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GRAMINEE ORNAMENTALE

VASILE DIACONESCU

In această notă sînt semnalate un număr de 14 specii de graminee

cu valoare ornamentală, care ar putea să figureze în sortimentele pro-

duse de unităţile specializate în producţia de material săditor pentru

spaţiile verzi. Fiecare specie este însoţită de sumare indicaţii privind

modul de înmulţire şi cultură.

în peisajul spaţiilor verzi din ţara noastră gramineele sînt aproape

inexistente. Unităţile producătoare de material horticol nu au în planu-
rile lor de producţie şi obţinerea de graminee. Ca urmare, nici proiectanţii

nu includ în listele de plante uzuale specii de graminee.
Valoarea ornamentală a unor specii de graminee cît şi uşurinţa cu

care se înmulţesc, justifică necesitatea extinderii lor.

în Grădina botanică din Bucureşti, se cultivă şi se urmăresc, sub mul-

tiple aspecte, numeroase specii de graminee atît din flora spontană, cît şi
din cea exotică.

în cele ce urmează vom prezenta numai cîteva specii spre a atrage
atenţia asupra valorii lor decorative pentru ca specialiştii din unităţile
interesate să producă materialul necesar oamenilor muncii cărora '1c
oferă un plus de frumuseţe în locurile de recreere.

ARUNDO DONAX L., originar din sudul Europei, suportă bine rigo-
rile iernilor noastre, formează tufe puternice, mari compacte de 3—5 —7 m

înălţime. în unii ani nu ajunge 1a înspicare, ceea ce nu-i diminuează

valoarea ornamentală.

Este o specie cu preferinţe pentru locurile însorite, adăpostite împo-
triva vînturilor dominante de iarnă, care ar putea spulbera zăpada pro-
ducînd degerarea tufelor.

Nu suportă umiditatea excesivă, persistentă, se dezvoltă bine în tere

nuri compacte.

înmulţirea se face prin rizomi, care sînt scurţi şi foarte viguroşi

(Fig. 1 a, b, c). Acest mod de înmulţire poate fi practicat atît toamna, cît

şi primăvara, înainte ca plantele să pornească în vegetaţie.

Un randament mai mare se obţine prin înmulţirea butaşilor de tul-

pină, în acest scop, tulpinile se recoltează cînd sînt bine coapte, adică 1a

începutul lunii noiembrie. Tulpinile bine dezvoltate alese pentru butăşire
se păstrează în magazii (camere) fără încălzire, avînd însă grijă ca tem-

ACTA BOTANICA HORT7

BUCURESTIENSIS

1985—1986

BUCUREŞTI 1986



228

Fig. 1.

peratura să nu scadă sub —5° С. începînd din luna ianuarie se poate

începe butăşirea. Butaşii se pot fasona 1a I—21 —2 sau 3 ochi. în primul caz

se va lăsa o porţiune cit mai mare de tulpină atît deasupra cît şi dedesup-

tul ochiului. Butaşii de acest fel se pun în poziţie orizontală în nisip 1a

6 —lo cm adîncime. Patul dt nisip se va încălzi 1a 10— 18° C şi se va uda

moderat

Butaşii cu 2—3 ochi se pun în poziţie verticală sau oblică, 1a distanţa
de 5/5 cm, respectîndu-se aceleaşi condiţii de temperatură şi umiditate.

Un alt mijloc foarte eficient de butăşire, experimentat de noi, este

direct în teren. în acest caz se folosesc numai butaşi cu 3 —5 ochi care se

fasonează în luna aprilie sau mai. Butaşii se pun în şanţuri 1a adîncimi

care să asigure acoperirea ochiului cu 10 cm sub nivelul solului. Nu se

recomandă bilonarea.

ARUNDO DONAX L. „VARIEGATA" este o formă horticolă cu frun-

zele aproape complet albe, cu o creştere mai puţin viguroasă ca specie

tipică, dar cu valoare ornamentală mai mare.

înmulţirea se face în acelaşi mod ca 1a specia tipică. De multe ori

tulpinile nu ajung să se coacă pînă 1a venirea îngheţurilor ; în aceste
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Fig. 2a Fig. 2b

cazuri, ele se vor recolta înainte de îngheţ şi se vor păstra în încăperi
bine aerisite, dar în care temperatura să nu scadă sub O°C. Tulpinile nu

se desfrunzesc pînă primăvara (aprilie—mai), cînd se fasonează butaşii.

CORTADERIA ARGENTEA Stapf. (С. Selloana Aschers, et Graebn.,
Gynerium argenteum Nees), iarbă de Pampas. Plantă încă necunoscută

în România şi relativ puţin cunoscută în Europa, este rareori şi puţin
tratată în lucrările de specialitate, prezentă însă în cataloagele marilor

firme comerciale sub numiri variate. Prima menţiune despre Gynerium
în literatura noastră de specialitate este făcuta de I. Morlova şi Z. Moraru

(1927), fără însă ca planta să se găsească în cultură.

Delectus seminum Horti Botanicus Bucurestiensis pe 1970 îl inse-

rează 1a sectorul
~p
lante decorative", pagina 56.

în 1972 (V. Diaconescu) sînt publicate sumare indicaţii de cultură pe

baza experimentării timp de 15 ani în Grădina Botanică din Bucureşti.

Cea mai recentă şi mai de proporţii Fîoricidtură (M. Preda, 1977) nici

nu menţionează această plantă, deşi după 15 ani de cultură, experimentare

si înmulţire 1a Grădina Botanică din Bucureşti, a fost difuzată în cel

puţin 10 parcuri din sudul ţării.

Este o graminee dioică originară din America de Sud. Formează

tufe mari, puternice, cu frunze graţios arcuite, aspre, verzi-argintii. Tul-

pina este un pai rigid (cu internoduri lungi), care poate ajunge 1a înălţimi

de peste 2 m (1a noi în ţară) sau peste 3 m în ţările de origine. în sep-

tembrie apar inflorescenţele, panicule mari (100 cm lungime şi 20 cm
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lăţime), argintii, mătăsoase, cu mare valoare ornamentală şi de lungă

durată). După începerea ploilor de toamnă, panioulele se degradează.

Recoltate în perioada de maximă înflorire, sînt de mare efect pentru

buchete uscate.

Paniculele exemplarelor masculine sînt cele mai elegante. De altfel,
se pare că în Europa nici nu există exemplare feminine. Limbul frunzei

este de 140—150 cm lungime şi 0,8 —1 om lăţime 1a bază, fiind

terminată cu un vîrf ascuţit. Teaca frunzelor tulpinii este de peste 40 cm

lungime, iar lăţimea depăşeşte 4 cm, învelind tulpina pe distanţa a peste
două internoduri. Tulpina este cilindrică, articulată, cu intefnoduri de

18—25 cm, cu noduri neumflate, în condiţii normale depăşeşte înălţimea
de 2 m, avînd diametrul de 1 —1,5 cm 1a bază. De consistenţă ierboasă,

tulpina de Cortaderia este plină cu o măduvă densă, ceea ce-i asigură o

mare rigiditate atît cînd este verde şi în creştere, cît şi 1a maturitate.

(Fig. 2 a şi b).

Deşi provint din zonele calde, este totuşi suficient de rezistentă 1a

condiţiile din ţara noastră. Plantele tinere în primii 2—3 ani au nevoie

de protecţie peste iarnă. Pentru efect maxim, se plantează exemplare izo-

late, în locuri deschise, însorite, 1a mari distanţe unele de altele. Are

nevoie de un sol profund, bine lucrat, afinat, sănătos cu drenaj bun, bogat
în supstanţe minerale, îngrăşat cu 2—3 ani înainte de plantare cu bălegar
bine descompus. Trebuie asigurată umiditatea necesară mai ales în peri-
oada dinaintea „înspicării".

ERIANTHUS RAVENNAE Beauv, creşte spontan în regiunea medi-

terană, are tufă înaltă de peste 3 m în perioada înspicării, fără însă a

ocupa suprafaţă mare. în plină dezvoltare (adică 1a 5 —6 ani de 1a plan-

tare) nu ocupă mai mult de 1,5 mp. Preferă locuri însorite, sol adînc,

afinat si bine drenat.

MÏSCANTHUS SINENSIS Anders, „ZEBRINUS" (Eulalia japonica

Trin.) este originară din sudul Japoniei şi creşte spontan în zonele pre-

montane şi montane. în aceste condiţii nu depăşeşte 1 m. înălţime. For-

mează tufe compacte, mari de peste 2 m. diametru, şi înalte de 2,5 m.

(Fig. 3).
MÏSCANTHUS SINENSIS Anders. (Eulalia japonica Trin.) „GRA-

CILLIMUS" este de dimensiuni mai mici decît speiia prectdentă, avînd

frunzele puternic arcuite mult mai înguste.
PANICUM СAPILLARE L., iarbă de Guineea, este originară din

Africa tropicală. La noi în ţară se cultivă numai ca plantă anuală ; ea

nu depăşeşte 80 cm. în înălţime, formează tufe bogat ramificate de 1a

bază, are frunze fin păroase, linear lanceolate, cu numeroase panicule

(Fig. 4).

- Elementul ornamental îl reprezintă tocmai paniculele care decorează

de 1a înflorire pînă a venirea brumelor. Sînt plante foarte puţin preten-

ţioase faţă de calitatea solului. Preferă locuri umede şi foarte bine însorite.

înmulţirea se face prin seminţe, semănate în răsadniţe semicalde sau

chiar pe straturi. Dacă se seamănă suficient te rar, repicatul nu este

necesar. Plantarea se face cînd plantulele au 2—3 frunze. Se poate

semăna şi direct 1a locul definitiv. Lucrările de întreţinere sînt reduse

1a minimum, deoarece plantele asigură o bună acoperire a solului, împie-

dicînd dezvoltarea buruienilor.
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Fig. 4
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Culturile din autoînsămînţări se răresc 1a 2—3 săptămîni de 1a

răsărire.

Panicum capillare so utilizează "atît ca plantă de grădină în grupuri
de 3 —4 mp, cît şi pentru buchete uscate.

PANICUM VI RGATU ML. este originar dm America de Nord. Planta

este înaHă de peste 1,5 m, formează tufe intri, cu un aspect deosebit de

graţios. Se înmulţeşte prin seminţe sau despărţirea tufelor. Se seamănă

în cutii în răsadniţe reci sau direct pe straturi. Cînd plantele au 2 —3

frunze, se repică 1a distanţa de 10/5 cm. în toamna aceluiaş an plantele
sînt apte pentru plantarea lor 1a locul definitiv. Operaţiunea de divizare

a tufelor se face primăvara, în momentul pornirii vegetaţiei.
PENNISETUM VILLOSUM Br. R. este originară din Abisinia, unde

se cultivă în mod curent ca plantă anuală, deşi 1a origine este perenă.

Şi 1a noi în ţară dă rezultate foarte bune cînd se cultivă ca plantă

perenă.

înmulţirea se poate face atit prin seminţe care sînt din abundenţă,
cît şi prin despărţirea tufelor. Semănatul se face în luna martie în răsad-

niţe sau în aprilie direct pe strat. Plantarea 1a locul definitiv se efectu-

ează în luna mai (Fig. 5).

Despărţirea tufelor se poate face cu deplin succes atît 'primăvara la

pornirea vegetaţiei, cit si vara sau toamna.

PHYLLOSTACHYS PIRIDI — GLAUCESCENS A. et С. Rivière,

Bambus, creşte în stare spontană în sudul Chinei şi Japonia, iar în cul-

tură este întîlnit in toată zona caldă din Asia, unde planta are foarte

numeroase utilizări. De la mugurii fragezi care se folosescă în alimenta-

ţie, pînă la trunchiul folosit ca material de construcţii, toate părţile plan-
tei servesc la realizarea de lucrări artistice sau obiecte de uz casnic.

înmulţirea ei în ţara noastră se face numai prin rizomi, care se plan-

tează 1a începutul verii pentru ca pînă toamna să se fixeze bine în sol.

în prima iarnă, plantaţia trebuie protejată cu ramuri de cetină, frunze

sau paie.

Pentru efectuarea unei plantaţii noi de bambus, este foarte impor-
tantă operaţiunea de alegere a terenului. Este obligatoriu să alegem un

loc bine însorit în tot cursul zilei. Un zid de 2—3 m înălţime în partea
nordică a plantaţiei asigură o creştere cu cel puţin 2 m înălţime faţă de

plantele lipsite de o asemenea protecţie. Zidul poate fi suplinit şi prin-
tr-o plantaţie deasă de ruşinoase pe 4 —6 rînduri, tunsă 1a 2 m înălţime.

Pregătirea terenului necesită mare atenţie. Solul trebuie mobilizat

1a cel puţin un metru adîncime. Este recomandabil a se face gropi de

1 mc, în care se aşază un strat 1c 75 cm cu bălegar de cabaline proaspăt,
bine presat care apoi se acoperă cu un strat de 25 cm pămînt de ţelină

amestecat în părţi egale cu nisip. în acest amestec se plantează 1a 10 cm

adîncime 5 rizomi de bambus. Se udă din belşug tot timpul verii. în

anul următor, prin putrezirea bălegarului, terenul se aşază şi scade în

înălţime cu 15—20 cm. Se completează pînă 1a nivelul solului cu ames-

tec de pămînt nisipos.

în anii următori nu necesită altă îngrijire decît udare abundentă în

perioada de creştere intensă (20 aprilie — 1 iunie).

Bambusul cultivat ca plantă ornamentală asigură şi o bună produc-

ţie de tulpini (300—400 buc. 1a 100 mp) care pot avea multiple utilizări.
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Do 1a tutori pentru diferite plantaţii floricole, pînă 1a confecţionarea unor

obiecte de artizanat, umbrare de sere şi răsadniţe sau articole de pes-

cuit, tulpinile de bambus au, datorită rezistenţei şi frumuseţii lor, o

importantă valoare economică.

Din anul al doilea, plantaţia are o mare capacitate de expansiune.

Astfel, într-un singur sezon de vegetaţie rizomii pot invada spaţii de

peste 40 m în diametru. Pentru evitarea extinderii planfelor în afara

limitelor dorite, se delimitează spaţiul rezervat pentru bambus printr-un

şanţ de 20 cm adîncime şi 20 cm lăţime.

SPARTINA STRICTA Roth, iarba de mare, este originară din Franţa,

fiind specifică litoralului francez cu zonă nisipoasă, unde formează tufe

de 60—80 cm înălţime. Cultivată în soluri afinate şi bogate în substanţe

nutritive, poate depăşi chiar 1,5 m înălţime.

Se înmulţeşte cu uşurinţă atît prin seminţe, cît şi prin despărţirea

tufelor. Plantată ca tufă izolată este de mare efect.

UNIOLA LATIFOLIA L. este originară din America de Nord, for-

mează tufe de peste 1 m înălţime. Frunzele, arcuit pendente, sînt late de

1,2 cm. în iulie apare inflorescenţa care este un panicul lax, cu spiculeţe

plate pendente (Fig. 6).
ARRHENATHERUM ELATIOR (L.) J. et G. Presl. var. bulbosum

Presl. „Variegatum" este foarte mult cultivată în grădinile ţărăneşti,

dar rareori întâlnită în spaţiile verzi. Formează o pajişte înaltă de cel

mult şO cm înăHime care trebuie tunsă repetat, deoarece numai plan-

tele tinere prezintă valoare ornamentală.

Se înmulţeşte atît prin seminţe, cît şi prin rizomi (bulbi).

ELYMUS SABULOSUS M.B. este o graminee indigenă, întîlnită din

abundenţă pe nisipurile litoralului românesc. Formează tufe mari, laxe,

cu frunze de aproape 1 m lungime. Frunzele sînt late de 1 cm, de culoare

argintiu-albăstruie. Spicele sînt puternice, produc seminţe de bună cali-

tate. Planta formează numeroşi rizomi care pot servi ca material de

înmulţire atît' în cursul sezonului de vegetaţie, cît şi toamna sau primă-

vara. Semănatul se face pe strat toamna târziu sau primăvara devreme.
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La recommandation des 14 espèces de graminées est faite pour

leurs introduction dans rassortiments produits par les unités specia-

leurs introduction dans rassortiments produits par les unités spécia-

lisées dans la production flu materiel de plantation pour les espaces

verts.


