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1. INTRODUCERE

1 Л.

ISTORICUL CULTIVĂRII CLEMATITELOR

Clematitele sunt fără îndoială unele dintre plantele de grădină cele mai populare, cu un
mare număr de specii şi sute de hibrizi. Florile oferă un spectacol de forme şi culori încântător
de-a lungul mai multor luni, de la începutul verii până toamna târziu.
Genul Clematis cuprinde o serie de specii agăţătoare şi erbacee, cu flori mari simple
sau învoite,

flori mici de diferite forme: clopoţei, urne, steluţe, farfurioare, etc. Unele

cultivaruri au flori parfumate şi ne amintesc de aroma de vanilie sau de lămâiţă.
Clematitele se bucură de o largă răspândire atât în zona spontană cât şi în condiţii de
cultură. în ţara noastră se cunosc o serie de specii care cresc spontan, de obicei în zonele
montane, în luminişuri sau agăţate de ramurile arborilor din păduri. Putem aminti aici de
Clematis integrifolia,

C. vita/ba, C. recta (vezi Flora României).

Clematitele sunt cultivate peste tot în lume de mai bine de 500 de ani. Bătrânul
continent a fost martorul evoluţiei acestui gen de-a lungul anilor. O mare parte din specii au
fost aduse din Asia şi America şi au contribuit la crearea de noi soiuri şi hibrizi. Cu toate
acestea primele mărturii despre clématite le găsim în literatura europeană, cu precădere în
manuscrisele provenite din Marea Britanic
Totuşi Clematis nu se bucură de supremaţia trandafirului căpătată de-a lungul anilor.
Ele au apărut cam prin anul 1569 când prima specie, C. viticella
Britanie din Spania, urmată foarte aproape de C. integrifolia,

a fost adusă în Marea

C. cirrhosa, C. flammula şi C.

reda, din sudul şi estul Europei. Toate aceste specii se mai cultivă şi astăzi.
După un val de activitate a urmat o pauză lungă de mai bine de un secol înainte ca
speciile nord americane să se unească cu cele europene în Marea Britanie. C. crispa a fost
introdusă în anul 1726 şi urmată de florile

de piele", adică C. viorna, în anul 1730. Curând

după aceea, în 1731 C. orientalis a venit din nordul Asiei.
Cu toate că nu se poate vorbi despre hibridare în a doua jumătate a secolului al 18-lea,
această perioadă anunţa introducerea în cultură a unei foarte importante specii chinezeşti, C.
florida, care avea să devină genitorul unui mare număr de clématite moderne, hibrizi cu flori
mari.
Alte specii nou venite au fost C. cirrhosa ssp. balearica

din insulele Baleare şi C.

alpina din Asia de NE şi Europa centrală, care provin din anul 1783 şi respectiv 1792.
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Secolul al XlX-lea a fost o eră tulburătoare în istoria clematitelor. Mai multe specii străine de
clématite valoroase, incluzând C. patens din Japonia (1836) şi C. lanuginosa (1850) au fost
adăugate listei de început. C. florida (1776) şi C. viticella (1569) au deschis drumul către
hibridare.
Meritul pentru introducerea şi creşterea primului hibrid cunoscut în jurul anului 1835,
îi revine lui Henderson de la pepiniera de ananas din St John's Wood. încrucişând С.
integrifolia

şi C. viticella

a rezultat C.x hendersonii

care a fost ulterior denumită C.

eriostemon

'Hendersonii'. După introducerea primului hibrid, mulţi pepinierişti din Marea

Britanie şi Europa s-au angajat în extinderea unui serios program de hibridare care să producă
câteva varietăţi frumoase de clématite.
Datorită muncii dedicate de Jackman din Woking, familia Cripps din Tunbridge
Weels, Charles Noble din Sunningdale, Bouamy Freres din Lyons şi mulţi alţii, grădinile
moderne sunt binecuvântate cu câteva exemplare minunate cu flori mari şi excelenţi hibrizi cu
flori mici. Multe dintre varietăţile vechi sunt încă cultivate.
O problemă apare totuşi o dată cu apariţia bolilor, ofilirea clematitelor fiind una dintre
cele mai răspândite boli în rândul hibrizilor cu flori mari. în jurul anului 1880, interesul faţă
de clématite începe să scadă atât în rândul grădinarilor cât şi în rândul pepinieriştilor.
După primii 25 ani din secolul XX, unii dintre promotorii clematitelor au fost William
Robinson la Head Gardener, Ernest Markham la Gravetye Manor. Ei sunt autorii unor
cultivaruri foarte valoroase cum sunt С. tangutica 'Gravetye', С. texensis 'Gravetye Beauty',
С. 'Ernest Markham', С. 'Miriam Markham', С. 'Markham's Pink' şi altele. Mulţi alţi
colecţionari de plante au introdus în cultură în timpul Primului Război Mondial mai multe
specii splendide, printre altele, câteva din China: C. armandii,

C. montana var. rubens, C.

rehderiana şi C. chrysocoma .
Curând după cel de-al Doilea Război Mondial a fost reînnoit interesul pentru
cultivarea clematitelor în Marea Britanie recăpătându-şi popularitatea în rândul plantelor de
grădină. Specii şi hibrizi noi din toată lumea au fost puse la dispoziţia publicului de către
pep inier işt ii.
Povestea succesului acestor plante a continuat, şi în 1991 s-a înfiinţat British Clematis
Society pentru a promova clematitele şi pentru a le proteja. Anii '90 fără îndoială aparţin
genului Clematis, care includ cunoscutele plante agăţătoare dar şi sortimentul de erbacee şi
semiarbuşti.
Marea varietate a genului ne oferă posibilitatea folosirii plantelor în foarte multe
compoziţii peisagistice. Clematitele agăţătoare le poţi folosii în combinaţie cu trandafirii, le
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poţi lăsa să îmbrace un perete sau să invadeze un arbore. Cu cele erbacee poţi realiza
impresionante borduri „de culoare".
Există şi varietăţi repente care pot fi folosite cu succes în amenajarea alpinariilor.
Pentru punerea în aplicare a acestor idei este nevoie de o bună cunoaştere a speciilor genului
Clematis dar şi de posibilitatea de a le achiziţiona.
Gama de clématite nu este foarte diversificată la ora actuală în ţara noastră.
Comercianţii de plante dendrologice încearcă să importe o varietate cât mai mare de Clématite
pentru a completa sortimentul existent şi a aduce noi soiuri şi hibrizi în cultură. în România,
în momentul de faţă nu se produce material săditor la această specie.
Ţările mari producătoare de material dendrologic sunt Marea Britanie, Franţa, Olanda,
Polonia, etc. România importă material săditor de Clématite direct din Olanda sau din ţări
intermediare ca Ungaria, Italia şi Polonia.
înmulţirea clematitelor este, teoretic, uşoară. Una dintre problemele care se ridică în
privinţa producerii materialului săditor de calitate este stabilirea unei metode rapide şi
eficiente de multiplicare. Dintre metodele convenţionale de înmulţire, literatura citează
înmulţirea vegetativă prin butăşire şi marcotaj şi înmulţirea generativă din seminţe. O cale
mai rapidă de multiplicare ar fi microînmulţirea in vitro. Această metodă este în stadiu de
experimentare pe plan naţional, iar pe plan internaţional cercetările au evoluat rapid, astfel că
există instituţii specializate în acest sens în Franţa şi Olanda.
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