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CERCETĂRI ASUPRA BIOLOGIEI ŞI TEHNOLOGIEI DE CULTURĂ

A SPECIEI PENTSTEMON BARBATUS NUTT.

V. DIACONESCU şi ANDREEA DĂNESCU

Genul Pentstemon cuprinde un număr de peste 100 de specii gru-

pate în două subgenuri (H. R. Wehr h a h
n, 1931) : 1. Eupentstemon ;

2. Saccanthera.

Subgenul Eupentstemon, care grupează cele mai multe specii ale

genului, cuprinde 6 secţiuni : 1. Erianthera ; 2. Fruticosi ; 3. Ambigui ;

4. Elmigera ; 5. Specioşi ; 6. Gemini. Specia de care ne ocupăm face

parte din secţia 4 (Elmigera) împreună cu speciile P. eatonii şi P.

labrosus.

Literatura de specialitate (D. Bois, 1896, H. R. Wehrh a h n,

1931, Fγ. Encke, 1958, Paul G r i s v ar d, 1964, I. R о v ent a, 1968,

V. Diaсоn e s с v, 1970), în afara descrierilor botanice, oferă prea

puţine date privind ontogeneza, biologia şi agrotehnica acestor plante.

Astfel se explică şi slaba răspîndire a speciei în culturile noastre flori-

cole, deşi calităţile sale ornamentale sînt net superioare multora din

speciile florifère cultivate în spaţiile verzi.

Din aceste considerente, în ultimii ani (1965—1974), am efectuat

cercetări amănunţite privind particularităţile ontogenetice, biologia şi

agrotehnica unor specii ale genului Pentstemon. In cele ce urmează

ne ocupăm de Pentstemon barbatus Nutt. (Chelone barbata Cav.).

P. barbatus este originar din Colorado, dar mult răspîndit în cul-

tură în Europa apuseană ca plantă ornamentală.

Este o plantă perenă, ce formează tufe compacte, cu tulpini scurte,

pe care frunzele glauce sînt aşezate opus, distanţele dintre frunze fiind

foarte mici. Lungimea internodului de 1a bază 1a primul verticil este

de 9—'lo cm, iar a celor de 1a primul verticil înspre vîrf este de 1a

B—3 cm. Planta formează rozete din centrul cărora în luna iunie a

anului doi de 1a semănare apare tija floriferă.

Frunzele bazale ale rozetei sînt lanceolate şi peţiolate, au lungi-
mea de 12—15 cm şi lăţimea de 2—2,5 cm.

ACTA BOTANICA HORTI

BUCURESTIENSIS

1975 — 1976

BUCUREŞTI 1976



164

Frunzele tulpinale bazale sînt de asemenea lanceolate (fig. 1), au

lungimea de 17—20 cm şi lăţimea de 1,5—2 cm. Cele de pe tija flori-

Fig. 1

fera sînt liniar lanceolate sau liniare (fig. 2). Frunzele de la primul
verticil floral au lungimea de 10—12 cm şi lăţimea de 1—1,5 cm. Atît

frunzele tulpinale bazale cît şi cele situate mai sus sînt nepeţiolate.
Diametrul tulpinii sub rozetă este de 0,3—0,5 cm.

Tulpina floriferă atinge pînă la 150 cm înălţime, în medie 115 cm,

nedepăşind 35 cm pînă la primele flori.

Este interesant modul de apariţie al bobocilor :

— un boboc la subţioara penultimei perechi de frunze desfăcute

(de la vîrf) ;
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— doi boboci la subţioara ultimei perechi de frunze desfăcute ;

— numeroşi boboci mici aşezaţi în spic la subţioara perechii de

frunze de la vîrf, încă incomplet desfăcută.

Fig.2
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Florile, de culoare roşie purpurie, sînt dispuse în raceme dichaziale

de 30—40 cm lungime şi sînt aşezate la subţioara frunzelor tulpinale.
Numărul de flori ce porneşte de la subţioara unei frunze este de s—l.5—1.

Numărul mediu al florilor de pe o tijă este de 68, poate ajunge în

mod excepţional la 110.

Lungimea medie a tijei florale este de 100—120 cm. Diametrul

tijei florale (bazai) este de 0,5—0,8 cm, iar cel de la primul verticil

de frunze este de 0,4—0,5 cm.

Lungimea pedunculului floral este de 4—5 cm, iar diametrul de

0,1—0,2 cm.

Caliciul este alcătuit din 5 sépale verzi, concrescute la bază, cu

lungimea de 0,4 cm şi tot aceeaşi lăţime.

Fig. 3

Corola tubulară, strimtă, are o lungime de 2—2,5 cm. Trei petale

formează labiul inferior al corolei, iar celelalte două petale concres-

cute formează labiul superior (fig. 3 a), avînd lungimea de 0,8—1 cm,
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iar lăţimea de 0,4—0,5 cm, cu perişori deşi, situaţi 1a baza labiului. Tot

1a baza labiului inferior, spre interiorul corolei, se observă striaţiuni albe
si roşii.

Din 5 staminé, 2 sînt concrescute la baza lor cu labiul, 2 dezvol-

tate normal, iar a cincea este rudimentară, cu antere lipsă. Foarte rar

toate cele 5 staminé sînt normal dezvoltate. Filamentele staminale, de

culoare albă, au lungimea de 2—2,5 cm şi nu depăşesc lungimea tubu-

lui corolei.

Anterele bilobate, de culoare uşor gălbuie, au 0,4—0,5 cm lungime,

poziţia lor fiind curbată spre labiul superior.
Stilul are pînă la 3 cm lungime, este de culoare violacee, la vîrf

alb ; este foarte uşor curbat şi puţin îngroşat la vîrf (fig. 3 b — 3 f).

Stigmatul este persistent pînă la coacerea fructului.

Polenizarea este entomofilă, realizîndu-se mai ales de către albine

(Apis melifera).

Durata de viaţă a unei flori este de 2—3 zile, iar perioada în care

polenizarea se poate realiza este de 2 zile.

Durata înfloririi de la prima floare de pe tijă pînă la ultima este

de circa 15 zile. înflorirea şi formarea fructelor are loc începînd cu

florile de la baza tulpinii florifère.

Atît ţinuta inflorescenţelor cît şi culoarea florilor prezintă un

mare grad de variabilitate.

Florile de culoare roşie-corai sînt grupate în inflorescenţe strînse,

iar frunzele din rozeta bazală sînt late de 3—4 cm. La cele de culoare

roşie-ciclam sînt mici şi grupate în inflorescenţe laxe ; la acestea lăţi-
mea frunzelor din rozeta bazală fiind cuprinsă între 1,2—2 cm. Plan-

tele cu flori de culoare roz-gălbuie au florile grupate în inflorescenţe

strînse, lăţimea frunzelor bazale din rozeta fiind de cea. 2,2 cm.

Fructul rezultat (fig. 3 g) este o capsulă de formă conică, avînd

lungimea de cea 1 cm, iar lăţimea de 0,5—0,6 cm.

Perioada de formare şi de creştere a fructului este de 5—7 zile.

Coacerea fructului are loc după 20—25 de zile de la atingerea dimen-

siunilor specifice, deci 25—32 de zile de la polenizare.

Dehiscenţa fructului este de tip septicid loculicid. Numărul mediu

al seminţelor dintr-un fruct este de 34,7 (maximum 60, minimum 15).

Seminţele de Pentstemon barbatus (fig. 3 h) sînt de dimensiuni

mici (0,15 cm — 0,20 cm lungime ; 0,10 cm lăţime şi 0,11 cm grosime),
de culoare cafenie închisă atunci cînd sînt mature sau cafenie deschisă

cînd sînt recoltate înainte de a ajunge 1a maturitate completă.

Greutatea a 1000 de seminţe este de 0,9861 kg, revenind 1.014.000

seminţe 1a un kg.

Procentul de germinare al seminţelor semănate imediat sau 1a o

lună de 1a recoltare este de peste 90% (fig- 4 a). După două luni de 1a

recoltare, procentul de germinare începe să scadă în ritmul graficu-
lui din fig. 4 a. Durata puterii de germinare este de 3—4 ani. Descreşte-

rea puterii de germinare 1a seminţele păstrate mai mulţi ani, urmează

curbe neuniform descreseînde (fig. 4 b). După 4 ani, procentul de ger-

minaţie nu mai este eficient.
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Germinarea seminţelor în condiţii de laborator începe din ziua

a treia şi continuă în ritm susţinut pînă în ziua a şaptea de la începe-

Fig. 4
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rea experienţei sau a patra de 1a începerea germinării, cînd în mod

practic se atinge procentul maxim de seminţe germinate pe zi (fig 5 a).
Durata procesului de germinare nu depăşeşte 16 zile, în ultimele

6 zile procentul total de seminţe germinate nedepăşind cifra de 6.

Rezultă deci că avem de-a face cu o germinare rapidă (peste 50 0/o în

primele 3 zile) şi uniformă.

Fig. 5

Dezvoltarea plantulelor este relativ înceată. In cea de a cincea zi

de la germinare apar perişorii absorbanţi care prezintă un geotropism

pozitiv (fig. 6), apoi în a şasea zi apare şi tulpiniţa. Peste încă 2—3

zile se desfac cotiledoanele.

în condiţii de teren, răsărirea la Pentstemon barbatus Nutt. este

de 52,8<>/o (fig. 5 b) la seminţe, care în condiţii de laborator au 92%

germinaţie (fig. 5 a). Răsărirea are loc după 7 zile de la semănare, dacă
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temperatura este peste 22
C

C. Germinarea fiind epigee, 1a apariţia plan-

tulei din pămînt, cotiledoanele rămîn încă închise în învelişul seminal

un număr de 2—3 zile (fig. 6).

Fig. 6

Plantulele de Pentstemon barbatus sînt foarte firave în prima

perioadă după răsărire. Astfel cotiledoanele ajung 1a dimensiuni maxi-

me (0,7 cm lungime şi 0,4—0,5 cm lăţime) 1a 25 de zile de 1a apariţia
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1a suprafaţa pămîntului, axa cpicotilă avînd 2,5 cm lungime şi 0,2 cm

diametru, iar hipocotilul 2,5 cm (fig. 7).

Fig. 7

în primele 25 de zile de 1a răsărire, lungimea rădăcinii şi numă-

rul de ramificaţii este următorul :

Sistemul radical, fasciculat, este foarte bogat ramificat la plan-
tele mature. în anul al doilea de la semănare (primăvara) se observă

existenţa a trei feluri de rădăcini :

— din primul an — circa 12 rădăcini lungi de cea 11 cm şi cu

mici ramificaţii de 0,5—1 cm lungime ;

— rădăcini noi, lungi de aproximativ 1—1,5 cm ;

— rădăcini adventive din anul trecut, lungi de 12,5 cm.

Vîrsta

plantulei

Lungimea

rădăcinii

Numărul

ramificaţiilor

10 zile

15 zile

25 zile

2 cm

2,2 cm

2,5 cm

0

2

5
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în al doilea şi mai ales în cel de al treilea an, se observă primă-
vara apariţia a numeroşi fraţi mici 1a subţioara fiecărei frunze bazale

(fig. 9), foarte vizibili datorită coloritului verde deschis, care se remar-

că uşor în verdele închis al frunzelor vechi.

Partea aeriană, reprezentată de o rozetă de frunze, prezintă nume-

roase ramificaţii. Astfel, dezvoltarea plantei mature se face destul de

rapid, rezultând o tufă compactă.
în tabelul alăturat este sintetizat modul de dezvoltare al unui lot

cu plante în al doilea an de cultură.

înmulţirea la Pentstemon barbatus se poate face atît pe cale vege-

tativă, cît şi prin seminţe.

Pe cale vegetativă se face prin despărţirea tufelor bătrîne. Opera-

ţiunea se poate efectua de la jumătatea lunii august pînă la sfîrşitul
lui septembrie. Pentru aceasta, se scot tufele care urmează să fie des-

părţite, se curăţă de frunzele uscate sau îngălbenite ; se desprind cu

mina lăstarii, după care se fasonează cu un briceag bine ascuţit, apoi

se plantează la locul definitiv.

O plantă de 2—3 ani poate da 2 —12 lăstari, deci un randament

destul de scăzut. De aceea, este preferabilă înmulţirea prin seminţe.

însămînţarea se face după nevoi, în oricare perioadă a anului.

Semănăturile făcute din ianuarie pînă în iunie dau plante care înflo-

resc în cursul aceluiaşi an. Cele făcute în iunie-decembrie înfloresc în

anul următor.

Semănăturile din lunile septembrie-martie se fac în interior (sere

sau răsadniţe), iar cele din aprilie-august se pot face direct pe strat.

Pentru semănăturile din lunile iunie-august este necesară o atenţie

Data
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medie
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Apariţia

tulp.
florifère

Media

înalţ.

tulp.

florifère

Nr. mediu

de frunze
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8.V.

13.V.

18.V.

24.V.

30.V.

5.VI.

8.VI.

19.VI.

22.VI.

3.VII.

12.VII.

21.VII.

24. VII.

27.VII.

10.VIII.

26. VIII.

1967 9,85

10,3

12,8

16,2

16,5

17,1

18,3

20,3

21,1

22,3

23,83

24

24

24

24

24

7,37

9,1

9,4

9,4

11,4
12,25

13,2

18,5

18,9

21,4

22,1

29,1

29,2

29,2

8,6

9,05

10,1

11,8

11,65

11,9

13,6

14,05
14,3

14,9

1,6

2,6

2,6

3,2

3,2

4,4

5,1

5,3

5,3

5,4

6,1

6,28

13,2

13,2

16,2

20,8

34,4

41,9

43,1

66,5

68.94

7

7,3

9

ПД

15,2

16,3

18

20,4

21,5
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deosebită la asigurarea udatului şi a unei uşoare umbriri pînă la răsă-

rire. După răsărire umbrirea nu mai este necesară, cu condiţia asigu-
rării în permanenţă a umezelii necesare.

După 30—45 zile de la semănat, este necesar să se facă primul

repicat la distanţa de 3—4 om. După încă 30—45 de zile se face al

doilea repicat la s—lo5—10 cm sau se plantează la locul definitiv la 20 —25 cm.

Semănăturile făcute direct pe strat în luna august se vor repica abia

în luna aprilie a anului viitor.

Comparînd plantulele de Pentstemon barbatus repicate în seră

(la ghivece) (fig. 8 a), cît şi pe strat (fig. 8 b), se constată că plantele

care cresc în seră se dezvoltă în general slab, multe pier din cauza

căldurii excesive. Cultura în seră nu prezintă nici un interes, ea se

face foarte bine pe strat.

Fig. 8

Plantarea la locul definitiv a plantelor provenite din semănătu-

rile lunilor aprilie-iulie nu se va face mai tîrziu de luna septembrie,
deoarece există pericolul ca plantele să degere peste iarnă.

îngrăşarea plantaţiei cu mraniţă bine descompusă este foarte

utilă, ducînd la o viguroasă dezvoltare a plantelor şi la o înflorire

foarte bogată.

Răspunde foarte bine la administrarea îngrăşămintelor chimice

(N/P/K în proporţiile de 1, 2, 2) 250—300 kg/ha.

Este recomandabil să se aplice în două etape : prima la pornirea

vegetaţiei, iar a doua la apariţia tijelor florifère.

O plantaţie de Pentstemon bine întreţinută poate să dureze 5 —6

ani sau chiar mai mult. De multe ori se cultivă ca plantă bienală sau

de trei ani.
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Cultura de Pentstemon se poate face cu succes atît în plin soare,

cît şi în semiumbră. Rezultate foarte bune se obţin totuşi la plan-

taţiile făcute în plin soare.

Fig. 9.

înflorirea are loc în prima jumătate a lunii iunie si durează circa

30 de zile.

Apariţia tulpinilor florifère (în anul al doilea şi al treilea de cul-

tură) începe (în funcţie şi de temperatură) la începutul lunii mai.

După terminarea perioadei de înflorire, tijele se taie foarte scurt,
în felul acesta stimulîndu-se o nouă înflorire, mai puţin abundentă
decît prima. Apariţia tulpinilor florifère continuă chiar şi la sfîrsitul

lunii august, însă într-un ritm mult mai lent. (fig. 9).



RECHERCHES SUR LA BIOLOGIE ET TECHNOLOGIE

DE LA CULTURE DE L'ESPÈCE DE PENSTEMON BARBATUS Nutt.

Résumé

L'ouvrage représente la synthèse de beaucoup d'années de

recherches expérimentales sur l'espèce PENTSTEMON BARBATUS Nutt.

Ayant pour but l'élucidation des aspects biologiques — germi-

nation, croissance, maturité, floraison, production des fruits, etc., — les

auteurs n'ont pas négligé les problèmes de la technologie de culture.

Par suite ils recommandent PENTSTEMON BARBATUS Nutt. comme

une plante avec une grande valeur ornamentale pour les espaces verts

de Roumanie.
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