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DIN NOU DESPRE CALLICARPA GEN NOU IN DENDROFLORA

CULTIVATĂ ÎN ROMÂNIA

VASILE DIACONESCU

în literatura românească de specialitate prima menţiune despre

Callicarpa o face Prof. AL. BORZA în anul 1957, cînd o citează în cadrul

unei lungi liste de plante lemnoase, cultivate în grădina botanică din

Cluj. în anii următori si alţi autori se ocupă, foarte sumar însă, de acest

gen s.a. : lON TÂRNAVSCHI şi VASILE DIACONESCU, 1960, 1961.

DUMITRU TÀTÀRANU, şi colab., 1960, evidenţiază numai cîteva

aspecte privind înmulţirea, comportarea, valoarea ornamentală şi mai

ales răspîndirea ei în ţara noastră.

Literatura europeană o menţionează la începutul secolului XX doar

cu foarte vagi indicaţii de cultură. în toate lucrările predomină mai ales

descrierile botanice si mai puţin aspectele privind biologia plantei

(K. SCHNEIDER, 1906 ; MOUILLEFERT, 1862 ; G. KRÜSSMANN, 1960).

Ţările Europei Centrale şi de Nord o cultivă ca plantă de seră rece

şi numai în colecţii botanice. Cînd se cultivă sub cerul liber în aceste

zone, nu ajunge să fructifice abundent, deoarece în fiecare an o bună

parte din lăstarii anuali degeră în timpul iernii.

Chiar la noi în ţară, la Grădina Botanică din Cluj, nu iernează

afară decît bine acoperită (AL. BORZA, 1957). în aceste condiţii plan-
tele degeră parţial în timpul iernii, nefiind un element de decor, deoa-

rece fructificaţia este foarte slabă sau nu se produce deloc. în aceste

zone, nu este recomandată cultura speciilor de Callicarpa. Cultura lor

este bine să se facă numai în acele regiuni unde temperaturile negative

nu scad sub — 15°C, decît în mod cu totul accidental.

Caractere botanice, răspîndire

Genul Callicarpa face parte din familia Verbenaceae. Speciile aces-

tui gen, peste 50, sînt răspîndite în zonele calde ale globului, în zona

temperată găsindu-se numai în cultură şi atunci numai cîteva specii.
Sînt arbuşti de talie mijlocie (2—3 m înălţime) sau mică (1 m). Bo-

gat ramificaţi de la bază, pot fi cultivaţi şi sub formă de arboras cu

trunchi şi coroană, obţinute prin dirijarea creşterii. Au tulpina tînără,

glandulos tomentoasă, cu peri simpli sau stelaţi.
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Frunzele aşezate opus, simplu — dinţate, cu nervuri proeminente, sînt

verzi pe partea superioară şi uşor argintii pe partea inferioară.

înfrunzirea la Callicarpa are loc în perioada 25.04—10.05, deci o

pornire a vegetaţiei relativ tîrzie. Intrarea în vegetaţie atît de tîrziu in-

dică provenienţa sudică şi deci sensibilitatea deosebită faţă de tempera-

tură. Perioada de vegetaţie este însă destul de lungă pentru că desfrun-

zirea are loc în toamnă tîrziu.

La jumătatea lunii octombrie frunzele încep să se coloreze în galben-

roz-mov. Desfrunzirea are loc în jurul datei de 1 noiembrie.

Florile actinomorfe, pe tipul 4 (K 4 C 4 A 4 G 4), hermafrodite, în cime

axilare, multiforme (40 —70 flori), bipare.

Fructul este drupă colorată, cu mezocarpul făinos la maturitate,

cu 4 sîmburi incomplet dezvoltat, embrionul fiind înconjurat de un mic

albumen.

înflorirea. Toate speciile de Callicarpa înfloresc în luna iulie—au-

gust, durata de înflorire fiind de multe ori de peste 40 zile. Inflorescen-

ţele aşezate axilar, apar numai pe lujeri din creşterea curentă. Inflores-

cenţele se formează pe măsura creşterii lujerilor în.lungime. Uneori chiar

là căderea brumelor Callicarpa încă mai înfloreşte şi fructifică. Florile

au miros foarte plăcut. Sînt lipsite de valoare ornamentală.

Fructificarea. Callicarpa, fructifică de obicei în anul trei de la însă-

mînţare. în primul an de fructificare cantitatea de fructe este foarte

mică. Abia după cîţiva ani (3 —4), cînd plantele au format o tulpină

destul de mare, prezintă valoare ornamentală deplină.

Maturarea fructelor şi diseminarea. Coacerea fructelor se caracte-

rizează prin colorarea în mov-roz sau alb-sidefiu. Această fenofază, se

suprapune cu începutul colorării frunzelor. Aceasta corespunde, în timp,

cu jumătatea lunii octombrie.

Fructele sînt complet colorate spre sfîrşitul lunii octombrie. Deşi
viu colorate, păsările nu le consumă încă, deoarece numerose alte fructe,

mai gustoase probabil, sînt ajunse la maturitate în această etapă (Coto-

neaster, Pyracantha, Vitis, Crataegus, etc.).

Fructele sînt mici, sferice sau uşor alungite. Dimensiunile fructelor

variază de la 2 la 6 mm în dimetru, după specie şi mod de cultură.

Lipsa de umezeală în sol, în perioada septembrie-octombrie, face ca fruc-

tele să înceteze creşterea înainte de ajungerea lor la dimensiunile nor-

male, în asemenea cazuri nici colorarea nu se mai produce în etapa obiş-

nuită, pentru această fenofază. Plantele amplasate în plin soare şi ne-

udate suficient în perioada de vegetaţie, vor fructifica slab şi vor avea

un colorit mai puţin intens.

Extragerea seminţelor se face prin spălare cu apă şi trecerea prin-
tr-o sită deasă. Spălarea se face după ce în prealabil fructele sînt pu-

ţin macerate. Sînt suficiente 2—3 zile pentru macerare.

Forma şi dimensiunile seminţelor. Seminţele de Callicarpa sînt

de culoare galben alburiu, cu aspect lucios pe partea concavă, şi aspru

rugos pe cealaltă. Ca aspect par a fi 1/4 întreg. Sînt de dimen-

siuni mici, avînd 2,2 mm lungime, 1,5 mm lăţime şi 0,6 mm grosime. în



ce priveşte dimensiunile şi forma se constată o mare uniformitate, atît

în cadrul aceluiaşi exemplar şi chiar în general.
Diferenţele de dimensiuni ale seminţelor de Callicarpa apar mai ales

ca urmare a condiţiilor de cultură. Plantele cultivate în terenuri impro-

prii (prea grele sau uscate) produc fructe mai mici. (şi deci cu seminţe
mai mici), decît plantele cultivate în terenuri bogate în substanţe nutri-

tive şi cu umiditate suficientă. Variaţiile dimensionale ale seminţelor de

Callicarpa, manifestate de la un an la altul sînt practic neglijabile. Dife-

renţe semnificative se înregistrează la seminţele de la plantele cultivate

în plin soare faţă de cele crescute în umbră sau semiumbră. Cele de la

plante cultivate în plin soare au fructele mai mici decît la plantele cul-

tivate în semiumbră şi în umiditate suficientă.

Seminţele de Callicarpa, imediat după condiţionare, conţin un pro-

cent scăzut de apă, putînd fi păstrate deci un timp îndelungat fără nici

un fel de precauţiuni.
în momentul recoltării, greutatea seminţelor este de 1,260 gr. pen-

tru 1000 de seminţe (respectiv oca. 700.000 la 1 kg). După 4 luni de păs-

trare, pierd aproximativ 210/0
din greautatea iniţială (21,43%). Umidita-

tea absolută a seminţelor este de numai 6,37 % (determinată prin etu-

vare la 200° C pînă ce între două cîntări nu mai este nici o diferenţă

de greutate).

,
îmbibarea seminţelor cu apă, ca primă etapă, în procesul de germi-

nare, se realizează cu uşurinţă, ceea ce dovedeşte o bună permeabilitate

a tegumentului seminal.

Semănatul se face iarna (decembrie—ianuarie) la cutii în interior —

în sere sau răsadniţe — ori primăvara direct pe strat în pepinieră. Sub-

stratul trebuie să fie foarte bine lucrat. Răsărirea are loc în seră la 25—

35 zile, iar în pepinieră după 30 —50 zile. Repicatul se va face cînd

plantele au 2 —3 perechi de frunze. Repicatul se face in pepinieră la

6—lo cm pe rînd şi totodată între plante. Ramificare începe cînd plan-
tele ajung la B—lo cm înălţime. Dînd o bună îngrijire plantelor, în luna

iulie pot fi replantate la distanţa de 30/30 cm. Callicarpa are nevoie de

o bună protecţie a solului în prima şi a doua iarnă — muici gros de

rumeguş, talaş, pleavă, frunze sau paie — pentru a se evita îngheţarea

solului, în cazul lipsei de zăpadă.
Plantarea la locul definitiv se va face numai primăvara, deoarece

la plantările de toamnă există pericolul degerării,

Callicarpa se poate multiplica şi pe oale vegetativă prin butaşi exe-

cutaţi în verde — în august — la răsadniţă. Pînă în primăvara următoare

înrădăcinarea este realizată.

Din cele peste 50 de specii cunoscute în zonele tropicale şi subtro-

picale ale globului la noi în ţară se cultivă următoarele :

Callicarpa bodinieri Lév. var. giraldii (Hesse) Rehd., este o specie

mai viguroasă decît celelalte, deasemeni cu preferinţe pentru locuri se-

miumbrite si cu umiditate suficientă. Este cea mai rezistentă specie la

temperaturile scăzute. Nu este afectată nici atunci cînd temperatura

scade la —

20°C.

Callicarpa dichotoma Koch, este un arbust de talie mică (I—2 m) şi

cu o slabă rezistenţă la temperaturi scăzute. Este sensibil şi la secetă.
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Are o durată de viaţă mai scurtă decît specia precedentă. Are o fructi-

ficare anuală foarte abundentă.

Callicarpa japonica Thunb. „Leucocarpa"
,

se deosebeşte de specia

tipică prin culoarea albă a fructelor şi o mai mică vigurozitate a plante-

lor, care nu depăşesc 2 m înălţime. Manifestă aceleaşi preferinţe eco-

logice ca şi celelalte specii. Se obţin efecte decorative excepţionale prin

plantarea în grupuri comune cu speciile cu fructe de culoare violet.

Callicarpa X shirasawana Мак. (С. japonica X С. mollis), este intro-

dusă în colecţie în anul 1979, deci nu se pot face aprecieri asupra com-

portamentului în condiţiile zonei noastre.

Se recomandă plantarea în grupe de 3—5 exemplare în locuri se-

miumbrite si suficient de umede.

In zonele din sudul şi sud vestul ţării, rezistă destul de bine în tim-

pul iernilor. Totuşi o uşoară protecţie este binevenită, mai ales cînd plan-
tele sînt tinere. După 4—5 ani de la plantare, plantele sînt destul de

bine fortificate pentru a nu mai finecesară protejarea lor. Totuşi pen-

tru evitarea oricărei surprize neplăcute este bine să se protejeze în con-

tinuare pînă la vîrsta de 5—6 ani.

• Trebuie precizat, că toate speciile de Callicarpa nu au o durată de

viaţă prea lungă. După vîrsta de 15 ani, încep să se manifeste semne de

bătrîneţe. Astfel se usucă ramurile de schelet, creşterile anuale sînt foarte

reduse, iar fructificarea este tot mai slabă. După 20 de ani este bine să

fie înlocuite.

în afară de folosirea pentru decorarea parcurilor Callicarpa se mai

pretează şi la realizarea de buchete uscate. în acest scop se recoltează

ramuri bine garnisite cu ciorchini cu fructe încă înainte de căderea com-

pletă a frunzelor, deci cam la jumătatea lunii octombrie. La început ra-

murile se pun în vase cu apă pentru ca fructele să-şi păstreze cît mai

mult timp, turgescenţa. Buchetele de Callicarpa se păstrează pînă la 6

luni de zile, după care fructele încep să se stafidească şi să se decoloreze.

Introducerea acestor plante în sortimentul pepinierelor ar avea ca

efect ridicarea nivelului calitativ al spaţiilor noastre verzi.
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