru
eºecul înflorii. Protejrea rãdãcinii
pe timpul iernii, se face prin
acoperirea ei cu mulci, dupã primul
îngheþ.
RUXANDRA TURCU

1

Pentru a avea flori mari
ºi viguroase, tãiaþi bobocii
laterali ºi lãsaþi-i doar pe cei
din vârful lãstarului.

2

Bobocii ºi florile, nu sunt
afectate de prezenþa unui
numãr mic de furnici, acestea
hrãnindu-se cu nectarul lor

3

Începând cu jumãtatea
luni mai, florile bujorilor
vor decora grãdinile
timp de câteva sãptãmâni.
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Trandafirii
mici minuni multicolore
Aºa-i cã nici nu puteþi concepe
grãdina lunii mai fãrã flori de trandafiri?

1

În ultimii ani au apãrut
aºa-zisele varietãþi
pictate, care de care mai
spectaculoase.

Cu siguranþã, în mai toate grãdinile, vom gãsi cel puþin o tufã de
trandafiri... ºi asta pentru cã
trandafirul e o floare minunatã care
satisface ºi cele mai exigente pretenþii ale unui grãdinar: odatã
înrãdãcinat va înflori ani buni - necesitând îngrijiri nu foarte complicate –
ºi va umple de culoare ºi în unele
cazuri ºi de parfum, grãdina în care
se aflã.

În anii care au urmat, am observat
neajunsurile alegerilor mele ºi am
ajuns la concluzia cã multe sunt criteriile pe care ar trebui sã le avem în
vedere atunci când alegem soiurile de
trandafiri pentru grãdinile noastre.

CUM ALEGEM TRANDAFIRII?

2

Lãstarii sanatosi de la
trandafirii tãiaþi,
se pot folosi cu succes
pentru înmulþire
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Ca începãtoare în ale grãdinãritului, mãrturisesc cã principalul criteriu de alegere al varietãþilor de
trandafiri ce urmau sã-mi populeze
grãdina a fost felul în care vor înflori.
Prin urmare, am cãutat conºtiincioasã trandafiri cu flori cât mai
deosebite, unii bicolori.

3

Alegeþi amplasamente
însorite pentru trandafiri
ºi cu sol bine drenat

Evaluaþi cu atenþie locul în care
urmeazã sã plantaþi un trandafir din
punct de vedere al expunerii la lumina,
al gradului de ventilaþie în raport cu
plantele învecinate ºi al spaþiului pe
care îl va avea la dispoziþie pentru dezvoltare. Sã le luam pe rând: trandafirii
iubesc soarele ºi prin urmare un
amplasament care nu le oferã minim
5-6 ore de soare pe zi o sã afecteze
felul în care vor înflori. Cu toate acestea, existã si soiuri tolerante la condiþii
de semiumbrã cum ar fi New Dawn
sau Goldstern dintre trandafirii urcãtori, Bonica 82, Schneewitchen sau
Rosabunda dintre floribunde sau The
Fairy dintre polyanthe.

voltare la adevãratul potenþial. Analizaþi
cu atenþie dimensiunile la care ajunge
la maturitate soiul pe care vã gãndiþi
sã-l achiziþionaþi pentru cã sunt
trandafiri precum The Fairy care au o
creºtere intensivã pe orizontalã,
putând ajunge la 1 - 1,5 m în lãþime ºi
în jur de 90 - 120 cm în înãlþime, prin
urmare aceastã varietate va avea
nevoie de un spaþiu generos pentru
dezvoltare. Sunt, de asemenea, trandafiri care ating înalþimi impresionante
la maturitate ºi aici se înscriu trandafirii
de parc sau de peisaj cum ar fi soiurile
Westerland sau Eden Rose care pot
ajunge ºi pânã la 2,5 m.
Dimpotrivã, pentru spaþii înguste
sau pentru borduri, alegeþi soiuri
miniaturale cum ar fi Lupo, Rhapsody
in Blue, Ballerina, varietãþi care nu
cresc mai înalte de 50 de cm dar au
dezavantajul florilor mici ºi, de cele mai
multe ori, simple. Dacã vã doriþi
trandafiri cu înflorire bogatã ºi de lungã
duratã dar cu flori mai micuþe, puteþi
opta pentru floribunde cum ar fi
Schneewitchen (sau Iceberg), Samba,
Lavaglut, Friesia sau pentru varietãþile
autohtone obþinute la Cluj de cãtre profesorul Stefan Wagner cum ar fi Judit
sau Foc de Tabarã.
MÃDÃLINA STROIESCU

5

Trandafirii nu se comportã
toþi la fel, aºa cã trebuie
sã vã informaþi atent
înainte sã cumpãraþi

6

Alocaþi minim 0,8 m
fiecãrei tufe de trandafiri,
pentru a le putea asigura
condiþii bune de ventilaþie

ATENÞIE LA AMPLASAMENT

Nu vã sfãtuiesc sã înghesuiþi
trandafirii pe spaþii mici în care se gãsesc ºi alte plante cu dezvoltare intensivã, pentru cã vor concura pentru
resurse ºi asta nu le va permite o dez-

4

Flori albastre la trandafiri?
Da. Una dintre varietãþi
se numeste Blue River.
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Clivia,
povestea crinului
de camerã
Clivia sau Crinul de camerã, denumire sub care este cunoscutã la noi,
este apreciatã nu numai pentru frumuseþea frunzelor cu aspect de
panglicã de un verde închis ce formeazã un evantai atrãgãtor, dar ºi
pentru florile care sunt “adunate”
într-o inflorescenþã plinã de culoare.
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Originarã din pãdurile
subtropicale din partea de
est ºi sud a Africii, Clivia a
atras atenþia prin unicitatea florilor sale, exploratorului englez William J. Burchell la 1800, când a fost
clasificatã ca o plantã rarã
ºi neobiºnuitã. Primul specimen a fost înregistrat în
1813 sub denumirea de
“Cyrtanthus de pãdure”.
În zilele noastre planta
poartã numele de Clivia

nobilis. În 1822 James
Bowie, colecþionar de
plante al Royal Botanical
Garden, a adus planta în
Anglia. În aceea vreme în
Anglia coexistau doi botaniºti competitori, care au
publicat în aceeaºi zi, articole despre noua plantã,
fiecare însã denumind-o
diferit. Aceste douã denumiri au fost folosite o perioadã pânã când botanistul John Lindley a dedi-

Plante de interior ºi de terasã

cat planta lui Lady Charlotte
Florentine Clive,
ducesa de
Northumberland, ceea ce a dus la
apariþia denumirii de Clivia, aºa cum
o ºtim ºi în zilele noastre. Ducesa a
cultivat în sera ei de la Kew primele
exemplare, demonstrând astfel
adaptabilitatea plantei la condiþiile
de ghiveci ºi apartament. În momentul actual, sunt înregistrate ºase
specii de Clivia: caulescens, miniata,
gardenii, nobilis, mirabilis si robusta.
Desigur, dupã ce colecþionari ºi botaniºti din Europa, Asia ºi America
cu încercat tot felul de încruciºãri.
ÎNGRIJIREA PLANTEI

Clivia nu este o plantã greu de
întreþinut, dar doreºte respectarea
câtorva reguli în ceea ce priveºte
subtratul, lumina, udarea ºi
îngrãºãmântul. Aceastã plantã, dezvoltã un sistem radicular robust,
care are tendinþa de a epuiza rapid
solul ºi a acapara tot spaþiul de care
dispune. Asta însã, nu înseamnã cã
trebuie transplantatã des ºi nici nu
este indicatã folosirea unui ghiveci
de mari dimensiuni. Mãrimea optimã a unui vas ar fi de 20 de cm ºi
dacã se poate de lut, deoarece acesta oferã solului posibilitatea sã
respire ºi mai ales se evitã rãsturn-

Cu excepþia a 2-3
varietãþi disponibile
ºi pe piaþa româneascã, orice altceva
ne-am dori în materie
de Clivia va trebui
obþinut din alte þãri.
Colecþionarii europeni nu prea vând
dar se pot gãsi soluþii.

Clivia citrina are o
talie mai graþioasã decât
sora sa cu flori portocalii
area plantei care în timp devine voluminoasã.
Ca substrat se foloseºte unul
aerat, un mix cu perlit ºi scoarþã de
pin (asemãnãtor substratului pentru orhidee). Clivia este iubitoare de
lumina filtratã, nu suportã soarele
direct ºi în perioada de varã o
putem “rãsfãþa” prin udarea frunzelor, deoarece adorã mediul
umed. Fertilizarea se face cu îngrãºãmânt lichid, primãvara ºi vara, la
un interval de douã sãptãmâni.
Acesta trebuie sã conþinã obligatoriu, pe lângã azot, fosfor ºi potasiu
ºi magneziu, fier, mangan, cupru,
zinc, bor, molibden. Clivia nu se
tunde ci doar i se îndepãrteazã
frunzele deteriorate.
POSIBILE DIFICULTÃÞI

Deºi este cunoscutã ca o plantã
rezistentã la boli, e posibil totusi sã
ne lovim de una din urmãtoarele
probleme: frunze îngãlbenite ºi
uscate ceea ce e un semnal de
udare incorectã; frunza capãtã o
culoare bronz ºi se îngroaºã, ceea ce
indicã prea multã luminã, chiar raze
de soare ce cad direct pe plantã;
petele maronii pe partea inferioarã a
frunzelor sunt semn de atac al afidelor. Nici una din aceste probleme nu
cauzeazã decesul plantei, dacã o
remediem în timp util. E bine de ºtiut
cã toate pãrþile plantei sunt otrãvitoare dacã sunt consumate în canti-

tate mare. Faceþi o bucurie sufletului
vostru ºi coloraþi-vã casa cu o
impunãtoare clivie.
OANA DIANA VLAD

1

În timp, puteþi tãia frunzele
cu aspect neplãcut, dar
nu tundeþi drastic planta

2

Plantaþi-o în ghiveci
ceramic moderat de mare,
pentru o bunã stabilitate
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HOYA
spectaculoasã,
multicolorã ºi
parfumatã
Cine crede cã hoya poate avea doar
flori albe se înºealã. Iatã câteva
exemple care vã vor schimba opinia.

Când a început pasiunea mea
pentru hoya nu mai ºtiu cu exactitate.
A fost o perioadã când toatã lumea
se strãduia sã-ºi aducã din UE ºi alte
þãri, diverse frumuseþi care pe la noi
nu se gãseau. Aºa am nimerit eu întrun shop online olandez ºi am luat ºi
hoya la grãmadã cu alte plante. Ce
mi-a placut la hoya a fost rezistenþa ei
în comparaþie cu alte plante ºi, desigur, frumuseþea florilor. Peste ani am
vãzut cât de bine se adapteazã la
condiþiile mele din apartament ºi
chiar mi-am dorit sã rãmân doar cu
colecþia de hoya adunatã între timp.
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Evident, cu atâtea tentaþii ºi flori frumoase nu a fost posibil. La momentul
ãsta am cam 70 de varietãþi ºi dintre
ele au înflorit sau se pregãtesc în
curând sã înfloreascã vreo 18-20.
Partea grea cu hoya este cã de la
achiziþie ºi pânã la primele flori trec
uneori câþiva ani. Dar nu e obligatoriu
sã fie mereu aºa.
ATENÞIE LA ACHIZIÞII

De cele mai multe ori cumperi
hoya ca lãstari ºi la preþuri mãricele.
Cu cât varietatea e mai rarã sau are
flori mai spectaculoase cu atât preþul
este mai mare. Iar dacã vrei sã cumperi plante mature din UE e o adevãratã aventurã, pentru cã preþurile
depãºesc cu mult posibilitãþile unui
pasionat de flori. Asta mai ales în
condiþiile în care criza româneascã
este fãrã de sfârºit. Dacã ai norocul

sã gãseºti pepiniere din Thailanda de
unde sã-þi comanzi, te confrunþi cu
alte probleme: etichetarea greºitã a
varietãþilor sau plante deteriorate la
livrare, pentru care nu ai nici o ºansã
sã soliciþi înlocuire. ªi deci, sfârºeºti
cu o gaurã apreciabilã în buget.

Hoya picta creºte repede ºi
înfloreºte abundent. Florile sunt
galbene, de dimensiuni mici.

Hoya mindorensis este o raritate
în spaþiul european ºi destul de
pretenþioasã la temperaturã

Hoya lacunosa aratã la maximã
înflorire ca o mireasã cu cununã
albã. Este foarte parfumatã.
BUCURIA UNEI FLORI

Însã, trecând peste aceste probleme, ce
apuci sã cumperi cu noroc ºi sã înrãdãcinezi te bucurã peste mãsurã. Fiecare
floare dintr-un peduncul îþi deschide strãluciri în priviri ºi bãtãi harnice în inima de
pasionat. Care a fost prima floare de hoya
pe care am vãzut-o? Bineînþeles, hoya
carnosa – larg rãspânditã pe la noi. Când
am vãzut-o plinã de pedunculi parfumaþi

delicat m-a vrãjit iremediabil. De atunci am
mai avut ºi alte surprize plãcute. Lacunosa
încântã 100% prin parfum ºi aspectul
diafan al florilor. Wayetii îþi coloreazã
privirea ºi parfumul de struguri copþi ºi
miere te învãluie pe înserat. Strãveziul
florilor de serpens n-are egal. ªi aº putea
continua, pentru cã fiecare varietate sau
specie are ceva numai al ei.
CORNELIA CONSTANTIN
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Stapelia,

o plantã
cu surprize

Dacã natura nu ne-ar fi lãsat spre
delectare aceste minunate plante, ele ar fi
trebuit inventate de cãtre om. Supranumite
ºi „orhideele Asclepiadelor“, stapeliadele
sunt originare din Africa, Madagascar,
SV Asiei ºi India. Ele exercitã o atracþie
deosebitã prin florile neobiºnuite.
De la trunchiuri de 1 - 2 cm,
(Duvalia, Piaranthus), pânã la adevãraþi giganþi de 1 - 1,5 metri
(Caralluma priogonium), stapeliadele cresc în zone aride, uneori
inaccesibile omului ºi încântã
privirea prin forma ºi coloritul
trunchiurilor, prin fructele ciudate,
dar mai ales prin forma „stelarã“ a
florilor ºi prin coloritul lor inegalabil.
Cea mai cunoscutã stapeliadã de la
noi, este Stapelia variegata,

Ceropegia distincta chiar ºi în lumea acestor
flori neobiºnuite, este ca
venitã de pe altã planetã

reprezentatã prin diverse varietãþi ºi
forme, îndrãgitã ºi apreciatã pentru
modul simplu de culturã, ca ºi pentru frumuseþea florilor. În aproape
toate colecþiile, cu siguranþã se gãsesc ºi aceste minunate plante.
Necunoscãtorii asclepiadelor se
“împiedicã” în mirosul specific al
unor exemplare, aspect care oricum
nu trebuie generalizat.
ACHIZIÞIILE, O PROBLEMÃ

Pânã în urmã cu câþiva ani, nu
aveai de unde sã cumperi alte varietãþi
ºi specii în afara celei menþionate. Din
acest motiv, în România nu existau
prea multe exemplare din aceste frumoase plante. Nici grãdinile botanice
nu stãteau prea bine la acest capitol
(în cazul lor situaþia este aceeaºi). Din
fericire, existã acum ºi în þara noastrã,
câteva colecþii particulare, în care se
gãsesc numeroase plante - unele dintre ele fiind chiar raritãþi la nivel naþional - iar pasionaþii se strãduie în continuare sã aducã în colecþiile proprii, noi
exemplare.

Observaþi ghiveciul mic ºi solul amestecat cu pietriº?
Acestea sunt condiþiile necesare stapeliilor

1

Caralluma hesperidum –
floare de catifea, în contrast cu
tulpina de culoare deschisã

Plantele cu vârste apreciabile formeazã treptat
adevãrate “colonii florale”
FACTORII DE MEDIU

Dacã în acest moment problema
achiziþiilor a fost mãcar parþial rezolvatã, nu acelaºi lucru se poate spune
despre gestionarea factorilor de mediu
ºi educarea pasionaþilor în domeniu
astfel încât sã poatã asigura plantelor,
condiþiile necesare de vegetaþie.
Cultivatorii care au migrat dinspre
cactusi cãtre stapeliade, par sã gestioneze mai bine problema, în sensul
cã nu-ºi expun plantele riscului sã
moarã din cauza excesului de umidi-

tate. În schimb, cei care au migrat
dinspre cultura generalã a plantelor
cu flori, au destul de multe necazuri.
Este un echilibru destul de fragil
al factorilor de mediu, care trebuie
pãstrat.

Într-o primã etapã, trebuie asigurate amplasamente luminoase,
ghivece de mici dimensiuni ºi un sol
bine drenat, amestecat cu pietriº pentru evitarea excesul de umiditate.
Soarele direct, poate sã stimuleze
înflorirea abundentã, dar dacã plantele sunt tinere, soarele de amiazã le
poate arde. Dacã ghivecele sunt prea
mari, existã riscul ca apa sã se acumuleze la bazã ºi sã ducã la putrezirea
rãdãcinilor. Dacã ghiveciul este prea
mic în comparaþie cu planta în
creºtere, existã riscul sã se rãstoarne,
iar planta sã se rupã. Dacã existã
exces de îngrãºãminte în sol,
planta creºte dezordonat ºi
are un aspect fragil.
Dar cele mai multe probleme le ridicã alegerea solului, pentru care nu
existã încã, o reþetã
garantatã.
Dacã
însã pasionatul de
stapelii se concentreazã pe necesitãþile plantelor sale
ºi se strãduieºte sã
le asigure condiþiile
c o re s p u n z ã to a re ,
sigur va reuºi.
O BUNÃ INFORMARE
Informaþii, experienþe, impresii, sfaturi, dar ºi o galerie cu multe
fotografii, vã stau la dispoziþie atât
pe forumul eGradini.ro cât ºi pe forumul specializat de stapelii împreunã
cu care a fost realizat acest material.
MATERIAL

REALIZAT ÎN COLABORARE CU

FORUMUL SPECIALIZAT DE STAPELII

http://stapelia.forumgratuit.ro
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Huernia zebrina –
tulpini albãstrui, cu spini ºi flori
cauciucate, intens colorate

3

Stapelia flavopurpurea –
floare de un galben lãmâie,
pe o tulpinã scurtã ºi solidã

4

Edithcolea grandis –
floare surprinzãtoare,
plantã frumos ramificatã,
dar sensibilã la deshidratare

ABC-ul începãtorului

Întreabã ºi þi se va rãspunde
• DE CE NU ÎNFLOREªTE ORHIDEEA MEA CYMBIDIUM ?

Orhideele Cymbidium au nevoie de
diferenþe de temperaturã pentru a
înflori - diferenþe care de regulã apar
toamna sau primãvara. Acestea
iubesc sã îºi petreacã vara afarã,
undeva la semiumbrã ºi pot fi aduse
în casã toamna târziu, înainte de
prima brumã. În perioada de creºtere,
adicã vara, pot fi udate cu îngrãºãmânt pentru orhidee, pentru o mai
bunã dezvoltare ºi pentru a le pregãti
pentru înflorirea din iarnã.

• ESTE BENEFICÃ PULVERIZAREA
FRUNZELOR CU APÃ?

• CÂTE GRADE TREBUIE SÃ AIBÃ
APA DE UDAT FLORILE ?

Acest lucru pe lânga faptul cã
eliminã depunerile de praf care nu
sunt benfice pentru frunzele niciunei plante, are ºi rolul de a creºte
umiditatea aerului.
În acelasi timp, o pulverizare constantã a frunzelor, scade ºi riscul
apariþiei paianjenului rosu. Când
pulverizaþi frunzele plantelor, trebuie sã aflaþi cu certitudine dacã
specia pe care o aveþi se preteazã
sau nu acestei operaþiuni, deoarece
sunt specii cãrora pulverizarea le
pot face mai mult rãu decât bine !
Plantele care nu suportã pulverizãrile, sunt de regulã cele cu frunzele catifelate, ca violetele, gloxiniile, etc, însã nici speciile de streptocarpus sau cele de achimenes nu
suportã acest lucru.
Un alt aspect ce nu trebuie neglijat când pulverizaþi spre exemplu
frunzele unei orhidee, este acela cã
apa nu trebuie sub nicio formã sã
ajungã în centrul (axisul) plantei
deoarece acest lucru ar duce la
putrezirea ei. În situaþia în care
acest lucru se întâmplã totuºi, apa
trebuie îndepãrtatã cu ajutorul unui
beþiºor înfãºurat în vatã

Nu se recomandã udarea niciunei
plante cu apã rece deoarece ar fi un
ºoc extrem de mare pentru aceasta.
Aºa cum nouã, oamenilor, nu ne place
sã facem baie în apã rece, la fel nici
plantelor nu le place acest lucru. De
aceea temperatura recomandatã a
apei de udare a plantelor este de 2226°C. Este recomandat sã umpleþi
recipientele de udare de seara, pentru
cã aºa, peste noapte atât clorul cât ºi
celelalte sãruri se vor depune ºi vor lãsa
apa de udare sã fie numai bunã pentru
plantele dumneavoastrã.
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• CÂT DE DES TREBUIE
SCHIMBAT PÃMÂNTUL UNEI
PLANTE DE GHIVECI ?

Dacã plantele sunt tinere ºi dacã
au crescut peste masurã, schimbarea ghiveciului trebuie fãcutã de
regulã primavara, pentru a-i oferi
plantei un spaþiu mai mare de
creºtere. La plantele mature, schimbarea ghiveciului poate fi fãcutã o
datã la 2-3 ani, pentru împrospãtarea
mraniþei ºi pentru a le oferi condiþii
mai bune de creºtere. Acest lucru
însã, trebuie fãcut dupã o cercetare
prealabilã a pãmântului din ghiveci:
dacã acesta se strânge pe margini,
sau este prea tasat, sau se albeºte la
suprafaþã, este necesarã schimbarea
lui, acestea fiind semnele unei
carenþe de resurse nutritive ale substratului mai vechi.

• CE ESTE ªI LA CE SE FOLOSEªTE PERLITUL?

Perlitul este un material granulat,
foarte uºor, obþinut din expandarea
unor roci vulcanice, caracterizat printr- o
bunã capacitate de reþinere a apei (de
3-4 ori greutatea proprie), pe care o
elibereazã apoi treptat, are pH-ul neutru
ºi nu conþine elemente nutritive. Se
poate folosi în amestec cu orice substrat de flori având rolul de a afâna ºi de
a þine sub control umiditatea substratului. Este extrem de des folosit - ºi cu
rezultate excelente - la înrãdãcinarea
butaºilor sau germinarea seminþelor.

Relaþia om-naturã

• ESTE BINE SÃ MUTÃM PLANTELE
DINTR-UN LOC ÎN ALTUL?

De regulã niciunei plante nu îi plac schimbãrile
bruºte, mai ales dacã acestea se fac în detrimentul
condiþiilor pe care le-a avut înainte. Dar dacã observãm
cã o plantã nu se dezvoltã bine într-un anumit loc, este
de preferat sã o mutãm în altul, pentru a-i oferi condiþii
cele mai potrivite unei dezvoltãri armonioase. În schimb,
nu este deloc recomandatã mutarea unei plante care s-a
obiºnuit luni sau poate ani de zile într-un anumit mediu
ºi a avut o creºtere puternicã, deoarece acest lucru
poate provoca o degradare rapidã sau chiar pierderea ei.

• SE POATE SCHIMBA GHIVECIUL UNEI PLANTE
AFLATE ÎN PLINÃ ÎNFLORIRE ?

Acest lucru nu
este recomandat,
pentru cã orice
plantã aflatã în
plinã înflorire ºi-ar
pierde bobocii ºi
florile extrem de
repede. Fiecare
planta are nevoie
de o anumitã
perioadã de acomodare atunci cînd i se schimbã ghiveciul ºi cum aceasta
este ºi în plin proces de înflorire, stresul ar fi mult prea mare
pentru ea. Va trebui sã aºteptaþi pânã la trecerea florilor,
când planta intrã într-o perioadã de relativ repaus, iar schimbarea ghiveciului nu o
va mai afecta atât de
mult. Nu este recomandata nici schimbarea ghiveciului unei
plante care se pregãteºte de înflorit,
pentru cã acest lucru
ar duce la pierderea
bobocilor ºi automat la
ratarea înfloririi.

EXERCIÞIU

DE IMAGINAÞIE (I)

„Soarele stãtea sã scapete; ici-colo, mici tufe de
verdeaþã în peisajul dezolant, stâncos. O liniºte a nimãnui parcã, nici mãcar un gând nu avea curajul sã
îºi facã apariþia. Dupã ceva timp, apar câteva siluete
uriaºe, blãnoase, cu mers greoi. În spatele lor la ceva
distanþã, alte siluete mai mici, cocârjate, acoperite
de blãnuri ºi înarmate cu ghioage ºi suliþe...“
Aºa sã fi arãtat poveºtile din epoca copilãriei
omului spuse seara înainte de culcare? Poveºti fantastice poate, desprinse din realitatea crudã a
zilelor respective, care redau începutul omenirii.
Da, începutul nostru ca specie.
Faptul ca plantele ne-au fost baza supravieþuirii,
nu tãgãduim. Însã ele capãtã un rol important de
pe vremea când omul trãia în peºteri. Cum lãsam
sã se înþeleagã în paragraful de început, plantele,
florile, nu au fost foarte „cântate“ în copilãria
omenirii. Vremurile aspre, lupta pentru existenþã,
pericole la tot pasul, toate acestea au pus o umbrã
uriaºã deasupra multitudinii de flori. Nimeni nu
avea timpul, disponibilitatea ºi motivul întemeiat sã
le acorde mai multã atenþie decât ierbii din jurul lor.
Acesta sã fie rationamentul? E posibil sã se fi întâmplat ºi aºa, ca florile ºi plantele sã treacã neobservate la adevarata lor valoare în acea perioadã.
MIHAI LÃZÃRESCU

(continuare în numãrul viitor)

• IMEDIAT DUPÃ SCHIMBAREA GHIVECIULUI UNEI
PLANTE SE POATE APLICA ªI ÎNGRÃªÃMÂNT?

Nu este recomandatã aplicarea îngraºãmintelor unei
plante cãreia tocmai i s-a schimbat ghiveciul, deoarece
existã riscul arderii rãdãcinilor, din cauza supradozei de
nutrienþi. Planta îºi va lua toate elementele nutritive
de care are nevoie, din solul proaspãt schimbat. Abia
dupã 2 - 3 sãptãmâni de la transplantare, planta poate
fi udatã cu îngraºãmânt la fel ca ºi celelalte.
ARSELIA ªIPOº
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Plante rare

Planta VENUS,
carnivora noastrã preferatã
Dionaea muscipula sau Venus Flytrap
este cu siguranþã cea
mai cunoscutã dintre
plantele carnivore,
în ciuda dimensiunilor sale reduse de
circa 10 - 15 cm în
diametru.

Dionaea s-a fãcut cunoscutã
repede printre iubitorii de plante,
mecanismul sãu de procurare a
hranei asigurându-i popularitatea în
lumea botanicã. Deºi la prima vedere
ne duce cu gândul la o pãdure tropicalã întunecoasã - desprinsã parcã
dintr-o era de mult apusã - aceasta îºi
are originea în SV Statelor Unite, în
zonele mlãºtinoase ºi sãrace din
Carolina de Nord ºi de Sud.
CAPCANE PENTRU INSECTE

Lipsa substanþelor nutrivite din sol,
a determinat planta sã-ºi formeze un
mecanism sofisticat de prindere a

insectelor. Unic in lumea vegetalã,
acesta stârneºte în continuare multã
curiozitate. Dupã închiderea capcanei,
planta secretã enzime ce duc la
dizolvarea victimelor, digestia durând
câteva zile, în funcþie de dimensiunile
acestora. O singurã capcanã poate digera pânã la trei insecte. Dupã
deschidera acesteia în interiorul ei se
poate vedea exoscheletul insectei consumate. În alte zone decât cele de origine, Dionaea muscipula poate fi crescutã ca plantã de ghiveci, fiind una dintre plantele carnivore cele mai uºor de
îngrijit. Dacã o achiziþionaþi din comerþ
ca planta maturã, va trebui sã respectati câteva reguli stricte de îngrijire.
REGULI DE AUR DE URMAT

Amplasaþi ghiveciul la luminã:
Dionaea are nevoie de foarte multã
luminã ºi de câteva ore de soare

Plante rare

direct pe zi, de preferat dimineaþa.
Cel mai bine se va simþi pe un balcon sau o terasã cu orientare esticã.
Folosiþi apã distilatã: ghiveciul
trebuie aºezat într-o farfurie cu
diametru mai mare, suficient de
adâncã pentru a permite scufundarea ºi menþinerea lui permanentã
în 2 cm de apã. Deoarece este
foarte sensibilã la substante chimice, este de preferat ca apa sã fie
distilatã iar administrarea ei sã se
facã doar în farfurie.
Asiguraþi o umiditatea de cel puþin 45%: pentru creºterea umiditãþii,
ghiveciul poate fi pus într-un bol de
sticlã sau într-un terariu, însã trebuie
mare atenþie ca nu cumva sã se
supraîncãlzeascã atunci când este
expus la soare. Temperatura optimã:
trebuie sã fie între 20 ºi 25°C pe
parcursul sezonului de vegetatie, iar
pe timpul iernii puþin peste 0°C,
pânã la maxim 10 - 12°C.
Substratul: trebuie sã fie acid, cu
pH-ul între 4 ºi 4,5, iar pentru a simula solul din habitatul sãu natural,
acesta trebuie compus din 70%
turbã ºi 30% perlit. Nu o fertilizaþi:
substanþele minerale îi fac rãu!

Nu atingeþi interiorul capcanei:
prin închiderea acesteia fãrã ca
înãuntru sã fie o insectã captivã,
planta va pierde multã energie pe
care nu va avea din ce sã o recupereze. Hrãnirea artificialã: este
necesarã dacã plantã stã într-un
spaþiu inchis. Hrãniþi-o doar cu circa
2-3 insecte de preferat vii pe lunã,
nu foarte mari în dimensiune.
Tãiaþi tija florala, altfel planta îºi
va concentra toatã energia asupra
înfloririi, iar dupã formarea seminþelor va muri.

Niciodatã sã nu
hrãniþi planta cu
bucãti de carne sau
alte resturi alimentare, acestea nu doar
cã nu îi oferã plantei
substanþele necesare
ci chiar, îi fac rãu.

CONDIÞII DE IERNARE
Iernarea trebuie sã se facã întrun spaþiu protejat, luminos, lipsit de
curenþi de aer. În a doua jumãtate a
lunii noiembrie, puneþi ghiveciul întrun recipient mai mare umplut cu
turbã sau nisip pe care sã îl umeziþi
din când în când, iar deasupra
puneþi-i un capac transparent de sticlã sau plastic, care sã permitã circulaþia aerului. În a doua jumãtate a
lunii martie planta poate fi scoasã
de la iernat.
RUXANDRA TURCU
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Cryptocereus,
flori nocturne
uimitoare

Cryptocereusul din pozele alãturate m-a impresionat într-o
primã fazã cu creºterea lui rapidã. În numai 2 luni aproape cã-ºi
dublase dimensiunea. Dacã la capitolul creºtere n-a avut niciodatã
vreo problemã, la capitolul înflorire a fost o adevãratã aventurã. În
anul urmãtor achiziþiei nu aveam cine ºtie ce speranþe de înflorire
pentru cã citisem cã e destul de tânãr pentru asta ºi cã în condiþii de
interior nu prea se grãbeºte. Însã, mi-a fãcut surpriza sã faca
2-3 boboci. Evident, nu i-a þinut, dar cred cã a fost
vina mea, nu vina plantei. Mi-aduc aminte
cã am observat niºte pãduchi lânoºi
la baza bobocului ºi am vrut sã-i
curãþ. La scurt timp au cãzut.
Mi-am administrat criticile de
rigoare ºi în anul urmãtor, deºi
situaþia cu lânoºii s-a repetat,
am lãsat planta sã lupte cu
propriile forþe. Cu ocazia asta
am vãzut ºi eu cum aratã floarea. Numai una a fãcut, însã a
fost excepþionalã. Enormã, parfumatã ºi cu straturi multicolore
de petale. În timp ce urmãream cu
pasiune evoluþia florii îmi spuneam
cã a meritat toate strãduinþele. Totul
pentru o singurã floare. Uimitoare.
Cornelia Constantin

