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Grădina mea de vis este un ghid complet 
de instruire în arta amenajării și îngrijirii 
grădinii și terasei. Revista cuprinde un vast 
repertoriu tematic, precum prezentări de 
flori în funcție de sezon, tufe decorative, 
plante cățărătoare, garduri vii, arbori și 
arbuști, gazon – toate articolele oferind 
cititorilor atât sugestii decorative, cât și 
informații despre lucrările necesare de 
întreținere și îngrijire. 

Revista Grădina mea de vis se adresează 
celor care doresc o evadare din cotidian 
în universul verde creat după propriile 
dorințe și celor care dispun de mijloacele 
financiare necesare pentru a-și amenaja 
grădina mult visată.
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PROFILUL CITITORULUI

62 %

38 %

femei
bărbați

Sex

14-24 ani

Vârstă

25-44 ani
42-54 ani
55-76 ani

31%

31%

35%

3%

ESOMAR AB 44%

Statut social

ESOMAR C 33%
ESOMAR DE 23%

44%

33%

23%

14-24 ani

Vârstă

25-44 ani
42-54 ani
55-76 ani

31%

31%

35%

3%

62 %

38 %

femei
bărbați

Sex

mai mici de 500 lei

Venituri 
personale

501-1200 lei
1201 - 2000 lei
mai mari de 2001 lei

21%

13%

27%

25%

ESOMAR AB 44%

Statut social

ESOMAR C 33%
ESOMAR DE 23%

44%

33%

23%

mai mici de 500 lei

Venituri 
personale

501-1200 lei
1201 - 2000 lei
mai mari de 2001 lei

21%

13%

27%

25%

Atât femeile, cât și bărbații 
citesc Grădina mea de vis. 
47%  dintre ei au vârste 
cuprinse între 35 și 54  
de ani și au la dispoziție  
un venit peste medie;  
36% câștigă mai mult  
de 1.500 lei.

Cititorii revistei Grădina 
mea de vis aparțin unei 
categorii sociale superioare. 
40% sunt dintre cei cu  
o educație universitară și 
post universitară și/sau
poziții de management 
(Cat A+B). 

Sursa: SNA nov. 2016 – iul. 2018

Profilul cititorului
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Cititorii GMV sunt interesați să citească în reviste subiecte 
legate de întreținerea casei și a grădinii
Sfaturi/idei pentru casă și grădină în reviste (grad de interes)

Afirmații de lifestyle (indice de afinitate)

 Aleg în mod special să citesc acest subiect De obicei citesc acest subiect
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8%
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%       Indice de afinitate
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Formate și prețuri / rate card

FORMATE ȘI PREȚURI

SPREAD

W: 420 mm
H: 275 mm

Ratecard: 4.400 €

1 PAGINĂ

W: 210 mm
H: 275 mm
Ratecard:
2.500 €

1/2 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 105 mm
H: 275 mm
Ratecard:
1.500 €

1/2 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W: 210 mm
H: 137 mm
Ratecard:
1.500 €

1/3 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 70 mm
H: 275 mm
Ratecard:
1.000 €

1/3 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W:210 mm
H: 91 mm
Ratecard:
1.000 €

1/4 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 52,5 mm
H: 275 mm
Ratecard:

900 €

1/4 PAGINĂ

W: 105 mm
H: 137mm
Ratecard:

900 €

1/4 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W: 210 mm
H: 69 mm
Ratecard:

900 €

Spread deschidere 4.800 €
Spread 4.400 €
Coperta 2 3.250 €
Coperta 3 2.900 €
Coperta 4 3.700 €
Pagină de interior 2.500 €
1/2 pagină 1.500 €
1/3 pagină 1.000 €
1/4 pagină 900 €

Alte formate care nu sunt standard  
vor avea costuri stabilite separat.
Prețurile nu conțin TVA.

  Format net   210x275 mm

  Fișiere   PDF (format cerut)
Photoshop: TIFF, EPS, 300 dpi, CMYK
Illustrator:  EPS, CMYK, cu textul 

convertit la curbe
Total Ink Limit (TIL): 

coperte max 300%  
pagini interior max 
270%

Bleed: minimum 5 mm. Distanța minimă  
a elementelor față de margine: 5 mm
 Print     offset

Detalii tehnice vor fi trimise la cerere. 
Pentru orice neclarități tehnice,  
vă rugăm să o contactați pe  
Cătălina Bedreag,  
e-mail: catalina.bedreag@burda.ro

Detalii tehnice și condiții de acceptare 
a comenzilor de publicitate

Bleed minimum 5 mm. Distanța minimă  
a elementelor față de tăiere: 5 mm
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Legume

Plante cu flori: de exemplu, flori de vară și plante  
bulboase, tufe, broccoli, trandafiri, arbuști cu flori

Plante cu frunze: de exemplu, salată, spanac,  
fenicul, ceapă verde, varză, gazon

Plante cu fructe: de exemplu, mazăre, roșii, ardei, 
castraveți, dovlecei, porumb, fasole

Rădăcinoase: de exemplu, morcovi, țelină,  
hrean, ridichi, ceapă, cartofi, sfeclă roșie

Faza Lunii care urcă: cel mai bun moment  
pentru plantare și pentru tăierea arbuștilor
Zile nefavorabile pentru grădinărit

Calendarul Lunii pentru  
plantare, îngrijire și recoltare

ianuarie 2019

  Rădăcinile de pătrunjel  
se culeg când aveți nevoie.  
Stratul se acoperă cu folie

  Folosiți semințe bio (sfeclă roșie, 
ridichi etc.) pentru a cultiva 
germeni verzi

  Resturile de tăiere se adună  
și se folosesc pentru crearea  
unui strat în formă de movilă

  Plantele aromatice (rozmarin, 
salvie) se acoperă cu vreascuri

Important în 
ianuarie

Legume + fructe 
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Varză roșie 
sau albastră?

M De obicei, planta din imagine se numește varză 
roșie, deși poate colora legumele lângă care stă în 
 albastru. Tipul de sol și felul în care este preparată 
planta determină dacă nuanța tinde mai mult spre 
roșu sau mai mult spre albastru. Motivul: coloranții 
antociani indică gradul de aciditate. Dacă varza este 
cultivată într-un sol mai degrabă acid, cu humus, vor 
predomina nuanțele de roșu, iar într-un pământ bazic 
colorația este mai albastră-violetă. Varza devine 
mai roșie în timpul preparării dacă o ames-
tecați cu mere acrișoare sau cu puțin oțet 
de vin.

M Spanacul este o legumă de primăvară foarte îndrăgită, a cărei valoare  
nu trebuie subestimată, mai ales în lunile de iarnă. Soiul ‘Verdil’ se seamănă 
până la sfârșitul lui septembrie. Dacă nu rupeți inima plantelor, ele cresc 
rapid și oferă frunze proaspete de 2-3 ori în timpul iernii. Dacă ați ratat 
semănarea de toamnă, nu uitați de cea de primăvară. Dacă semănați  
soiul bio ‘Erste  Ernte’ între sfârșitul lui decembrie și începutul  
lui februarie în stratul timpuriu sau într-un tunel de folie,  
în câteva săptămâni veți putea culege deja spanac baby. 
Procesul de germinare poate fi accelerat dacă amplasați semințele în vase 
mici (3-5 semințe/ghiveci), care stau într-un loc luminos, cu temperatura  
de 10-15 °C. Plantele tinere se transplantează afară, sub folie, după ce trece 
pericolul gerului. 

Spanac de iarnă plin de vitamine

M Moșmoanele (Mespilus germanica) 
 rămân pe crengile aproape goale până în 
 decembrie. Fructele cu țepișori se culeg abia 
după ce gerul își face efectul, iar coaja devi-
ne roșie-maronie. Pulpa închisă la culoare și 
moale nu pare prea atrăgătoare, dar are un 
gust acrișor și plăcut. Jeleul preparat din 
moșmoane are o culoare apetisantă, galben-
deschis sau galben auriu. Fructele se fierb 
aproximativ 90 de minute până se obține 
 jeleul. Sfat: aroma poate fi mai bine pusă  
în valoare în timpul fierberii dacă adăugați  
o cantitate mică de zahăr (de exemplu, 
 zahăr gelifiant 2:1 sau 3:1). 

Moșmoane:
cules și preparare

M În livadă, stratul de scoarță măcinată ca protecție contra gerului este recomandabil, 
dar el trebuie îndepărtat vara, altfel apare pericolul ca dedesubt să se adune șoareci și 
cârtițe. Ideal este un strat gros de 5 cm de compost maturat, care se reparti-
zează de jur împrejurul tulpinii, circular. El protejează pomii, iar conținutul mare de hu-
mus are efecte pozitive asupra felului în care cresc pomii în anul următor. În straturile 
de legume, pătura protectoare formată din paie sau resturi de grădină tocate mărunt 
are multe avantaje: solul rămâne deschis, iar prazul și păstârnacul pot fi culese oricând. 
În plus, nu mai trebuie să săpați mereu pământul din straturi, căci în timpul iernii râmele 
și alte microorganisme din sol rămân active, fiind protejate de paie, și preiau cu succes 
aceste lucrări de îngrijire.

Ce material să folosim?

Stratul subțire de compost maturat 
protejează rădăcinile tinere

În straturile ușor înălțate,  
pământul este acoperit cu paie

Sera se folosește 
în timpul iernii

M În serele mici și neîncălzite sau în straturile timpurii, plantele tinere de 
fetică și spanac se pot deja culege, periodic, pe măsură ce cresc frunzele. 
Plantele semănate târziu, care mai trebuie să crească puțin, au nevoie  
de o protecție suplimentară, și anume de două straturi de folie. 

Semănați și plantați acum

În serele și straturile timpurii bine izolate și ferite de ger puteți semăna 
plante care germinează la rece, cum este aliorul, sau puteți precultiva salate 
asiatice în vase încălzite (temperatura minimă de germinare este de 5 °C, 
cea optimă este de 10-15 °C). 
Pentru ca frunzele să crească frumos, temperatura trebuie să fie de 
minimum 10-14 °C peste zi și să nu scadă sub 3 °C noaptea. Folosiți 
un termometru cu maxime și minime, cu care puteți verifica temperatura 
actuală, dar și valorile minimă și maximă de la ultima citire. În felul acesta 
puteți avea un control bun asupra microclimatului din seră și puteți acoperi 
ferestrele cu folie cu bule de aer sau chiar puteți aduce un radiator în zilele 
și perioadele foarte geroase.

1 MA până la 19.45

2 MI de la 10.30

3 J

4 V până la 16.30 de la 19.30

5 S

6 D până la 24

7 L de la 7.30

8 MA

9 MI
până la 13.30  
fără 4.30 până la 9.30 de la 16.30

10 J

11 V până la 16.30 de la 19.30

12 S

13 D

14 L până la 18.30

15 MA de la 19.15

16 MI până la 14.30 de la 17.30

17 J

18 V

19 S până la 3.30 de la 6.30

20 D până la 22.45

21 L de la 3.30 până la 9.45

22 MA de la 12.30

23 MI

24 J până la 19.30 de la 21.30

25 V

26 S

27 D

28 L până la 1.30 de la 4.30

29 MA până la 12.30 de la 15.30

30 MI

31 J până la 22.30 de la 1.30

LUNĂ NOUĂ

LUNĂ PLINĂ
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Suprafața de pe latura nordică a casei este 
ordonată și are un aer modern. Nuanțele 
albe și roșii domină aranjamentul. Ele se 
regăsesc în florile plantelor și în mobilier 
și contribuie la crearea unei imagini de 
ansamblu armonioase și vesele. 

Polul de liniște se află pe podiumul 
de lemn generos, la care se ajunge urcând 

Varianta 1: Terasă primitoare și locuibilă
deasă și stufoasă și o robustețe foarte 
apreciată de grădinarii amatori. 

O frumoasă completare este dată 
de straturile înguste de lângă terasă, care 
șerpuiesc în spațiul verde și de-a lungul 
zidului pitic, lângă care a fost plantat alt 
copac. În straturi cresc crini de toamnă 
‘Invincible’, Stellaria și rogoz. Printre aces-
tea se înmulțește în voie troscotul ‘Black-
field’, care atinge un metru înălțime și 
face flori roșu-închis din iulie până în 
octombrie. Vasul pentru foc, cu aspect 
ruginit, este amplasat pe iarbă, în fața 
terasei, iar seara dă naștere unei at -
mosfere plăcute și calde. La nevoie, sub 
vas se poate amplasa pietriș sau se poate 
amenaja de jur împrejurul lui o mică 
suprafață pavată.

două trepte late de beton și unde a fost 
amenajat locul de relaxare. Terasa astfel 
aranjată impresionează imediat datorită 
mobilierului elegant, în nuanțe de gri și 
roșu. Patru arbori cu coroane sferice, 
amplasați în colțuri, încadrează excelent 
locul de relaxare. Specia aleasă este Pru-
nus fruticosa ‘Globosa’, care are o coroană 

Jardiniera roșie cu aspect modern, 
cu picioare, este un element deco 
atrăgător și practic, care completează 
cromatic amenajarea terasei.  
Florile albe de Euphorbia ‘Diamond Frost’ 
contrastează cu nuanța vasului și durează 
până toamna târziu. În fundal se înalță 
tulpinile drepte și înflorite ale troscotului 
‘Blackfield’

Lângă peretele casei se simt bine 
fucsia de exterior, crinii de toamnă, 
Aruncus și bananierul mare și roșu din 
ghiveci, care conferă aranjamentului un 
aer tropical. Scaunele moderne, roșu- 
închis contribuie la aspectul locuibil al 
terasei, la fel ca lămpile albe și înalte de pe 
terasă, care, după apusul soarelui, scu-
fundă grădina într-o lumină prietenoasă.

Lista de plantePrunus fruticosa (Prunus fruticosa ‘Globosa’),  

125-150 cm, 5 bucățiBananier decorativ roșu (Ensete ventricosum ‘Maurelii’),  

100/125 cm, 1 bucatăAruncus (Aruncus dioicus), 1 bucată
Fucsie (Fuchsia magellanica var. gracilis), 4 bucăți

Troscot (Polygonum amplexicaule ‘Blackfield’), 7 bucăți

Crini de toamnă (Hosta ‘Invincible’), 7 bucăți

Rogoz (Carex longifolia), 6 bucăți
Stellaria (Stellaria holostea), 70 de bucăți

Euphorbia (Euphorbia ‘Diamond Frost’) 4 bucăți

10
 m

15 m

Fucsia este rezistentă la ger și poate rămâne 

afară tot anul. Din iulie până în octombrie face 

clopoței atrăgători și atârnători, în nuanțe de 

purpuriu și violet

Problemă:   Zona care trebuie amenajată 
se află pe latură nordică a casei și este 
umbrită multe ore din zi. În plus,  
arbuștii au îmbătrânit și s-au sălbăticit.  
Familia își dorește un loc de relaxare  
de vară, unde să se poată aduna  
mai mulți oameni
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O grădină – două idei

aranjamente

A doua soluție se află  în paginile următoare
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F
erigile sunt cele mai vechi plante 
de pe Pământ, ele au supra-
viețuit de milioane de ani și 
exercită și astăzi o mare fasci-

nație. În Anglia, încântarea a mers atât 
de departe, încât pe la 1830 s-a ajuns la 
așa-numita „fern craze“, nebunia ferigi-
lor: plantele erau colecționate, depuse 
în ierbare și plantate în sere care amin-
teau de niște terarii. Astăzi, atât pe insu-
lele britanice, cât și în Europa, ferigile 
primesc locuri de onoare în grădină.

Posibilitățile de amenajare sunt 
foarte variate azi: la umbra arbuștilor și 
pomilor fructiferi, de exemplu, arată 
foarte bine frunzele arcuite și verzi iar-
na ale varietății Polystichum. Ele creea-
ză o atmosferă romantică. Lângă apă 
sau de-a lungul unei alei umbrite se 
simte bine feriga limba-cerbului (Asple-
nium scolopendrium), care are frunze 
simple, nepenate, și un aspect mai sever. 
Ruda sa mult mai mică, Asplenium 

Fascinantele

Feriga roșie  
își colorează frunzele 
într-o nuanță aprinsă 
iarna. Frunzele delicate 
se pot observa astfel 
ușor sub mantia albă 
de zăpadă care 
acoperă grădina. 
Varietatea este foarte 
rezistentă și nu are 
nevoie de protecție

1 Raritate pentru locuri 
semiumbrite: feriga 

Polypodium cambricum 
‘Richard Kayse’. 

2 Feriga limba-
cerbului (Asplenium 
scolopendrium) crește 

spontan în pădurile noastre. 
Preferă locurile calcaroase, 

umbrite, pietroase  
din grădină.  

3 În crăpăturile 
zidurilor se simte bine 

feriga Asplenium 
trichomanes. Frunzele verzi 

iarna cad de la sine 
primăvara. 

 4 Acoperite de 
cristale de gheață, 

frunzele ferigii Cyrtomium 
fortunei par și mai 

atrăgătoare. Iată un bun 
companion pentru 

rododendroni și azalee. 
5 Sporii prin care se 

înmulțesc ferigile sunt 
galbeni-portocalii la unele 

soiuri (Polypodium 
cambricum ‘Semilacerum 

Falcatum O’Kelly’) Acoperită de chiciură,  
feriga Polystichum aculeatum 
conferă grădinii un aer 
misterios. Ierburile decorative 
de culoarea grâului copt dau 
naștere fundalului potrivit

1

3

2

4

5

Unele ferigi își păstrează frunzele verzi  

în timpul iernii, așa că acum atrag privirile 

sub copaci și arbuști, dar și în straturi  

sau lângă zidurile din grădini
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îngrij ire

Conținut editorial

CONȚINUT EDITORIAL

Aranjamente

• Aranjamente de sezon 
și sfaturi de plantare

• Idei pentru grădinile 
dn orașe

Îngrijire

• Tendințe legate  
de culori și teme

• Sfaturi practice  
de la specialiști

Planuri

• Amenajarea unei 
grădini, pas cu pas

• Planificarea și 
trasarea unei schițe

În grădină dorim să admirăm priveliști 

frumoase, dar și să ne relaxăm  

și să ne încărcăm bateriile.  

Iată câteva idei de amenajare  

a unor spații de odihnă

Scaunul scund este comod datorită formei și mărimii. 

Cine dorește poate sta pe o pernă

Pe pontonul de lângă iaz  se află 

un șezlong confortabil, perfect 

pentru relaxare. Idee rafinată de 

amenajare: mesteacănul și pietrele 

mari înviorează terasa

  septembrie 2018 l GRĂDINA MEA DE VIS 9
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Sub o pergolă,  

la adăpostul pereților deși  

și verzi de iederă, se află  

o „cameră” confortabilă, 

amenajată cu un pat, o masă 

mică și un fotoliu. În zilele 

fierbinți, acesta este locul 

perfect pentru siestă

Relaxare de vară în grădină

Confort și plăcere
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EXTRA: wellness

În grădina binefăcătoare mai puțin înseamnă mai mult. 

Numeroasele nuanțe și culori suprasolicită ochii și în cele din 

urmă creează senzația de neliniște. În colțul de relaxare nu 

trebuie să existe mai mult de trei culori. Însă nuanțele discrete 

și asemănătoare sporesc starea de 

bine. Portocaliul, roșul și gal-

benul intens activează și 

inspiră. Verdele este  

relaxant și liniștitor. Albas-

trul și rozul aduc echili-

bru și pace. Albul nu 

este o culoare, dar,  

datorită efectului armo-

nizant și discret, se potri-

vește cu toate culorile și 

este un companion 

neutru.

Culorile ne influențează  

dispoziția

Legume + fructe

• Delicii culese din 
propria grădină

• Cele mai bune soiuri 
pentru spațiile mici

Pas cu pas

• Tratamentul și 
îngrijirea plantelor

• Indicații practice 
legate de diferite teme

Decorativ

  Tăiați lăstari de pomi fructiferi 

și puneți-i în apă. Cu puțin noroc, vor 

înflori de Crăciun sau de Revelion

  Protejați locurile de altoire ale  

trandafirilor

  Dacă vremea este caldă, acoperiți cu 

vreascuri de conifere frunzele timpu-

rii care au răsărit prea devreme ale 

plantelor bulboase

  Clematitele care înfloresc vara  

pot fi tăiate acum

  Goliți de apă dispozitivele  

de spălat cu presiune

Important în

ianuarie
Decorativ

Ustensilele  

se depozitează

M Stropitorile, furtunurile și butoaiele de colectare a apei de ploaie sunt 

golite deja și depozitate într-un loc ferit, iar acum le vine rândul și celorlalte 

ustensile. Cazmalele, lopețile și săpăligile se curăță cu o perie tare.  

Părțile din oțel inoxidabil nu ruginesc, dar oțelul obișnuit trebuie uns, după 

curățare, cu un film subțire de ulei, pentru a-l proteja de coroziune.

Îngrijirea bună prelungește  

durata de viață

Mașina de tuns iarba se folosește ultima oară cel târziu la sfârșitul lui 

noiembrie. Goliți rezervorul de benzină, apoi curățați temeinic cuțitele  

și capacul. Acumulatoarele se depozitează peste iarnă într-un loc ferit  

de ger. Apa caldă și săpunul ajută la îndepărtarea crustelor de mizerie de pe 

sapă sau greblă. După uscare, pe părțile metalice ale ustensilelor trebuie  

să aplicați un ulei care le protejează de ruginire. Pe mânerele și cozile din 

lemn curățite și nelăcuite puteți aplica puțin ulei de in. În felul acesta 

suprafața va fi bine protejată de frig și veți prelungi durata de viață  

a uneltelor.
M Plantele sensibile la ger care se veștejesc complet, 

cum sunt montbrețiile, se bucură dacă sunt proteja-

te cu frunze uscate. Tufele cu frunze verzi iarna, 

cum sunt clopoțeii purpurii (fotografie) și ciclamele 

de primăvară, pot fi și ele protejate de gerul uscat cu 

ajutorul unui strat de frunze uscate, când iernile sunt 

sărace în ninsori. Dar nu trebuie să le împachetați 

prea gros, pentru ca plantele să nu putrezească dede-

subt. La astfel de plante, vântul rece și uscat, care le 

deshidratează, poate fi contracarat cel mai bine cu o 

movilă de vreascuri de conifere.

M Cât timp solul nu a înghețat, în anotimpul rece 

puteți înmulți fără grijă arbuștii cu flori.  

Dintre aceștia fac parte forsiția, arbustul decorativ  

de coacăze, iasomia, Weigela, dar și fizocarpul 

(Physocarpus opulifolius).  

1 Alegeți o creangă puternică, de un an,  

cât mai dreaptă. 

2 Tăiați-o în mai multe bucăți lungi de circa 20 cm, 

care se încheie sus și jos cu câte un mugure.  

3 Butașii se înfig în pământ astfel încât afară să 

iasă o bucată de doar două degete. Important: fiți 

atenți la direcția de creștere! Pentru a nu înfige invers 

butașii, tăiați capetele de sus drept și pe cele de jos 

oblic.

M Spânzul face parte dintre puținele tufe care în-

floresc în timpul iernii. Unele soiuri capătă, atunci 

când încep să se ofilească, o nuanță rozalie. Așa 

se întâmplă cu soiul ‘HGC Jonas’, din seria moder-

nă „Helleborus Gold Collection“. Într-un loc ușor 

umbrit, cu pământ bogat în substanțe 

nutritive și calcaros, plantele rezistente pot 

trăi mulți ani, fără a avea nevoie de mari îngrijiri. 

Este important ca plantele să aibă un bun drenaj 

al apei, deoarece sunt sensibile la umezeala  

stătută.

Fizocarpul se înmulțește 

prin butași iarna

Lemnul potrivit 

pentru căldură plăcută

Bucurii de iarnă:  

spânz înflorit

Truc simplu – 

efect maxim

Deseori, amănuntele care par 

nesemnificative pot ușura mult munca 

în grădină. Deoarece gazonul este 

înălțat față de suprafața pavată  

de alături, una dintre pietrele de pe margine a fost 

amplasată transversal și ușor oblic. Astfel a luat naștere 

o rampă mică. Aceasta este suficientă pentru  

a ajunge cu roaba dintr-o parte în alta a grădinii.

M Când alegeți lemnele pentru foc, 

luați în considerare mai mulți factori. 

Lemnul tare de stejar, fag și frasin 

arde lent, dar are o putere calorică 

mare. În plus, este destul de scump. 

Mai convenabil este lemnul moale de 

molid, brad și pin. Acesta este perfect 

pentru sobe, deoarece ia foc rapid. 

Conținutul mare de rășini poate pro-

voca o mulțime de scântei, de aceea 

buștenii de conifere se folosesc mai 

degrabă pentru sobe închise. Lemnul 

de mesteacăn se află între cele două 

categorii de mai sus în ceea ce 

privește puterea calorică și prețul. 

Este bogat în uleiuri eterice, ceea ce 

face ca focul să miroasă plăcut, iar 

flăcările au scânteieri albăstrui, fapt 

apreciat de cei care au șemineu.

Feriți de gerul uscat 

tufele verzi iarna

1

2

3

Stejar

Molid

Mesteacăn

Fizocarp  

‘Lady in Red’
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Savoare

• Cultivarea 
plantelor utile

• Plante medicinale  
care sunt ușor de 
îngrijit în propria 
grădină

Floristică

• Specialiștii în 
floristică dezvăluie 
noile tendințe

• Totul despre 
îngrijirea florilor tăiate

Reportaj

• Grădinile lumii, 
prezentate de 
călători

• Inspirație de pe 
alte meleaguri

Frunze, tije și rădăcini

D
e la semănat până la cules trec, 
în cazul morcovilor, aproxima
tiv 100 de zile, dar trebuie și 
mai multă răbdare până când 

răsadurile de varză de Bruxelles ajung 
tufe puternice. În funcție de specia de 
legume, după cules o treime sau chiar o 
jumătate (la mazăre) ajunge la compost 
sau în containerul de resturi bio. Dacă 
sunteți unii dintre acei grădinari care în 
timpul sezonului porneau cu stropitoarea 
prin grădină dimineața devreme, atunci 
veți aprecia foarte mult tendința de a 
folosi toate părțile plantelor, de la frunze 
până la rădăcini, pentru că toate sunt 
gustoase.

A mânca doar o parte a plantelor 
este ca și cum am consuma doar 

mușchiul de porc și am arunca toate cele
lalte părți, mai puțin valoroase, spun acti
viștii bio care militează împotriva arun
cării mâncării. Alternativa este „de la bot 
până la coadă“ sau, referitor la legume, 
„de la frunze până la rădăcini“. Chiar 
dacă sună foarte modern, conceptul nu e 
deloc nou, dimpotrivă, doar că a fost uitat 
în ultimele decenii, motivul fiind abun
dența de hrană din țările civilizate.

Frunzele de țelină, tulpinile de pă
trunjel și resturile de la praz și păstârnac 
se foloseau în sosuri și supe pe vremuri, 
după cum știau toate gospodinele eco
noame. Dintre descoperirile noi fac parte 
rețete pentru pannacotta din cotoare de 
varză de Bruxelles, chipsurile din rădă
cini de andive, salata de quinoa și coji de 
morcovi și supa din păstăile goale de ma
zăre. Puteți face și experimente proprii, 

Folosirea resturilor nu este un concept nou, după cum lasă să se înțeleagă tendințele moderne.  
De altfel, în cazul acestora este vorba deseori de redescoperirea unor trucuri apreciate ale 

grădinarilor și bucătarilor. Noile rețete sunt delicioase!

După ce curățați 
varza de 
Bruxelles, folosiți 
resturile de frunze verzi 
în supe sau pesto. 
Soiurile mai bătrâne, 
cum este ‘Groninger’, 
fac în vârf frunze 
puternice, care pot fi 
preparate exact  
ca varza obișnuită. 
Doar tulpina lemnoasă 
ajunge la compost

1 Coaja păstârnacului nu trebuie aruncată. Din ea se prepară un suc foarte sănătos. Pentru aceasta, cojile se amestecă cu ulei, sirop de arțar, sare  
și boia și se prăjesc în cuptor, pe o tavă, la 180 °C. 2 Tijele de varză creață trebuie separate de frunze și preparate separat, deoarece trebuie fierte 
mai mult. Sfat pentru gurmanzi: tijele se trec prin aluat de tempura și se prăjesc scurt în ulei încins. Sunt excelente ca garnitură sau antreu.  
3 Ceapa de bucătărie înmugurește uneori timpuriu. Nu vă supărați, folosiți tijele! Puneți cepele în vase cu pământ nisipos și consumați frunzele verzi 
exact cum ați face cu ceapa verde. 4 Coaja de ceapă nu pare a avea valoare culinară. Dar bunicile noastre știau mai bine: o mână de coji colorează 
supa de  legume într-o nuanță aurie și îi conferă un gust excelent. 

1 2

3 4

căci multe legume pot fi consumate 
cu totul. Deseori tocmai părțile care 
se aruncă sunt foarte sănătoase. 
Frunzele guliilor conțin mai multe 
minerale și oligoelemente decât 
bulbii, iar resturile verzi ale pra
zului sunt foarte bogate în beta
caroten și oligoelemente (de exemplu, 
zinc). În coaja groasă a păstârnacului se 
află potasiu și acid folic, dar și multe vita
mine, mai ales C și E.

Frunzele și lăstarii roșiilor, ardei
lor, vinetelor și altor legume nu trebuie 
însă consumate, deoarece conțin sola
nină, o substanță toxică! 

Spălarea temeinică a tuturor le
gumelor este obligatorie dacă doriți 
să le consumați în întregime. Dacă 
doriți să consumați coaja legume
lor, alegeți soiuri bio! 

Frunzele guliilor  
conțin mai multe 
substanțe bune decât 
bulbii, așa că bucătarii 
creativi prepară rulade 
sau le pregătesc la fel 
ca pe spanac

Dacă este bine planificată, 
grădina de legume oferă o recoltă 

bogată chiar și iarna. Multe legume 
se consumă cu totul: frunzele, 

tulpinile și rădăcinile sunt toate 
comestibile și gustoase!
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savoare

Flori naturale S
ute de like-uri în doar două-trei 

ore, sute de comentarii, distri-

buiri și reacții puternice de spri-

jin. Da, sigur, mă așteptam să 

trezească interes postarea mea de pe 

Facebook despre cum florile de plastic 

distrug lent meseria de florist autentic 

din România, dar nu mă așteptam la 

chiar atât de multe reacții apărute într-un 

timp atât de scurt. Îmi era clar, după tot 

acest iureș, că atinsesem un punct sensi-

bil al acestui domeniu în care activăm cu 

toții: florile.

Invazia florilor de plastic. În primul 

rând, trebuie să recunoaștem cu toții că 

avem o problemă, faptul că în ultimii ani 

piața de aranjamente florale pentru eve-

nimente a fost invadată de flori de plastic 

importate din China. Am discutat și cu 

alți designeri florali și estimarea noastră 

este că, în anul 2018, la jumătate din nun-

țile din România au fost folosite flori de 

plastic. În ritmul acesta, peste câțiva ani 

vom asista la dialoguri de tipuri: „– Am 

fost la o nuntă în weekend și am văzut 

multe lucruri bizare…“; „– De ce?“; „– Păi 

aveau flori naturale, care chiar miroseau, 

nu am mai văzut așa ceva de prin 2018…“. 

Exagerez? Poate, dar tendințele în această 

direcție merg și nu este bine deloc.

 Îmi amintesc că mama primea câteo-

dată de la unii dintre elevii ei, când era 

profesoară, flori de plastic – în special 

trandafiri. Cei mai „eleganți“ trandafiri 

de plastic aveau și mici picături de „rouă“, 

tot de plastic. Nici mamei nu îi plăceau 

aceste flori și nici mie. Cine să-și închipu-

ie că acum, 20-25 de ani mai târziu, una 

din două mirese folosește aranjamente 

florale din plastic sau din hârtie…

Miros de petrol? Chiar dacă nu ne 

dăm seama pe loc, moda florilor de plas-

tic ne afectează pe toți din domeniu: 

designeri, traineri, dar mai ales floriști. 

Mirosul florilor din aranjamentele natu-

rale de la nunta ta constituie o amintire 

pe care o păstrezi toată viața. De câte ori 

te întâlnești cu mirosul respectiv, îți vei 

aminti de momentele frumoase de la pro-

priul eveniment. Dar ce miros să păstrezi 

de la un eveniment la care aranjamentele 

florale au fost chinezisme din plastic? 

Miros de poliester? Și cu aceste flori arti-

ficiale, evenimentele zici că sunt organi-

zate de celebrii frați Copy și Paste. Atunci 

când pentru nuntă închiriezi aranjamen-

tul floral de plastic furnizat de către sala 

de organizare evenimente, probabil că 

nunta de vis va fi identică cu cea de săptă-

mâna trecută și cu cea de acum două 

săptămâni.

Înțeleg că pe termen scurt un designer 

floral se bucură de economiile realizate 

cu florile de plastic. Știu că poți închiria 

cu 100 de lei un aranjament floral de plas-

tic care costă în varianta naturală de câte-

va ori mai mult. Dar în acest mod se pră-

bușesc vânzările din florării, deja afectate 

de moda florilor de plastic.

Primul lucru pe care îl transmit partici-

panților la cursurile organizate de către 

Flori cu Fitze Academy este că floriștii 

adevărați folosesc doar flori naturale. 

Dacă ești designer de aranjamente flora-

le, nu ai de ce să accepți o propunere de 

eveniment cu flori artificiale. Eu, una, 

refuz solicitări de la clienți care vor astfel 

de produse. Le propun, eventual, un 

design natural de mai mici dimensiuni, 

ceva memorabil, decât un aranjament 

artificial. Așa că hai să încercăm cu toții 

să facem front comun în sprijinul florilor 

naturale, înainte să dispară din piață toți 

floriștii și înainte ca florile adevărate să 

devină amintire.

Eu sunt foarte categorică în ceea ce 

privește florile artificiale, indiferent dacă 

se simte cineva ofensat de poziția mea 

sau nu. Militez, zi de zi, minut de minut, 

pentru florile naturale.

Alina Neacșa, creatoarea brandului Flori cu Fitze și master trainer

vs. flori de plastic

Mirosul florilor din 

aranjamentele naturale  

de la nunta ta constituie o amintire  

pe care o păstrezi toată viața.

Să încercăm  

cu toții  

să facem front 

comun în 

sprijinul florilor 

naturale!
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floristică
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C
oimbra. Orașul în care s-a năs-
cut regatul Portugaliei. Aici s-a 
cristalizat, în secolul al XII-lea, 
ceea ce avea să fie un imperiu 

gigantic. Tot aici funcționează din 1290 
cea mai veche universitate de limbă portu-
gheză. În biserica unei mănăstiri fabu-
loase, sunt înmormântați primii doi regi ai 

Arta miniaturii 
în lumea plantelor

Wabi-sabi este un concept filosofic japonez complex care  
în arta bonsai se referă la simțul estetic pe care trebuie să îl ai 

pentru a crea și aprecia un exemplar reușit

1 Minigrădina amenajată în baia de la mansardă. 2 Antonio ne prezintă mândru unul dintre exemplarele de arțar japonez. 3 Crassula ovata  
de vârstă incertă, care a fost a socrului lui, ocupă un loc de cinste în camera de zi

Pinus mugo –  
speciile de pin și ienupăr 
sunt foarte iubite de 
amatorii de bonsai

Juniperus procumbens: 
două plante-surori ale unui 

nepot, în convalescență 
după ce au fost îngrijite  
de Antonio în urma unei 

slăbiciuni datorate  
proastei amplasări

2

1

3

Corina Dorobanțu

acestei țări impresionante. Nu se putea sa 
fim prin zonă și să nu vedem cu ochii noș-
tri ceea ce știam din cărți. Aveam de gând 
să stăm numai câteva ore. La câte sunt de 
văzut… În niciun caz nu plănuiserăm să 
înnoptăm. Socoteala de acasă nu se potri-
vește însă totdeauna cu cea din târg și con-
junctura a fost de așa natură, încât am 
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Pas cu pas
Tratament pentru orhidee

Când grădina hibernează, multe plante de interior devin foarte atrăgătoare.  

Foarte nepretențioase și extrem de fermecătoare sunt îndrăgitele orhidee 

Phalaenopsis. Iată ce trebuie să faceți pentru ca ele să rămână pline  

de vitalitate și de flori

1 La început este nevoie de puțină îndemânare. Mai întâi frământați și presați vasul cu degetele, din toate părțile, apoi scoateți cu grijă planta din 

vas. În ziua precedentă este bine să udați orhideea, pentru ca rădăcinile să fie mătăsoase și să se desprindă ușor. Dacă rădăcina e prea fermă, vasul 

de plastic trebuie tăiat. 2 Pământul vechi se îndepărtează dintre rădăcini cu degetele. 3 Rădăcinile uscate, în stânga în imagine, se recunosc 

după coloritul galben-maroniu și se taie cu 4 foarfeca, la fel ca părțile putrezite. Rădăcinile verzi-argintii, proaspete, nu trebuie rănite. Doar dacă 

sunt prea lungi și îndoite se scurtează puțin cu foarfeca

Cele două orhidee 

Phalaenopsis au îmbătrânit. 

Rădăcinile ies deja din 

vase, așa că a venit timpul 

ca acestea să fie schimbate. 

Aveți nevoie de o foarfecă 

și de pământ proaspăt  

de orhidee, dar și de  

un pulverizator de apă  

sau de o cârpă umedă  

cu care să curățați frunzele. 

Cel mai bun moment 

pentru această operațiune 

este după veștejirea florilor

6

7

8

1

2

3

10

11

12

1

2

3

4

5 Verificați dacă planta încape în continuare în vasul vechi. El trebuie curățat bine cu apă fierbinte. 6 Ca substrat se folosește pământ special de 

orhidee, care constă în principal din scoarță de pin. El are o structură aerisită și împiedică putrezirea rădăcinilor. După ce fundul vasului se acoperă cu 

un strat subțire de pământ special, planta se înșurubează cu grijă în vas, iar deasupra se mai adaugă substrat, până la baza frunzei inferioare. Pentru 

a repartiza bine substratul, scuturați planta ușor și bateți vasul de câteva ori de tăblia mesei, cu grijă. 7 Verificați dacă există spații goale printre 

rădăcini. 8 Tulpinile bătrâne se taie deasupra celui de-al treilea mugur. Cu puțin noroc, acolo va răsări un nou lăstar lateral cu flori9 Clipsul special conferă stabilitate tulpinilor, astfel încât acestea să crească drept în sus. 10 La final, frunzele se curăță de praf și de murdării 

cu o cârpă umedă. Planta proaspăt replantată se udă după câteva zile, iar îngrășământ se administrează abia după două săptămâni. 11 Suportul 

vechi poate fi înlocuit cu un vas nou pentru orhidee. Suportul se îngustează în partea de jos, astfel că ghiveciul stă ușor înălțat, iar rădăcinile nu sunt 

scufundate în apa în exces. 12 După 6 luni, orhideea vă va răsplăti cu flori noi, care durează câteva săptămâni și înfrumusețează locuința

Îngrijirea regulată menține în formă orhideele

Schimbați pământul orhideelor o dată la trei ani. 

Plantele se udă o dată pe săptămână, iar în timpul 

iernii o dată la 14 zile. În locul apei dure de la robinet 

ar fi bine să folosiți apă de ploaie sau dedurizată, 

fără calcar. Cel mai bine este ca din când în când să 

scufundați plantele în apă, până la marginea de sus a 

vasului. Din martie până în octombrie combinați baia 

cu administrarea unui îngrășământ o dată la 14 zile. 

Pentru aceasta adăugați 1 îngrășământ fluid 

pentru orhidee în apa de udat, conform 

instrucțiunilor, și lăsați 2 ghivecele să stea  

10 minute în această soluție. Scurgeți-le bine, apoi 

puneți ghivecele din nou în suporturi. 3 Dușul 

regulat (în imagine este un exemplar de Oncidium  

cu flori galbene și unul de Phalae nopsis cu flori albe) 

curăță frunzele și îmbunătățește metabolismul.
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Tendințe deco

• Tendințe de sezon  
în grădinile de flori

• Idei practice despre 
diverse subiecte



www.burda.ro

CALENDARUL DE PRODUCȚIE

Calendarul de producție

Grădina mea de vis 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019

Deadline comenzi 1-ian-19 29-ian-19 6-feb-19 26-mar-19 30-apr-19 28-mai-19

Deadline machete 8-ian-19 5-feb-19 5-mar-19 2-apr-19 7-mai-19 4-iun-19

Prima zi de vânzare 1/24/19 2/21/19 3/21/19 4/18/19 5/23/19 6/20/19

Grădina mea de vis 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020

Deadline comenzi 25-iun-19 30-iul-19 27-aug-19 1-oct-19 29-oct-19 26-nov-19

Deadline machete 2-iul-19 6-aug-19 3-sep-19 8-oct-19 5-nov-19 3-dec-19

Prima zi de vânzare 7/18/19 8/22/19 9/19/19 10/24/19 11/21/19 12/19/19
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