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CORTADERIA SELLOANA ASCHERS.

ET GRAEBN. — O PLANTĂ DECORATIVĂ NOUĂ PENTRU ROMÂNIA

VASILE DIACONESCU

Cortaderia selloana Aschers, et Graebn., est? o plantă nouă сд

element de decor pentru spaţiile verzi din România.

în lucrare sînt prezentate sumar caracterele botanice şi ecologice,

precum şi tehnologia de înmulţire şi de cultură rezultate dintr-o expe-

rimentare îndelungată proprie.

Cortaderia selloana Aschers, et Graebn., este o graminee originară
din America de Sud, unde se numeşte Hierba de Pampa. In ţara noastră

este menţionată pentru prima dată în 1927 (Maslova Ilie) cu titlu

de curiozaitate, fără a se afla în cultură la acea dată. O nouă menţiune
se face în anul 1970 (Delectus Seminum Horti Botanici Bucurestiensis),
cînd începuse cultura acestei plante. O altă sumară prezentare a culturii

acestei plante apare în anul 1972 (V asile Diaconescu) avînd

intenţia de a o face cunoscută în ţară. Nici o altă lucrare de specialitate

apărută pînă acum în România nu o înserează printre plantele decorative

de la noi din ţară.

Cortaderia selloana Aschers, et Graebn. (Gyneriun argenteum Ness)

se găseşte în stare spontană în regiunile de Pampa, în Brazilia centrală

şi Argentina.

Deşi o plantă cu mare valoare ornamentală a fost introdusă în

Europa abia la jumătatea secolului trecut. Ea apare pentru prima dată

în Irlanda, introdusă de M. Moore în Grădina Botanică din Glesnevin

(J. Lind ley, 1852).
Cu cetăţenie europeană de peste un secol, planta este încă insu-

ficient răspîndită, deşi se bucură de o bună apreciere acolo unde este

folosită în plantaţii.

Descrierea botanică. Este o graminee dioică, perenă, de mari dimen-

siuni, aproape sublemnoasă (G. Be nt h am, 1883) cu frunze denticulate

aspre, rigide, de peste 1,5 m lungime şi 0,8—1,2 cm lăţime graţios
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arcuate, de culoare verde argintiu cu o teacă (la cele tulpinale) de

peste 40 cm lungime.

Tulpina este un pai lung pînă la 3 m rigid, plin, cu măduvă

continuă, cu internoduri lungi de peste 20 cm, terminată cu un panicul

de mari dimensiuni (100 cm lungime şi peste 20 cm diametru). Nodu-

rile de pe tulpină nu sînt umflate.

Inflorescenţa este un panicul cu spicule laxe cu 2 —n flori, avînd

rahisul dintre flori alungit, la ambele sexe este articulat. Cariopsele

îngust alungite.

Rădăcina este puţin ramificată şi merge adine în substrat fără a

ocupa şi partea superficială.

Cerinţe ecologice. Deşi specie tropicală prezintă un mare

grad de adaptabilitate în alte zone climatice prin unele caractere speci-

fice din care amintim :

— înrădăcinarea profundă care face ca plantele să fie parţial ferite

de pericolul de îngheţ.

— Punctul de ramificaţie este situat sub nivelul solului (8—20 cm)

ceea ce asigură şi o protecţie împotriva îngheţului şi a unei secete

prelungite.

— Formează tufe mari sau foarte mari, compacte, ceea ce dease-

îreni asigură o autoprotecţie împotriva gerurilor iernii.

— Frunzişul foarte bogat şi de mari dimensiuni, asigură peste

iarnă un înveliş protector pentru întreaga tufă. Insă pentru a preveni
urmările unui îngheţ neprevăzut, este bine ca partea de jos a plantei

să fie acoperită cu frunziş.

Pentru o bună dezvoltare are nevoie de următoarele condiţii :

— Se plantează în soluri grele, dar bine şi adînc lucrate deoarece

rădăcinile de Cortaderia (Gynerium) pătrund mai mult în profunzime şi

ocupă mai puţin spaţiul pe orizontală.

— Consumă o mare cantitate de apă, de aceia în lunile iulie şi

august este necesară udarea zilnică şi abundentă.

—
Pretinde o insolaţie perfectă în tot timpul zilei şi în tot sezonul

de vegetaţie.

Starea de vegetaţie. Primăvara, cînd pericolul de îngheţ a

trecut plantele se descopăr şi se tund, cît mai scurt posibil.

Pornirea în vegetaţie se produce abia atunci cînd temperatura
oscilează în mod constant în jurul de 20° C. Aceasta se realizează în

jurul datei de I—2o1 —20 mai. Pornirea în vegetaţie se face foarte firav,

iar frunzişul creşte încet. Abia în a doua jumătate a lunii iunie tufa

ajunge să se acopere cu noul frunziş. La sfîrşitul verii, tufa ajunge să

fie spectaculoasă prin dimensiunile sale, prin graţiozitatea frunzişului
verde argintiu, arcuit şi pedant. La începutul lunii septembrie apar

spicele, care au o creştere foarte rapidă. înflorirea are loc în a doua

jumătate a lunii septembrie, cînd planta atinge maximum de valoare

ornamentală. Decorul valoros se menţine pînă încep ploile de toamnă

care degradează spicele. După degradarea spicelor şi eliminarea lor,

planta continuă să vegeteze pînă la venirea îngheţului, deci pînă în a

doua jumătate a lunii noiembrie.
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Perioada de vegetaţie activă la Cortaderia (Gynerium) este de

150—190 zile, deci mai mult decît la alte plante perene şi în orice caz

mai mult decît la toate celelalte graminee ornamentale cultivate la

noi în ţară.

Starea fotosanitară. Gen monotipic rar cultivat în ţara

noastră, nu are dăunători specifici şi nici dăunători polifagi nu atacă

plantele de Cortaderia.

Utilizări. Prin coloritul frunzişului, prin aspectul general al

plantei, dar mai ales prin spectaculozitatea spicelor sale, este o plantă
decorativă (pentru grădinile mari) de prim rang (fig. 1).

Se va planta în peluze mari deschise cîte un singur exemplar sau

cel mult trei. Se poate planta şi în inmediata apropiere a masivelor

plantate, dar numai în partea sudică, pentru a avea asigurată o lumi-

nozitate deplină. în caz contrariu Cortaderia (Gynerium) nu-şi valorifică

din plin potentele de plantă ornamentală.

Spicele de Cortaderia (Gynerium) reprezintă un foarte valoros ma-

terial pentru buchetele uscate. Recoltate în momentul deplinei înfloriri

spicele se pot folosi, cu deplin efect, pentru decorarea interioarelor,

îşi păstrează calităţile ornamentale (culoare şi formă) chiar 2—3 ani.
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înmulţirea. In condiţiile ţării noastre înmulţirea se face numai

prin despărţirea tufelor. Operaţiunea este greoaie şi cu un randament

relativ scăzut. O tufă în vîrstă de B—lo8 —10 ani se poate desface în 25—50

bucăţi viabile.

Cea mai bună epocă pentru această acţiune este prima jumătate a

lunii iunie, cînd plantele sînt bine pornite în vegetaţie. Lucrarea se

execută în felul următor :

Se sapă un şanţ adînc în jurul plantei pentru a se extrage tufa

cu o parte cît mai mare din sistemul radicular. Tufa extrasă cu întregul

balot de pămînt se spală cu un jet cît mai puternic de apă, pînă se

descoperă complet punctul de ramificaţie al plantei. Ajutîndu-ne de

foarfecă, briceag, chiar de topor sau bardă, despărţim cu grijă fiecare

ramificaţie în parte, evitînd pe cît posibil strivirea rădăcinilor şi a

părţii aeriene.

Porţiunile astfel desprinse se vor planta la adîncimea la care au

fost mai înainte în pămînt. Distanţa de plantare va fi de cel puţin

1,5 m între plante şi tot atît între rînduri. După plantare, este necesară

o udare puternică ce se va repeta cît mai des (zilnic) pînă în luna

septembriei.

Pentru perioada de iarnă, plantele tinere vor fi protejate cît mai

bine pentru a se evita îngheţarea pămîntului pe întreaga suprafaţă a

plantaţiei. Din anul doi este suficientă protecţia individuală, după

procedeul descris mai jos.

Plantarea la locul definitiv se poate face în anul trei de la înmul-

ţire. După plantarea la locul definitiv sînt necesare aceleaşi măsuri

de protecţia ca după înmulţire.

Pentru ca plantele de Cortaderia să treacă iarna, asigurate deplin

împotriva gerurilor mari de lungă durată, trebuie să le oferim o pro-

tecţie individuală foarte bună. Pentru aceasta este necesar să se con-

fecţioneze un cadru metalic sau din panouri puse în pătrat, de cel

puţin 1,5 m înălţime, cu lărgimea la bază de mărimea tufei.

Peste acest cadiu se va aplica un înveliş gros din materiale vegetale

(frunze, paie, coceni de porumb, fîn, etc.) pînă la punctul „a" din figura

2, pentru a rămîne spaţiu de aerisire. Partea de sus a cadrului cu

tablă (în pantă) pentru a se evita pătrunderea apei spre inima tufei de

Cortaderia, ceea ce ar putea avea ca urmare putrezirea plantei.

Cu o asemenea protecţie, sîntem feriţi de orice surpriză neplă-

cută, iar pentru toamna următoare ne asigurăm şi o înspicare foarte

bogată.

Nu se va efectua tunderea plantelor toamna, deoarece aceasta ar

avea ca efect slăbirea rezistenţei lor la temperaturi scăzute. Deasemeni

prin tunderea de toamnă se creiază premize pentru putrezirea plantelor,

prin pătrunderea apei de precipitaţii în inima tufei şi a fiecărui fir

în parte.

Tunderea se face primăvara, cît mai de la bază, abia cînd pericolul
de îngheţ a trecut,

în iarna anului 1975—1976 plantele mature de Cortaderia, au fost

protejate foarte sumar (numai puţină frunză în jurul plantei). Ca urmare



in primăvara anului 1976 au pornit în vegetaţie mult mai tîrziu (cu
circa 11 zile), decît în ceilalţi ani, iar jumătatea dinspre NV a tufei

a murit ca urmare a îngheţurilor puternice de lungă durată în lipsa

completă a zăpezii. Numărul de spice la partea rămasă în viaţă a fost

foarte mic şi de mai mici dimensiuni decît în anii precedenţi.
O altă cauză pentru care plantele au suferit atît de mult în iarna

amintită, a fost tunderea lor din toamnă.

Primele plante cultivate în Grădina Botanică din Bucureşti (şi în

ţară) provin de la Grădina Botanică „Nikitski" din lalta (U.R.S.S.).
Din cei trei rizomi primiţi şi care au ajuns într-un stadiu foarte avansat

de deshidratare, doi şi-au revenit la viaţă, iar al treilea s-a dovedit

a fi mort.

în anul trei după plantare plantele erau foarte bine fortificate, iar

una din plante a produs primele două spice.
In ultimii ani a fost înmulţită la Grădina Botanică din Bucureşti

şi difuzată în mai multe centre din ţară ca, Mangalia, Constanţa, Piteşti,

Timişoara, laşi, etc. în anii următori vom continua să o difuzăm în ţară

pe măsură ce vom avea material disponibil, pentru a putea urmări

modul de comportare în cît mai multe zone ale ţării.

CORTADERIA SELLOANA ASCHERS. ET GRAEBN. — UNE NOUVELLE

PLANTE DÉCORATIVE EN ROUMANIE

Résumé

Cortaderia selloana Aschers, et Graebn, est une nouveauté comme élément

décoratif pour les aspaces verts de Roumanie.

L'ouvrage présente brièvement les caractères botaniques et écologiques ainsi

que les techniques de réproduction et de culture, résultées d'une longue expé-

rience de l'auteur.
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