
Ierburi decorative
Cea mai mare varietate de plante și flori la ghiveci, produse în România, în pepiniera proprie.

Catalogul primăvară-vară 2012

19

Cortaderia selloana
Rose Plume

200 IX-XI
Chasmanthium latifolium

(Uniola latifolia)
70 VIII-IX

Corynephorus canescens

Spiky Blue
20 -----

Cortaderia selloana
White Plume

200 IX-XI

Festuca valesiaca
Glaucantha

20 V-VI
Phalaris arundinacea

Picta
80 VI-VII

Pennisetum glaucum
Purple Baron

60 IX-XI
Stipa tenuissima

Pony Tails
30 VII-XI

Deschampsia caespitosa

60 VI-VII
Miscanthus sinensis

160 VIII-X

Pennisetum 
alopecuroides

80 VIII-IX
Stipa arundinacea

Sirocco
50 VII-XI

Informații generale:
Frumusețea ierburilor decorative nu se dezvăluie imediat, ele 

necesită timp pentru a ne arăta adevărata lor splendoare. Cu toate astea, 
ele devin tot mai populare, poate și datorită ușurinței întreținerii și în-
grijirii lor. Ele se mai numesc și graminee.

Soiurile de ierburi decorative din oferta noastră, sunt foarte ușor de 
îngrijit, iar majoritatea se pot folosi în aranjamente florale ca flori tăiate 
sau uscate. Coloritul și forma deosebită al acestora, oferă posibilități ne-
limitate în alegerea locului de plantare, mai ales ca plante de structură 
sau în combinație cu alte plante perene. Plantate solitar sau în grup, ele 
se ondulează în briza vântului, creând impresia unor valuri. În plus aces-
te ierburi ornamentale își schimbă forma și coloritul de la un anotimp la 
altul, astfel nu ne vom plictisii niciodată de ele.

Întreținerea plantelor aromatice:
Sunt foarte ușor de întreținut, majoritatea nu necesită îngrijire, 

ele trebuiesc doar tunse, de preferat primăvara după trecerea geruri-
lor puternice, aproximativ după mijlocul lunii martie, în funcție de 
condițiile climatice din zona respectivă, de preferat înaintea intrării 
plantelor în vegetație. Este contraindicat a se tunde toamna, deoarece 
ele sunt găurite pe interiorul fiecărei tije florale, ele rămân deschise pe 
timpul iernii, astfel apa pătrunde pănâ la rădăcină și îngheață. Toamna 
se pot proteja rădăcinile plantei cu frunze, paie sau crengi de brad.

Pe timpul iernii se recomandă legarea tijelor florale de la soiurile 
mai înalte pentru a proteja ruperea lor de greutatea zăpezii, astfel ele vor 
împodobi toată iarna, în plus semințele acestora, vor atrage pe timpul 
iernii multe păsări.

Odată la 3-4 ani, este recomandat a se replanta ierburile decorative, 
deoarece cu timpul mijlocul plantelor se usucă și devin ușor inestetice. 
Legendă:

Ovăz plat iarbă de Pampas iarbă de Pampas corineforus

tarsa mare iarba albastră iarba elefantului iarba albă dungată

trestia chinezească trestia chinezească iarba de fazan coada căluțului pony

- ideal pentru containere, jardiniere, ghivece suspendate

- se pretează pentru acoperișuri verzi, stâncării, etc...

- recomandat pentru stâncării,borduri, etc...

- plantă ideală pt. acoperirea solului, formează un covor

- necesită udare periodică

- rezistent la secetă, necesită sol bine drenat

- iarna se recomandă protejarea plantei cu frunze sau crengi

- aspectuos plantat solitar, una sau mai multe plante în grup

- plantare lângă iaz, mlaștină sau pârâu

- se pretează ca floare tăiată

- plantă cu frunze veșnice, chiar și iarna

- frumoasă tăiată uscată, se folosește în aranjamente

- plantă folosită ca biocombustibil, pe scară largă

- decorativă prin frunze


