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CAPITOLUL I - INTRODUCERE

1.1

IMPORTANTA FLORICULTURII SI A CULTURII
CRIZANTEMELOR IN SOCIETATE

Tinand pasul cu dezvoltarea întregii agriculturi, in perioada actuala si
floricultura face progrese însemnate.
Pentru societatea zilelor noastre, florile au devenit bunuri de larg consum
nelipsite din viata de toate zilele . Datorita acestui fapt, in ultimul timp s-au
extins suprafeţe cultivate cu plante floricole si a sporit numărul de specii si
soiuri
cultivate, in paralel cu aprofundarea cunoştinţelor referitoare la
particularităţile agrobiologice ale plantelor, precum si tehnologiile m o d e r n e de
cultura.
Florile au atras atenţia omului de foarte multa vreme,astfel cel mai vechi
document ce atesta preocupările omului fata de flori datează de circa 7000 de
ani si consta intr-o medalie găsita intr-un mormânt numit A L T A Y , pe care
este gravat un trandafir. (Palocsay 1960, Sonea 1970.)
Mărturisiri vechi ale antichităţii vorbesc despre o floricultura dezvoltata
in mai multe tari cum ar fi: India, China, Japonia, Persia, Grecia etc.
Floarea, simbol perfect al frumuseţii, a fost de veacuri îndrăgita de o m
datorita coloritului ei desăvârşit, miraculoasei ei alcătuiri împlinite cu
suavitatea parfumului si gratiei formei sale. Privind florile, omul a simţit si a
inteles frumosul.
Calităţile estetice ale plantelor sunt exploatate in mod conştient de catre
om, florile find acelea care prin forma, mărime, colorit dau viata si culoare
clădirilor atunci cand sunt aşezate in balcoane, la ferestre, terase sau scări.
Totodată floricultura îndeplineşte o funcţie sanitara, influenţează starea
psihica a omului si contribuie la dezvltarea afectivităţii, a relaţiilor sociale.
Desi foarte migăloasa, floricultura reprezintă una dintre cele mai rentabile
ramuri ale producţiei vegetale datorita caracterului de succedere a mai multor
culturi pe aceeaşi suprafaţa in decursul unui an si a producţiei ridicate la
unitatea de suprafaţa.
Un loc de frunte in topul florilor cultivate il ocupa crizantema, stăpâna de
necontestat a grădinilor in sezonul de toamna. Acest lucru se datorează atat
calităţilor sale decorative excepţionale cat si perioadei din an in care se
găseşte pe piaţa si anume septembrie-decembrie.

Datorita diversităţii de forme si mărimi ale inflorescenţei, multitudinii de
culori, pretabilitatii sale pentru locuinţe moderne, fac ca aceasta floare sa fie
foarte apreciata de marele public.
înflorirea prin culturi controlate in orice perioada a anului, durabilitatea
destul de mare in vaze de 10-14 zile ca floare tăiata, posibilitatea folosirii ei la
diferite buchete si aranjamente florale recomanda odată in plus crizantema.
Datorita progresului realizat in selecţia crizantemei, obţinerii unor soiuri
valoroase, cunoaşterii biologiei si elaborării de metode noi de cultura,
crizantema a înregistrat progrese mari in ultima perioada, suprafeţele cultivate
cu aceasta floare fiind semnificative - 600 ha in Olalnda, 200 ha in Belgia,
100 ha Franţa, 600 ha Columbia,400 ha Germania, 180 ha, Italia, 14 ha Israel
si 15 ha in România.
Astăzi puţine sunt florile care egalează crizantema, dar si mai puţine cele
care o depăşesc.
In concluzie, putem spune ca importanta cultivării crizantemei deriva din:
calităţile sale estetice excepţionale ce o fac sa se potrivească pentru orice
ocazie, pentru perioada apariţiei pe piaţa cand alte flori nu se găsesc sau sunt
in cantităţi insuficiente si pentru faptul ca din punct de vedere economic este o
cultura rentabila.

