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APONOGETON CRISPUS THUNB.. OBSERVAŢII ASUPRA
CULTURII ÎN DIFERITE CONDIŢII

MARIA CONSTANTINESCU

Dintre plantele acvatice tropicale folosite la amenajarea unui ac-

variu, foarte ornamentale sînt şi unele specii ale genului Aponogeton
din familia Aponogetonaceae. Numele derivă din cuvintele apon = apă
şi geiton=vecin, aluzie la habitatul acestor plante.

Genul cuprinde 45 de specii originale din Madagascar, Africa, Asia,
Australia tropicală şi temperată. Plantele din această familie, prin ex-

celenţă plante submerse, iar altele-s submerse numai în perioadele plo-

ioase, se împart în 4 grupe :

— plante ce nu formează niciodată frunze natante ;

— plante ale căror frunze alternează cu cele plutitoare şi acest

grup este cel mai potrivit pentru acvarii ;

— plante numai cu frunze natante ;

— plante de mlaştină cu frunze in formă de mătură.

Rizomul poate fi sferic sau cilindric. Frunzele, lineare pînă la alun-

git ovale, pedunculate sînt de regulă ondulate pînă la crispulate, de cu-

loare verde deschis cînd sînt tinere, devenind verde intens şi purpurii

cînd îmbătrânesc. Inflorescenţele, în formă de spic, simple sau pluripar-
tite ce se ridică la suprafaţa apei sînt alcătuite dintr-un număr mare

de flori biisexuate, dens apropiate şi mici. Florile, de culoare galbenă,

bleu, alb sau roz se pot autopoleniza, dar de cele mai multe ori se face

polenizare artificială.

Fructele, bace şi seminţele se formează la baza sau la mijlocul spi-

cului. După desprinderea fructelor, relativ repede, sînt eliberate semin-

ţele care încep să germineze după cîteva ore. Pentru o mai mare

siguranţă în recoltarea seminţelor, inflorescenţa se poate introduce în-

tr-o pungă de plastic sau de tifon.

Seminţele se seamănă într-un acvariu special, fără peşti, avînd ca

substrat nisip spălat sau nisip lutos cu turbă fiartă. în prima variantă,

plantele se epuizează repede şi mor. Nivelul apei ce acoperă semin-

ţele este la început de 1—1,5 cm la o temperatură de 20°—25° C şi pe
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măsură ce plantele cresc se ridică treptat şi nivelul apei. Cîncl plantele

au dimensiunea de 2—2,5 cm pot fii plantate.

Cele mai multe specii rămîn în repaus o perioadă de 2—5 luni pe

an. Repausul debutează iarna devreme (noiembrie—decembrie) cînd

plantele pe neaşteptate îşi pierd frunzele. Temperatura apei trebuie să

fie în această perioadă de 8 -
-10°C. începînd cu lunile februarie—mar-

tie temperatura apei se ridică la 18°—20 Сşi plantele pornesc imediat

în vegetaţie.

Literatura recomandă ca păstrarea în repaus a rizomului sau a tu-

berculului să se facă în amestec de cuarţ, argilă şi puţin sphagnum uşor

umezit, dar nu ud, într-un loc răcoros. După cîteva luni rizomii se pot

reintroduce în acvariu.

Plantarea rizomilor sau a tuberculilor se face pe substrat şi nu în

substrat. Acoperirea unei treimi sau chiar jumătate din aceştia cu nisip

se face numai după ce au apărut rădăcini ; pentru ca la mutare să nu

deranjăm plantele este bine să le punem în ghivece.

Experienţa noastră s-a făcut cu specia Aponugeton crispus Thunb.,

originară din Sri Lanka. Rizomul vertical este de I—2 cm grosime.

Frunzele ondulate şi crispulate ajung la 50 cm lungime şi 3—5 cm lă-

ţime ; au culoarea verde deschis, verde închis pînă la roşiatic. Inflores-

cenţa este simplă cu fructe netede. Se întîlneşte în rîuri ci lacuri joase

şi clare pînă la altitudinea de 2000 m cu o temperatură de 15'—25 C.

Am urmărit comportarea acestei specii în bazinul central din com-

partimentul cu plante acvative termofile ; capacitatea bazinului este de

64.000 litri, temperatura apei a fost de 28°
— 30° C pe durata experien-

ţei, iar luminozitatea era redusă din cauza frunzelor de nufăr ce aco-

pereau în întregime parapetul în csre se găseau ghivecele.

Experienţa s-a montat în 20 iunie 1979. Plantele după ce au stat

un scurt interval de timp în acvariu au fost plantate în pămînt uni-

versal cu făină de oase şi în p'ămînt universal cu turbă. Prima obser-

vaţie s-a făcut pe data de 1 iulie : planta din prima variantă avea 3

frunze scurte, late şi ondulate, iar cea de a doua avea o frunză lungă

şi neondulată. în continuare măsurătorile s-au făcut la interval de 10

zile pe ultima frunză apărută.

Aşa cum reiese din tabel (1), în prima variantă planta a crescut

viguroasă, în formă de tufă cu frunze ondulate de culoare verde intens.

Incepîncl din septembrie frunzele noi au devenit mai mici cu o uşoară
tentă de galben şi au început să se necrozeze. în varianta a doua, numărul

frunzelor a fost mai mic. la început neondulate apoi slab ondulate de cu-

loare verde deschis pînă la verde gălbui. Aspectul plantei era nesatis-

făcător.

De la data ultimei măsurători nu a mai apărut nici o frunză tînără,

ba mai mult la sfîrşitul lunii septembrie în ghivece erau numai cîteva

resturi de peţioli.

Rizomii din ambele ghivece au fost mutaţi într-un amestec de pă-

mînt universal cu făină de oase şi lăsaţi în continuare în bazin pînă în

5 ianuarie 1980 cînd executîndu-se lucrări de pregătire a bazinului pen-

tru spălat şi dezinfectat, plantele au fost duse în bazine cu apă rece
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la temperatura de SU—ПС.5 U

—ПС. Plantele au fost readuse în bazinul mare

în 21 ianuarie şi platate în amestec de pămînt necesar pentru Victoria

amazonica. După puţină vreme, frunzele erau lungi, ondulate şi de
culoare verde închis. Plantele au ajuns la înflorire şi în urma poleni-

Tabel 1

zării artificiale s-au obţinut fructe şi apoi plante noi. In anul următor,

după repausul care a avut loc în aceleaşi condiţii, plantarea s-a făcut

în mîlul ce a fost strîns de pe fundul bazinului. Ca şi în pămîntul de

Victoria amazonica au crescut foarte bine.

Se poate spune că aceste plante acvatice decorative se dezvoltă bine

în mîl sau în substrat bogat în îngrăşăminte. Şi la plantarea în acvarii

se poate ţine seama de această preferinţă, foiosindu-se în acest scop
ghivece mici, acoperite cu nisip şi mascate cu pietre sau ramurt pro-

venite din turbării.

Data Substrat

Dimensiuni

frunză (limb şi

peţiol) lung., lăţ.

în cm.

Culoare Caractere
Nr.

frunze

pămînt universal

cu făină de oase

12(9 + 3)

I verde viu ondulată
10.VII

pămînt universal 16(10 + 6)

0,8cu turbă verde deschis neondulată

pămînt universal

cu făină de oase

15 (11 + 4)

1,2 verde intens ondulată
20.VII

pămînt universal

cu turbă

17(10,5 + 6,5)
I

slab

ondulată

4 + 2

verde deschis f. mici

pămînt universal

cu făină de oase

18(12 + 0)

1,730.VII verde intens ondulată 12

pămînt universal

cu turbă

21 (14 + 7)

I

slab

ondulatăverde deschis

pămînt universal

eu făină de oase

31 (26 + 5)

1,8 verde intens ondulată 14
9.VIH

pămînt universal

cu turbă

25(15,5 + 9,5)

1Д

slab

ondulatăverde deschis

pămînt universal

cu făină de oase

29(24+5)

1,9 verde intens ondulată 18
19.VIII

pămînt universal

cu turbă

22(13+9)
1.2 verde deschis

slab

ondulată

pămînt universal

cu făină de oase

23(18 + 5)

0,8 verde intens ondulată 18
29.VIII

pămînt universal

cu turbă

20,5 (11 + 9.5)

0,9

slab

ondulatăverde gălbui

18,3

pămînt universal

cu făină de oase

18(13,5+4,5)

0,8

necro-

zateverde gălbui ondulată

8.IX
pămînt universal

cu turbă

23(14 + 9)

0,9

ondulată

slabverde gălbui 10



APONOGETON CRISPUS THUNB.. BEMERKUNGEN ÜBER DIE KULTUR

IN VERSCHIEDENEN BEDINGUNGEN

Zusammenfassung

In dem Beitrag werden botanische und oekologische Angaben,

sowie die Art der Vermehrung der tropischen Wasserpflanze Aponoge-

ton crispus Thunb. vorgelegt.
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