
ORHIDEE CULTIVATE ÎN SERELE GRĂDINII BOTANICE

A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

SILVIA MIHĂILESCU-FIREA

Din farmecul regiunilor ecuatoriale şi tropicale ale globului, într-unui

din compartimentele serelor Grădinii botanice sînt găzduite spectacu-
loasele şi exuberantele Orhidee, ce ne îndntă în fiecare an cu florile

lor deosebit de frumoase şi parfumate.

Sînt plante monocotiledonate, erbacee, vivacee, ce prezintă frunze

simple cu margini întregi fără peţiol, aşezate pe tulpini mai mult sau

mai puţin groase, drepte sau bultbiforme la bază, cu florile solitare, dis-

puse în raceme, panicule şi spice, monociclice, zigomorfe, cu un pinten,
cu sépale şi petale frumos colorate. Corola este compusă din trei petale

superioare (interne), cu trei petale externe (inferioare). Una din petalele
interne numită labium, este dezvoltată mai mult decît celelalte şi este

colorată în cele mai variate culori şi adeseori prin forma sa ciudată se

aseamănă cu insecte, scoici, păsări etc. Prezintă o organizare morfolo-

gică şi ecologică unică, foarte caracteristică avînd androceul şi gineceul

sudate între ele, iar grănucioarele de polen sînt reunite în granule

numite polinii.

Fructul se prezintă ca o capsulă cu o singură lojă, care conţine

seminţe extrem de mici, pulverulente. Din cele cea. 400 de genuri cu

cea 2000 specii, majoritatea sînt din ţările tropicale iar după modul de

viaţă se împart în două grupe principale : a) terestre, care au rizomi

şi tuberculi şi b) epifite, care au rădăcini aeriene, crescînd pe arbori

sau stînci.

înfloresc tîrziu, după s—lo ani, în schimb au o viaţă îndelungată,

aproape nelimitată.

Sînt plante care vegetează foarte bine în condiţii de seră dacă le

asigurăm lumină, temperatură, umiditate, o bună aerisire şi substrat

adecvat. în general orhideele cu frunze groase, pieloase, cer multă

lumină, iar în timpul formării bobocilor şi a florilor toate speciile nece-

sită o lumină mai intensă decît în restul perioadei de vegetaţie. Plantele

trebuiesc plasate spre soare dar nu în mod exagerat, încît să se usuce

sau să se producă arsuri pe frunze.
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Cît priveşte udatul (cantitatea de apă) depinde de fiecare specie în

parte precum şi de umiditatea şi temperatura aerului, de perioada în

care ne găsim şi substratul folosit. Este bine ca udatul să se facă dimi-

neaţa cînd temperatura este în creştere. Cea mai bună apă pentru udat

este apa de ploaie sau apa stătută, lipsită de clor şi calciu. în zilele

foarte însorite se recomanda o uşoară şpriţuire repetată cu un pulveri-
zator sau pomipă. Spre toamnă cînd plantele tind spre perioada de

repaos se va uda treptat iar în perioada de repaos se va uda atît

încît pseudobulbii să nu se sbîrcească.

în perioada de vară cînd plantele sînt în creştere, ele necesită o

umiditate relativă a aerului ridicată, în timpul zilei de 75—80%. Urn-

i este în strînsă legătură cu temperatura aerului ceea ce

face ca în zilele însorite să se stropească mai mult ca în cele reci şi
întunecate.

Deosebit do important este aerisitul, căci numai o circulaţie bună a

aerului împiedică supraîncălzirea plantelor, iar iarna trebuiesc prote-

jate contra curenţilor de aer rece, direct.

Cit priveşte temperatura, orhideele se împart în trei grupe :

1) orhidee tropicale, care necesita 20 —30°

2) orhidee din regiuni temperate, care vegetează la 15—20°

3) orhidee din regiuni răcoroase, care cresc bine la temperatura

de 7—l2°.

în general temperatura prea ridicată este dăunătoare şi se va avea

grijă ca in raport cu creşterea temperaturii şi intensităţii luminii să

crească şi doza de apă şi aer proaspăt. Umiditatea atmosferică să nu

scadă sub 60%, iar temperatura se va da în raport cu cerinţele fiecărei

specii în parte.

Pentru cultura orhideelor epifite şi semiepifite, substratul trebuie

să permită circulaţia aerului şi a apei, aceasta realizîndu-se dintr-un

amestec de Sphagnum, rădăcini de Osmunda sau Polypodium vulgare

şi puţine frunze de fag u?cate şi tocate. Proporţiile între aceste compo-

nente variază de la specie la specie şi se mai poate adăuga puţin bălegar
de vacă şi cărbune de lemn.

La speciile terestre (Paphiopedilum, Cypripedium) se va adăuga la

acest amestec mai mult sphagnum, pentru a se menţine mai mult timp
umed substratul, dar putem folosi şi un amestec de sphagnum cu Perlită.

în lucrarea de faţă vom prezenta din colecţia de orhidee, cîteva specii
mai importante şi reprezentative cultivate în serele grădinii botanice

din Bucureşti.

Diri aceste splendori cele mai atractive orhidee sînt din genul

Cattleya, care îşi are originea în America tropicală.

Specia Cattleya bicolor Lindl. prezintă pseudobulibi scurţi în

formă de mosor .cu o teacă care protejează mugurele. Arc o frunză groasă,

pieloasă. Florile grupate în ciorchini cresc în afara lăstarilor întinşi şi au

diferite culori. Planta este ramificată si deci apar mai multe flori

concomitent.

Floarea este formată din trei sépale, două petale ceva mai mari

decît sepalele şi buza labiului care este o scurtă pîlnie centrală, colo-

rată mov-liliachiu iar baza galbenă (Fig. 1).
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Fig. 1. Gattleya bicolor Ldl.

Menţionam existenţa speciei Cattleya bicolor, C. labiata, C. war-

scenwichi, С mendelii, C. trianae, С teres.

Сhy s i s braсte s с e n s Lindu. — prezintă tulpinile în partea

superioară îngroşate fusiform, lucioase, cîteva noduri şi cu multe frunze.

Tulpinile bătrîne sînt fără frunze. Frunzele sînt ierboase cu teci mem-

branoase late, foarte ondulate invers, lanceolate şi ascuţite. Axa este

scurtă, nutantă (aplecată în afară şi în jos) ieşind din subţioara frun-

zelor solzoase ce acoperă tulpina tînără.

Florile sînt cărnoase, avînd culoarea fildeşului (alb imaculat). Peta-

lele au formă romboeliptică iar labelum este trilobat. Lobii laterali

ovaţi la interior de culcare galben deschis. Lobul median este invers

cordât, pe margini vălurat galben cu linii longitudinale de la culoare

purpurie cafeniu-palid, la bază cu 5 dinţi albi scurţi şi involţi. înflo-

reşte în martie-aprilie şi este originar din Mexic.

Coelogyne massangeana Rchb. — este originar din Arhi-

pelagul Malaez, creşte pe stînci, în locuri umbroase şi răcoorase. Cupa

florală creşte în afara pseudobulbar şi uneori la vîrful bulbilor între

frunze purtând una sau două flori.



196

Reprezentanţii geniului Сymbi d i v m sînt plate tericole sau

epifite ce îşi au originea în India, China, Japonia. Numele genului derivă

de la forma labiului. In limba greacă Kymbos ■— scobitură, cavitate ;

Kymbe = barcă, cidos = înfăţişare, formă, deci „orhidea barcă".

Din genul Cymbidium se cunosc circa 60 de specii care sînt origi-
nare din Indochina şi Asia tropicală. Florile sînt grupate într-un spic

lung pînă la 120 cm avînd 6—20 de flori. Menţionăm că florile de Cym-
bidium se păstrează cel mai mult.

Cymbidium aloifolium Sw. — prezintă tulpinile abia vizi-

bile, cu frunze liniare, obtuze şi cărnoase. Inflorescenţa este pendentă,
laxă cu multe flori, iar florile sînt de mărime medie, detaşîndu-se de tija

inflorescenţei printr-un scurt peduncul. Petalele şi sepalele sînt ligulate
de culoare galben-maron deschis. Labelum este trilobat, de culoare

roşie-maronie, avînd lobul anterior tivit cu alb, iar mijlocul de culoare

galben deschis, cu două carene obtuze ce pornesc de la baza labelului

până la buza lobului său median. înfloreşte în şi este ori-

ginar din Ceylon.

Cymbidium levianum Rchb. Eiste cu o talie robustă, cu

tija florală atîrnată cu 10—12 flori. Sepalele şi petalele sînt galben-

verzui, iar labiul galben prezintă un bob roşu. Eiste o specie nu prea

pretenţioasă şi înfloreşte bogat.

Cyp ripe diurn callosum Rchb., prezintă flori foarte mari,

care îşi păstrează strălucirea timp de cîteva săptămîni. Sépale dorsal,

colorate în alb pur cu striaţiuni roşu închis, stacojii, ciocolat închis de

6 cm lungime. Petalele şi labium cu tenta roz sau stacojii pe fond alb-

verzui. Originară din Indochina. Se cultivă în sere reci.

Cypripe diurn spectabile Swarte., are flori mai rotun-

jite decît celelalte specii cu petale şi sépale alb-pur, larg ovale cu labe-

lum umflat, rotunjit, cu o frumoasă tentă roz. Inflorescenţă bifloră.

Frunzele sînt de culoare verde-clar strălucitoare, acoperite cu puncte
abundente albe păroase. Sînt plante înalte originare din nordul Statelor

Unite ale Americii.

Genul Dendrobium cuprinde peste 800 specii, deci un

grup numeros, originar din sud-estul Asiei, Himalaia, Insulele Filipine,

Indonezia. Numele vine din limba greacă dendron = pom şi bios = viaţă,
deci plantă ce creşte pe pomi, deci plante epifite.

Toate speciile de Dendrobium se pot împărţi în două grupe :

a) cele care îşi păstrează frunzele un an sau mai mult, (din regiuni
umede şi calde) ;

b) specii la care frunzele cad în perioada de repaus, originare din

regiuni în care există o perioadă cu precipitaţii abundente şi o perioadă
de secetă, în care cade o mică cantitate de precipitaţii. în cultură se

va ţine seama de aceste condiţii naturale de la origină şi în perioada
de repaus bulbii nu trebuie să se stafidească.

Dendr o b i um delicatul um Kraenze ex Warb. — este

una din cele mai cunoscute specii cultivate.

Bulbii au dimensiuni mari (pînă la 60—70 cm) înălţime). Florile

apar pe bulb grupate cîte 2—3 la un loc, sînt trandafirii pînă la purpurii.
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Labiul este alb şi are o margine roz-roşie, iar baza mai închisă. Den-

drobium nobile are o serie de varietăţi frumoase, precum şi soiuri valo-

roase care se remarca prin mărime şi culoare.

Mai există în colecţia noastră cultivate speciile de Dendrobium stra-

tiotes, Dendrobium bronze, Dendrobium tauricum. (Fig. 2).

Dendrobium deljcatülum Kraenze ox Warb.
Fig. 2.
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Alt gen cu foarte multe specii este Epidendrum (peste 800 specii)

originar din America. Prezintă pseudobulbi uneori scurţi, alteori lungi,

înguşti sau umflaţi. Frunzele sînt pieloase, tulpina poartă 2 sau 3 flori,

care uneori sînt plăcut mirositoare. Prezent în colecţia noastră este

Epidendrum secundum cu floare roşie, Epidendrum ra-

diсa n s, cu floare roşu-portocalie.

Gongora găleata Rchb. f. — prezintă tulpini ovoide, conice,

uşor costate cu 2 frunze, lat-lanceolate, pieloase, peţiol lung la bază,

canaliculate, ascuţite, carinate. Axa florală este nutantă cu scvame rare

de culoare brun-roşcată, cu puncte şi liniuţe verzi mici. Inflorescenţa
este un racem cu multe flori iar floarea prezintă sépale laterale, ovale,

ascuţite, spre exterior răsucite şi la bază concrescute, de culoare brun-

gălbui, cu puncte mici brun-roşcate. Sepala superioară este galeiformă

(in formă de cască) scurt ascuţită de aceiaşi culoare cu sepalele laterale.

Petalele sînt în formă de seceră cu excrescenţe laterale ascuţite ca nişte

ace galbene transparente. Labelum este foarte mobil, trilobat, răsucit

ca un sac, galben-alburiu în interior cu puncte mici, brun-roşcate. Lobul

median este de culoare galben viu cu două excrescenţe răsucite înafară.

Columna (gimnostelu) este puternic îndoită, deschisă, alb-gălbuie, cu

puncte brun-roşcate, mici şi cu excrescenţe laterale la bază. înfloreşte
în iulie-august.

Deosebit de atrăgător este şi genul Lac 1 i a originar din America

care este răspîndit din Mexic pînă în Brazilia cu circa 35 specii.
Laelia anс e p s Ldl., face parte din cele mai cunoscute specii

ale genului care prezintă pseudobulbi ovaţi din care porneşte cite o

frunză îngustă şi pieloasă. Tija florală ajunge pînă la 70 cm lungime şi
este prevăzută cu 2 —5 flori care au 10—12 cm lăţime fiecare floare.

Pentru că are buza scurtă a labilului, florile par plate. Iniţial a fost

mult cultivată pentru flori tăiate şi ulterior au apărut mulţi hibrizi

foarte reuşiţi apreciaţi pentru coloritul lor variat. înfloreşte în octom-

brie-noiembrie.

Oncidium sphacelatum Lindl., prezintă tulpinile lanceo-

late, aproximativ plate avînd 2—3 frunze liniare, ascuţite şi carenate.

Tija floriferă pînă la 30 cm lungime. Inflorescenţa este un panicul cu

multe flori, galbene-deschis. Sepalele şi petalele sînt aproape identice,

lanceolate, ascuţite cu apexul îndoit. Labelum cu labiul median reni-

form, fidat-crenelat pe margine şi cu lobii laterali rotunjiţi şi mici. Se

cultivă în seră rece sau temperată, în ghivece, coşuleţe sau pe tulpinile

arborilor uscaţi, în scoarţă.

Plantele înfloresc în aprilie-mai şi mai rar în august. Ţara de ori-

gină este India de vest sau Honduras.

Paphiopedilum insigne (Wall.) Pfitz., denumit şi „papu-

cul minunat", are frunze oblong-lanceolate iar tija florală cu o singură

floare. Sepala superioară rotunjită, pe margini uşor ondulată cu o reţea

de nervuri verzi, în partea de sus albă, la bază cu puncte vişinii-brune

mici şi cu o dungă de-a lungul nervurii principale. Sepala inferioară

este ascuţită, cordată, la bază verde deschis, cu nervuri verzi. Petalele
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acelaşi colorit cu sepalele prezintă la bază perişori bruni-visinii. Labe-

lum este în formă de papuc cu lobii laterali, drepţi de culoare galben-
verde, în interior cu mici puncte vişinii-brune, foarte frumos. în colecţie
mai avem cîţiva hibrizi de Paphiopedilum ce incintă ochiul vizitatorilor

prin formă şi colorit (Fig. 3).

Paphiopedilum suk-

hakuli'i Schoser et àêiifèhàï.
Fig. 3.

Phalenopsis amabilis 81., este originară din sud-estul

Asiei, India, Malaesia. Plantă fără pseudobulb, cu tijă scurtă, avînd

3—4 frunze distiche şi inflorescenţa simplă sau ramificată. Prezintă

numeroase rădăcini lungi, plate. Înfloreşte în mai-iunie.

Genul Stanhopea este caracterizat prin tulpini uşor turtite,

costale cu cîte o frunză peţiolată, eliptică, ascuţită la bază, cu nervuri

longitudinale vizibile. Inflorescenţa are puţine flori pe o tijă florală,

orientată vertical în jos, cu sevame mari de culoare maroniu-albicioasă.

Stanhopea oculata Ldl., prezintă sepalele alungit-ovat?,

obtuze, îndoite în interior, verzui-albicioase acoperite pe toată supra-
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faţa cu pete purpurii. Petalele sînt şi ele îndoite în exterior, alungite,

ascuţite, pe margine puternic ondulate de acelaşi colorit ca şi sepalele.
Labelum este cu pedunculul cărnos. Baza labelumului este în formă de

bărcuţă, alb-gălbuie, acoperită de puncte purpurii la locul de fixare fiind

galbenă cu 2 pete mari de culoare maron-închis în formă de ochi (de
unde vine şi denumirea speciei). Cavitatea mediană este rotund-romboi-

dală, la capăt turtit tridentată, albă, la bază cu puncte purpurii. Cavi-

tăţile laterale clavate (în formă de ac de gămălie) ascuţite, alburii-găl-
bui, la bază cu puncte purpurii. Florile sînt parfumate şi înfloreşte în

iunie-octombrie. Patria de origine este Mexicul.

în colecţie mai există Stanhope a insignis Frost., cu flori

galben verzui şi punctele brune-cafenii mai mici şi mai puţin nume-

roase decît la Stahnopea oculata.

Deasemeni semnalăm în colecţie şi specia Stanhopea ti g rin a

Batem., cu flori mult mai mari ce prezintă petale alungite, uşor rotunjite

la capăt, puternic ondulate, galbene, avînd la bază pete roşu-purpuriu.

Labelum la bază este în formă de sac, cărnos, galben-portocaliu, la locul

de prindere roşu-purpuriu. Lobul median este rombic, cărnos, albicios

cu pete purpurii mărunte iar la capăt tridentat. Lobii laterali sînt orien-

taţi înainte, turtiţi, cilindrici, cărnoşi, avînd acelaşi colorit ca şi lobul

median. Columna este deschisă, lobată la capăt bifurcată. Florile foarte

parfumate înfloresc în iulie-noiembrie. Este originară din Mexic (Fig. 4).

Fig. 4. Stanhopea tigrina Batem.
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Specia Vanilla planifolia Andr., denumită şi „Vanilia
cu frunze plate', prezintă rădăcinile aeriene de peste 50 cm lungime
care pleacă de la tulpină, respectiv de la baza fiecărei frunze. Tulpina
este repentă, ramificată, cilindrică, puternic sinuată. Frunzele sînt oblong-

lanceolate, ascuţite, îngustate într-un peţiol scurt, canaliculat, ce are

dimensiunea cam jumătate din grosimea tulpinii. Aria de răspîndire a

genului Vanilia este America tropicală şi Africa de Vest.

Vanda tricolor Lindl., ajunge pînă La 1 m. înălţime, prezintă
frunze de 40—50 cm lungime. Tulpina este cu frunze dese aşezate pe

2 rînduri, pieloase, lariforme, carenate, iar la vîrf dinţate. Pedunculul

floral este cu multe flori. Sepalele şi petalele sînt identice, ovat spa-

tulate, uşor ondulate, la bază îndoite, albe şi cu multe pete maron, pe

margine lila-vişinii. Labelum este trilobat, deschis, la bază trecînd

într-un pinten scurt şi bont. Lobii laterali sînt rotunjiţi, răsuciţi spre

interior, de culoare albă. Lobul central (median) este lirat, la bază lăţit

de culoare vişiniu-închis. în partea inferioară este îngustat, bifurcat, ter-

minat cu un vîrf rotunjit de culoare lila, cu dungi alungite lila-deschis

la bază. Columna este scurtă, deschisă spre bază albă cu o nuanţă de

vişiniu. înfloreşte în mai-iunie iar florile sînt plăcut parfumate. Este

originară din Asia meridională, Insulele lava.

Fig. 5 Vanda tricolo Ldl.



în lucrarea de faţă, am expus numai o parte din reprezentanţii

familiei Orhidacec-e, existenţi în serele grădinii botanice din Bucureşti,

urmînd ca în viitor să prezentăm şi ceilalţi taxoni.

LES ORCHIDEES DANS LES SERRES DU JARDIN BOTANIQUE

DE L'UNIVERSITE DE BUCAREST

Résumé

L'ouvrage continent des consideration générales concernant les

conditions climatiques pour ces plantes et la présentation des principaux

genres et espèces d'orchidées existantes dans les seres du Jardin, avec

une sommaire description des caractères et les conditions de. culture

qu'elles réclament.
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