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„Dacă Dumnezeu m-ar mai omeni cu o fărâmă de viaţă, 
aş uda trandafirii cu lacrimile mele ca să pot simţi durerea spinilor 

şi sărutul de culoarea cărnii al petalelor proaspete”.

Gabriel García Márquez
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IXIntroducere

Introducere

Trandafirul, floarea pe care au cântat-o poeţii tuturor timpurilor, îşi 
găseşte astăzi, în civilizaţia trepidantă a omului modern, îndrăgostit de 
natură şi frumos, un loc aparte prin diversitatea coloristică, expresivita-
tea şi parfumul inegalabil al florilor sale.

Obiect al muncii şi de studiu pentru cercetătorii şi horticultorii profe-
sionişti, sau hobby pentru amatori, trandafirul însoţeşte prin farmecul 
florilor viaţa familială şi socială de zi cu zi a fiecăruia dintre noi.

Trandafirul este din ce în ce mai prezent în toate manifestările vieţii omu-
lui, atât pentru decorul grădinilor şi parcurilor, cât şi pentru ornarea şi 
decorarea interioarelor, ca floare tăiată.

În această lucrare, care se doreşte clară, concisă şi accesibilă, sunt pre-
zentate succint etapele ce trebuie parcurse pentru obţinerea de culturi 
de trandafiri pentru flori tăiate şi pentru decor.

Pe lângă cultura tradiţională desfăşurată de secole în câmp neprotejat, 
trandafirul cunoaşte în ultimele decenii o exploatare intensivă prin cul-
tura sa extratimpurie în spaţii protejate neîncălzite (sere reci şi solarii) 
sau prin cultura forţată în extrasezon, în sere climatizate artificial.

În condiţiile în care există o creştere permanentă a costurilor de energie 
termică, cultura în sere încălzite este aproape nerealizabilă; de aceea se 
impune „forţarea la rece”, deci cultura în sere reci şi solarii.


