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INTRODUCERE

Gerbera, o floare elegantă, care impresionează prin diversitatea formelor şi
culorilor inflorescenţelor, poartă numele botaniştilor germani Frantz şi Theodor Gerber.
Originea acestei flori se găseşte în ţinuturile calde ale Africii de Sud, Asiei şi
Amercii de Sud.
în Europa, gerbera a fost adusă din Transval (Africa de Sud) în anul 1889 de către
William Jameson, iar în {ara noastră a pătruns după anul 1960.
La baza realizării speciei horticole Gerbera hybrida care însumează soiurile din
sortimentul actual, sunt speciile Gerberajamesonii

Bolus et Hook şi Gerbera

viridifolia

Sch.
Planta de gerbera este erbacee şi apare sub forma unei tufe formată din frunze
numeroase, aparent acaule, adânc crestate şi puternic pubescente în faza tânără. Ele
pornesc dintr-o tulpină tânără, rizomatoasă, cu creştere uşor trasantă. Rădăcinile sunt
lungi şi numeroase, pătrunzând în pământ până la 60-80 cm.
Florile sunt grupate în inflorescenţe de tip calatidiu mari, simple, semiinvolte sau
involte. Tija florală, destul de viguroasă, are înălţimea de la 30 la 80 cm, în funcţie de
soi.
Valoarea decorativă a florilor de gerbera este conferită de eleganta şi fineţea
ligulelor, modul de dispunere al acestora în inflorescenţă, gama foarte largă de culori: alb
imaculat, crem, galben, portocaliu, roz, roşu, grena, mov, etc. şi de contrastul care se
realizează între culoarea discului şi a ligulelor, în cazul soiurilor cu inflorescenţe simple
şi semiduble.
Gerbera, deşi este o floare lipsită de frunze pe tija florală, decorează foarte frumos
însoţită de Asparagus sau ferigă, iar câteva fire de Gypsophila elegance sau Limonium
latifolium aduc un plus de eleganţă buchetului sau aranjamentului floral.
Această floare deosebită poate fi oferită în cele mai pretenţioase ocazii. în buchete
sau în aranjamente florale deosebite, pentru ocazii festive, gerbera poate fi folosită
singură, în una sau mai multe culori, dar şi în combinaţie cu alte specii de flori, cu care
se completează prin fineţe şi eleganţă.

Puţine specii de flori pot rivaliza cu gingăşia şi splendoarea gerberei, atât în
buchete şi aranjamente florale, cât şi in lucrări de legătorie: lumânări de botez sau de
cununie, jerbe şi coroane.
Gerbera este o specie sensibilă la temperaturi scăzute, boli şi dăunători.
Temperatura din seră în perioada de iarnă nu trebuie să scadă sub 13°C. Temperaturile
prea scăzute provoacă deformarea pedunculillor florali. Planta manifestă pretenţii foarte
mari faţă de căldură la nivelul sistemului radicular, care favorizează producţia şi calitatea
florilor şi totodată îi măreşte rezistenţa la Phytophtora. Din aceste motive în serele
destinate culturii de gerbera trebuie instalate registre de încălzire sub substratul de
cultură.
Cu toate că gerbera necesită temperaturi ridicate în seră, datorită solicitării din ce
în ce mai mari a acestei specii, determinată de valoarea decorativă a flori lor, în ultimii
ani au crescut suprafeţele cultivate cu gerbera în toate ţările din Europa. Astfel, în Olanda
gerbera ocupă aproximativ 300 ha, în Germania peste 60 ha, în Israel circa 50 ha, în
Italia aproximativ 45 ha, în Franţa peste 30 Jia, în Ungaria mai mult de 20 ha, iar în
România în jur de 10 ha, cu perspective de extindere.
Datorită particularităţilor fiziologice ale florilor de gerbera, la scurt timp după
recoltare are loc ofilirea inflorescenţelor,

aplecarea sau frângerea tijelor

florale,

determinând pe mulţi iubitori de flori să aleagă alte specii, cu o viaţă mai lungă.
Lucrarea de faţă aduce unele contribuţii la explicarea cauzelor care grăbesc
procesul de senescenţă al florilor de gerbera după recoltare şi la prelungirea duratei de
menţinere a calităţii acestora prin diferite metode.

