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CALONYCTION ACULEATUM HANCE,

О LIANĂ FLORIFERĂ PUŢIN CUNOSCUTĂ ÎN ROMÂNIA

VASILE DIACONESCU

Această lucrare are drept scop mărirea sortimentului de plante

ornamentale. Calonyction a fost cultivat în Grădina Botanică din Bucu-

reşti peste 20 de ani timp în care s-au făcut numeroase experienţe

privind modalităţile de cultură şi comportamentul în zona noastră. Ca

urmare se dau indicaţii de cultură rezultate din experienţele proprii.

înfrumuseţarea spaţiilor verzi, a grădinilor personale, a balcoanelor,

nu se pot realiza la un nivel corespunzător fără prezenţa lianelor florifère.

Deoarece numărul acestora este foarte mic (zorele, clematis, trandafiri),

ne propunem ca în cele ce urmează să prezentăm o specie necunoscută

în ţara noastră, dar care prin valoarea sa ornamentală, merită să fie

introdusă în sortimentul curent al unităţilor producătoare de seminţe

pentru comercializare. în Grădina Botanică din Bucureşti se cultivă din

anul 1963, cu rezultate foarte bune, Calonyction aculeatum Hance.

Calonyction (Kalos = frumos, nyctios = noapte), cu referire la înflo-

rirea de noapte a plantei. (Syn. С speciosum, С roxburgii, Ipomoea bona

- nox, I. bona - nox „Grandiflora", I. roxburgii).

Este o Convolvulaceae originară din America tropicală d unde pro-

vin şi celelalte specii din această familie cultivate în ţara noastră în sco-

puri ornamentale (Ipomaea rubro-coerulea, I. purpurea, I. maerrorhiza

etc.).

în arealul său natural Calonyction este o liană perenă, de mari

dimensiuni putînd ajunge pînă la 8 m înălţime. Tulpina cu mult latex

este glabra, dar prevăzută cu asperităţi spinescente de unde şi denumirea

specifică (aculeatum). Frunzele dispuse altern sînt simple, întregi sau tri-

lobate de dimensiuni mijlocii 9/8 cm.

Florile solitare sau în grupuri de 5—6 pe un peduncul, cu un tub

cilindric de circa 10 cm la capătul căruia se etalează petalele reunite

într-o pîlnie de peste 20 cm în diametru. Floarea este de culoare albă,

mirositoare, se deschide seara şi durează pînă dimineaţa, la orele 8 9

cînd se închide. în zilele umede şi noroase florile rămîn deschise şi pînă
la orele 12. înflorirea este abundentă şi de lungă durată, din luna iulie

pînă la jumătatea lunii octombrie. Planta continuă să vegheze şi după
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Fif. 1. Calonyction aeuleatum Hance : a. Sămînţă cu hilul foarte evident ;

Г.
Sămînţa germinată ; с. Ramură cu fructe (capsule) ; d. Fruct (capsulă) ;

e. Septum cu locul de inserţie al seminţei (sepalele persistente).
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căderea brumei, dar nu mai înfloreşte. înflorirea încetează, dacă tempe-

ratura se menţine mai multă vreme în jurul a 10°C.

Plantele fructifică anual, dacă sînt precultivate în interior (în seră,

răsadniţe, solar sau în casă) şi se plantează în grădină imediat ce perico-
lul brumelor a trecut. Plantarea se va face în sol bogat în substanţe nutri-

tive şi numai în plin soare.

Fructele sînt de dimensiuni mari, avînd 3,95 cm lungime şi 2.01 cm

diametru (fig. 1 с), 4 muchiate, conice la maturitate desfăcîndu-se în două

pe direcţia septului median, eliberînd 4 seminţe din cele 4 alveole ale

fructului. Uneori nu se formează decît 3—2 (1) seminţe. Seminţele sînt

mari de 1,10 cm lungime şi de 0,85 cm diametru, de culoare neagră, cu

suprafaţa netedă, au hilul foarte mare (fig. 1 a) 1 000 de seminţe cîntăresc

cea 240 gr deci cea. 4 160 seminţe la 1 kg.

Seminţele de Calonyction au pericarpul tare şi un grad mare de des-

hidratare ceia ce împiedică germinarea naturală a seminţelor în condiţiile

ţării noastre. Pentru a germina seminţele trebuiesc scarificate sau stimu-

late cu apă caldă (24 de ore la temperatura de 30—35°C).
Pentru asigurarea înfloririi în tot cursul verii semănatul se va face

încă din luna ianuarie. Se seamănă cite o sămînţă la ghiveci de 5 cm.

După cea. 45 de zile plantele se vor transplanta în ghivece de 8 cm în

care vor rămîne pînă la plantarea în cîmp. în acest timp plantele se tuto-

rează şi se asigură cu lumină din plin. Pentru o bună dezvoltare tempe-

ratura nu trebuie să scadă sub 20°C.

îmulţirea la Calonyction se poate face atît prin seminţe, cît şi pe cale

vegetativă— butaşi. Butaşii se confecţionează toamna cînd tulpinile sînt

mature, în care caz înrădăcinarea este de 100 Vo- Plantarea butaşilor la

ghivece se face primăvara în luna martie, iar la locul definitiv, la sfîrşiml

lunii aprilie. în aceste condiţii plantele încep să înflorească în luna iulie.

Plantele obţinute din seminţe înfloresc abia după 5 luni de la semă-

nare. Semănate direct în teren ajung la înflorire abia în luna IX. In

acest caz plantele se vor scoate din pămînt şi se plantează la ghivece
unde continuă să vegeteze în tot cursul iernii, dacă se asigură o tempera-

tură de 18—20°C

CALONYCTION ACULEATUM Hance, eine blühende Lyane wenig

bekannt in Rumänien

Die Arbeit hat als Ziel das Sortiment der Zierpflanzen zu vergrö-

ssern. Calonyction wurde im Botanischen Garten von Bukarest über

20 Jahre kultiviert, während dessen zahlreiche Versuche betreffend die

Art der Kultur und dessen Verhalten in unserem Lande gemacht

wurden. Dem zur Folge werden die Kulturbedingungen unserer eigenen

Versuchserfahrungen gegeben.
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