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ÎNVĂŢAŢI BAZELE DESIGN-ULUI FLORAL!

Răsfăţaţi-vă citind o carte de calitate! După ce o veţi 

parcurge, veţi aprecia aranjamentele florale la adevărata 

lor valoare! În plus, veţi fi mai încrezători şi mai siguri 

pe voi atunci când veţi oferi următorul bu-

chet de flori!
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FLOWERS... & THE CITY
sau
TOTUL DESPRE... FLORI

Vine o zi în viaţa fiecăruia dintre noi când cel mai potrivit gest 
pe care îl putem face este să oferim o floare sau un buchet de flori: 
prima zi de şcoală, prima iubire, prima împăcare, prima pierdere... 
Nu putem trăi fără flori, iar acest ghid se doreşte a fi un ajutor pot-
rivit pentru cei ce vor ca de azi înainte să aibă parte de flori mai 
proaspete şi mai frumos aranjate. 

***
Pentru început, vă invit să aruncăm o privire la evoluţia design-ului 

floral de-a lungul secolelor.

Omul a apreciat natura încă din primele zile de la creaţia sa şi 
chiar de atunci şi-a demonstrat creativitatea şi ingeniozitatea: „(...) 
au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.” 
(Geneza 3:7)

Ulterior, marile descoperiri geografice din secolele XV-XVIII au 
o importanţă de necontestat în conturarea actualei hărţi politice a 
lumii, dar mai ales în dezvoltarea economică şi socială. În America 
s-au introdus plante din Europa precum: grâul, secara, meiul, orzul, 
viţa de vie, măslinul, pomi fructiferi, trestia de zahăr; dar şi unele 
animale: boul, bivolul, calul, măgarul, oaia şi păsările de curte. De 
asemenea, în Europa au fost aduse noi plante din America: porum-
bul, cartoful, ananasul şi tutunul, iar dintre păsări, curcanul.

Odată satisfăcute nevoile de bază ale omului, precum cea de 
hrană şi de adăpost, au început să apară alte nevoi, mult mai diverse 
şi mai complexe. Atracţia spre frumos şi dragostea pentru artă s-au 
manifestat încă din antichitate, iar florile au jucat mereu un rol im-
portant în civilizaţia popoarelor. Aranjamentele florale au devenit 
din ce în ce mai complexe, iar etapele dezvoltării floristicii merită 
aduse la cunoştinţa fiecărei generaţii.

Potrivit unei istorii a design-ului floral ce se află publicată pe 
pagina de internet a universităţii Rutgers din New Jersey, Egipte-
nii au realizat primele aranjamente florale (2800 BC–28 BC). Flo-
rile erau folosite în temple, în timpul ceremoniilor religioase, sau 
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ca şi decoraţiuni la petreceri şi festivităţi. Dease-
menea se împleteau multe ghirlande din flori 
şi coroniţe pentru fiecare musafir. Grecii (600-
150 BC) realizau aranjamente triunghiulare din 
flori de aceeaşi culoare, alături de coroniţe şi 
ghirlande. Jucătorilor olimpici li se oferea câte o 
coroniţă din frunze de dafin ca simbol al victo-
riei şi al gloriei, un simbol al zeului Apollo. La 
romani (28 BC-325 AD), coroniţele din frunze 
de dafin erau purtate de oficiali militari şi guver-
namentali în timpul paradelor. 

Design-ul floral şi-a continuat evoluţia şi în 
timpul perioadei Bizantine, în Evul Mediu, în 
vremea Renaşterii şi a perioadei Baroce.

Francezii au influenţat semnificativ arta între 
secolele XVII şi XVIII, în timpul domniei lui Na-
poleon. Aranjamentele florale deveniseră impre-
sionante, mari şi voluminoase, în concordanţă 
cu mărimea şi puterea imperiului francez.  

Floristica şi-a continuat evoluţia şi în timpul 
reginei Victoria (1837-1901). Aranjamentele şi 
buchetele rotunde erau cele mai populare, iar 
trandafirii erau nelipsiţi. Tot în această perioadă 
s-au conturat primele reguli simple de aranjare 
a florilor. Perioada victoriană s-a resimţit şi în 
Statele Unite unde aranjamentele floralele le imi-
tau pe cele din Marea Britanie: curgătoare, opu-
lente şi cu multe flori albe.

Odată cu încheierea primului război mondial, 
târgurile de flori au început să înflorească. Apar 
primele publicaţii care dezvoltă interesul oame-
nilor pentru grădinărit şi pentru decoraţiuni in-
terioare. Se conturează noile concepte, tehnici şi 
principii ale design-ului floral, iar competiţiile 
de design devin un punct de atracţie al festi-
valurilor şi târgurilor de flori.

După cel de-al doilea război mondial, noile 
mijloace de transport introduse au făcut posi-
bil importul florilor şi al noilor specii de plante 
din ţări tot mai îndepărtate, Olanda fiind încă 
de atunci principalul producător şi furnizor de 
plante şi idei.
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Astăzi, design-ul florar cunoaşte o dezvoltare fără precedent, iar tehnicile şi stil-
urile abordate sunt tot mai complexe; o bună parte dintre ele regăsindu-se şi în pa-
ginile revistei FLORISTS ONLY sau în cărţile de design floral din librăria noastră. 

Personal, însă, simt că piaţa de flori din România suferă de un dezechilibru grav. 
Acest dezechilibru se datorează pe de-o parte publicului (clienţilor) fie prea obtuz şi 
conservator, fie prea puţin pretenţios (în sensul că mulţi nu iau în considerare cali-
tatea aranjamentului floral, ca să nu mai vorbesc de calitatea florilor pe care se 
decid să le cumpere...). De fapt, avem de-a face cu un public cu prea puţine cunoştinţe 
de botanică. Prea des se ascund unii în spatele unei zicale de genul „gusturile nu se 
discută” sau „gestul contează”... Dacă femeile, prin natura lor, au o înclinaţie spre artă şi 
spre tot ce e frumos şi de bun gust, despre bărbaţi putem spune că se află la polul opus: 
grăbiţi, superficiali şi aproape dezinteresaţi.   

Lucrând într-o piaţă de flori, cred că am văzut destule... Unii sunt de o naivitate 
cosmică, cumpărând buchete fără logică şi fără nici un aspect de la prima florăreasă 
care le zâmbeşte frumos... Alţii, abia le spun florilor pe nume...     

Pe de altă parte, dezechilibrul pieţei se datorează şi florarilor: mult prea mulţi, iar 
unii mult prea mediocri. Cel mai mult mă doare că atât de mulţi îşi bat joc de me-
seria aceasta încât ne descalifică şi ne bagă pe toţi în aceeaşi oală a speculanţilor, a 
evazioniştilor fiscali, inamici ai siguranţei naţionale ş.a.m.d. 

ÎN CONCLUZIE?

Dragă cumpărătorule de flori, 

Să ştii că cea mai mare satisfacţie o vei avea doar atunci când vei cumpăra un 
buchet de flori de la o persoană cu adevărat pasionată de design floral, care chiar 
pune suflet în fiecare aranjament şi care chiar ştie ce face! Pe site-ul FLORISTS ONLY vei 
găsi doar o mică parte dintre profesionişti, dar merită să îţi alegi propria ta florărie 
preferată. Fidelitatea ta nu va rămâne nerăsplătită!

Tot în acest ghid vei afla cum să eviţi florile ofilite şi cum să identifici buchetele 
şi aranjamentele de calitate! E spre binele tău!

© Bevd@l  / Dreamstime.com

Ştiai că...
În urma unui studiu efectuat de SAF şi 
The Michael Cohen Group s-a demonstrat 
faptul că 92% dintre femei îşi aduc aminte 
când au primit flori ultima dată?  

sursa: aboutflowers.com



Ştiai că...

• Plantele îşi manifestă adevărata 
putere în cele mai diferite moduri şi în 
momente, de multe ori, neînsemnate? 
De exemplu, în camerele în care se 
află plante s-au înregistrat cu 45% mai 
puţine migrene decât în cele lipsite de 
material vegetal.(sursa: Fjeld)
• Plantele absorb toxinele emise 
în interiorul locuinţei de adezivii şi 
vopselele de pe pereţi şi podea sau de 
echipamentele electronice? Cât timp 
plantele sunt sănătoase, vor continua 
să facă acest lucru şi pot chiar să îşi 
mărească capacitatea de absorbţie. 
(sursa: Wood)
• Toate plantele absorb toxine - 
unele mai repede decât altele? (sursa: 
Wood & Burchett)
• Plantele ne ajută să ne relaxăm? Ce 
se întâmplă practic? În circumstanţe 
stresante plantele pot readuce pulsul şi 
tensiunea arterială la valori normale. 
(sursa: Lohr & Russell)
• Plantele ne ajută să ne concentrăm? 
Aşează o plantă în ghiveci lângă com-
puter şi vezi diferenţa! (sursa: Berg & 
Fjeld)
• Plantele cresc creativitatea?  (sur-
sa: Ulrich, TNO) 
• Plantele menţin motivaţia şi cresc 
satisfacţia muncii? (sursa: Cade)

ANTHURIUM 
Andreanum Grp.
(Baby Boomer)

PLANTA DE BIROU A 
ANULUI 2010
 ÎN OLANDA

În Nr.6 al revistei 
FLORISTS ONLY aflaţi 
cum trebuie să 
aveţi grijă de plan-
tele de Anthurium!

foto: Flower Council of Holland



TRENDS
2010-2011

Decorează-ţi casa cu flori şi plante 
tropicale (foto: Alocasia Sanderi-
ana); transpune-te într-un paradis 
exotic şi imaginează-ţi albastrul 
infinit al oceanului! Acesta este 
îndemnul lansat de Flowers & 
Plants Association (UK) împreună 
cu culoarea anului 2010 - TUR-
QUOISE. 

 
 

Citiţi mai multe 
despre ultimele 
tendinţe în Nr.9 al 
revistei FLORISTS 
ONLY!

PREGĂTEŞTE-TE 
DE CRĂCIUN!

De Crăciun, înnobilează-ţi casa cu
 

EUPHORBIA 
PRINCETTIA
 în culori nonconformiste de roz 

pal şi cyclamen! O plantă rezistentă 
rezistentă şi nepretenţioasă, ce 

poate fi ţinută şi afară la temperatu-
ri de 5-10oC, iar în interior, temper-

atura ideală este de 17-20oC. 
Toţi musafirii le vor remarca!

foto: Flower Council of Holland



Familia Orchidaceae este una dintre cele mai bogate familii din lumea vegetală, 
mândrindu-se cu o mulţime de specii ce au invadat zonele tropicale. Orhideile 
Phalaenopsis au devenit în ultimul timp foarte populare printre iubitorii de flori 

din România, fiind nelipsite din florării şi hyper-market-uri. Florile în formă de flu-
ture, cu petale rotunjite, în culori imposibil de reprodus pe pânză, atrag privirile oricui 
şi recunoaştem şi noi aspectul lor deosebit de comercial. Dacă aţi primit de curând o 
astfle de orhidee, iată câteva informaţii pe care ar trebui să le ştiţi:

* genul Phalaenopsis cuprinde în jur de 50 de specii;
* cresc mai ales în India, Filipine, Malaezia, Noua Guinee şi în nordul Australiei;
* în natură, toate speciile cresc la umbră, pe trunchiuri de copaci, într-o atmosferă 
umedă;
* nu suportă seceta şi temperaturile joase (iarna, au nevoie de 17-21oC, iar pământul 
trebuie menţinut umed în permanenţă. Primăvara, temperatura trebuie ridicată până 
vara, când poate ajunge până la 28oC, iar noapte nu trebuie să coboare sub 20oC.);
* orhideile Phalaenopsis prosperă în coşuri sau ghivece cu găuri de scurgere, într-un 
amestec de rădăcini de ferigă, Sphagnum şi frunze de stejar zdrobite;
* nu se udă decât cu apă fără calcar;
* au nevoie de umiditate mare: 60-70%.

Sursa: Grund – Encyclopedie des plantes d’interieur
foto: Jos van Galen

Cum folosim Phalaenopsis în 
aranjamentele florale?
Deoarece nu au suficientă putere 
pentru a absorbi apa din buretele 
floral, e indicat ca ele să fie puse 
direct în apă, sau, chiar dacă sunt 
fixate cu ajutorul buretelui, capătul 
tulpinii trebuie să ajungă la o sursă 
de apă. Florile individuale pot fi li-
pite cu lipici rece sau se pot fixa cu 
ace în aranjamente.

PHALAENOPSIS - Handling & Care



foto: Denis Pepin / Dreamstime.com 

Iată câţiva paşi pe care TREBUIE să îi respecţi pentru a te bucura din plin de ele:

   1. Alege o vază potrivită pentru buchetul pe care l-ai primit.
   2. Spal-o şi umple-o cu apă la temperatura camerei (nici prea caldă, nici prea rece).

   3. Dacă ai la îndemână, poţi adăuga un pliculeţ cu îngrăşământ pentru flori tăiate care 
va încetini înmulţirea microorganismelor din apă.

   4. Înainte de a pune buchetul în vază, taie cozile florilor şi verdeţurilor oblic, pen-
tru a mări suprafaţa de absorbţie a apei. (Dacă ai timp, acest pas ar trebui făcut ţinând 

tulpinile florilor sub apă). Dacă în buchet sunt şi Gerbere sau alte accesorii însârmate, ai 
grijă ca sârma să nu ajungă în apă.

   5. Înlătură toate frunzele care ar putea ajunge sub apă. Prin putrefacţia lor, ele 
determină ofilirea prematură a florilor.

   6. Dacă ambalajul buchetului este de prost gust, înlătură-l şi pune în vază doar florile 
şi verdeţurile.

   7. Chiar dacă florile sunt pe jumătate ofilite, NU LE ARUNCA! Vei avea o satisfacţie 
şi mai mare dacă vei reuşi să le readuci la viaţă.

   8. Nu fuma în apropierea unui buchet de flori şi înlătură din cameră sursele 
producătoare de etilenă (fructele stricate, de exemplu.)

   9. După ce spectacolul vizual s-a terminat, dezinfectează bine vaza, astfel încât bu-
chetul următor să creadă că e nouă... (© Teofil Molcuţ)

AI PRIMIT FLORI?



CUNOŞTI
TRANDAFIRII?

Trandafirul îşi are originea în Asia 
Mică şi regiunile subtropicale ale Asiei de 
Est. Suprafeţele ocupate, astăzi, cu această 
cultură sunt de aproximativ: 800 ha în 
Olanda, 460 ha în Italia, 450 ha în Franţa, 
200 ha în Maroc, 10-15 ha în România.

Durata de viaţă: 4-10 zile, în funcţie de 
soi şi condiţiile de păstrare. 

CUM ARATĂ UN TRANDAFIR 
PROASPĂT?

La pipăire, bobocul este tare, iar pet-
alele sunt netede şi nu se desprind cu 
uşurinţă.  Aceste caracteristici se păstrează 
timp de 4-7 zile de la recoltare (la tempera-
turi de 3-5oC), după care, la temperatura 
camerei, floarea începe să se maturizeze: 
petalele se desfăşoară rând pe rând până 
când descoperă complet organele repro-
ductive.

Odată deschisă complet, floarea se va 
ofili în următoarele 24 de ore, iar petalele 
s-ar putea să cadă. Fiecare soi de trandafir 
se deschide în propriul său ritm, dar pen-
tru a încetini deschiderea florilor, e bine să 
îi păstraţi într-un loc răcoros şi umbros. 

Trandafirii se ofilesc prematur dacă se 

deshidratează, de aceea nu trebuie ţinuţi prea 
mult timp fără apă. Dacă sunt transportaţi pe 
distanţe lungi, pot fi înveliţi într-un material 
umed sau stropiţi cu apă din când în când, dar 
numai pe frunze şi tulpini! Prea multă umezeală 
determină putrefacţia petalelor (apar nişte pete 
maronii - Botrytis cinerea).  De asemenea, apa 
din vază trebuie schimbată în fiecare zi!

De multe ori se întâmplă ca trandafirii să 
fie recoltaţi prea repede. În acest caz, e posi-
bil ca florile să nu se mai deschidă complet, de 
aceea vă recomand să evitaţi trandafirii care par 
prea îmbobociţi. (Nu este cazul trandafirilor de 
grădină...)

TOŢI TRANDAFIRII AU PARFUM?

Cele mai multe soiuri care se vând acum în 
pieţe şi florării NU sunt parfumate. De ce? Simp-
lu! Pentru că trandafirii parfumaţi se deschid re-
pede şi au viaţă scurtă, iar cei fără parfum trăiesc 
mai mult. Deci, din punct de vedere economic, 
trandafirii fără parfum sunt mai rentabili pentru 
ambele părţi.

SOIURI REZISTENTE
Iată câteva soiuri de trandafiri de încredere: 

Trandafiri Roşii
Red Naomi

Passion
Prestige

Bordeaux
Happy Hour
Upper Class

Freedom

Trandafiri portocalii
Colandro

Milva
High Society

Utopia
High Orange

Mario



Trandafiri Galbeni
Ilios!
Tara
Viva

Sphinx

Trandafiri Roz
Aqua

Bel Rose
Tenga Venga

Duett

Trandafiri Albi
Avalanche+

Akito
White Naomi

Emanuelle 

Poate nu ştiai...

Lucrul cel mai important: când 
începem să lucrăm un aranjament, 
regula de aur este tăierea florilor sub 
apă, pentru ca aerul din tulpină să 
iasă iar apa să pătrundă până la floare. 
Tulpinile lemnoase se taie mai întâi 
sub apă clocotită, până ies bulele de 
aer, apoi sub apă rece.

Veţi vedea cum revine la viaţă orice 
trandafir, liliac sau floare cam ofilită! 
La fel se procedează şi cu frunzele, mai 
ales cele de primăvară, care se veştejesc 
foarte repede. 

(Sanda Lazur - ikebana teacher)

 

În Nr.10 al revistei 
FLORISTS ONLY aflaţi 
mai multe despre 
ikebana de la Sanda 
Lazur - ikebana 
teacher!

Irene van der Geest
Florăria Olandeză
www.florariaolandeza.ro

Un buchet din trandafiri, 
Alchemilla şi Gloriosa, 
mărginit de 2 frunze de 
Anthurium.



Se apropie ziua de 1 Martie şi ziua 
mamelor, zile în care fiecare femeie 
se aşteaptă să primească cel puţin un 

buchet de flori. Nu e de mirare că mai toţi 
ne simţim împovăraţi în aceste zile...  Din 
păcate, o bună parte dintre noi (bărbaţii) 
am îmbrăţişat ideea că doar „gestul 
contează” şi am devenit din ce în ce mai 
puţin pretenţioşi când vine vorba de flo-
rile pe care le cumpărăm şi, mai apoi, le 
oferim. Dar cum putem să trecem de acest 
început de primăvară fără a avea remuşcări 
că nu am oferit florile potrivite? Iată câteva 
sfaturi utile:

1. Dacă nu sunteţi siguri că un anumit bu-
chet de flori va fi pe gustul unei doamne, 
mai bine oferiţi flori nearanjate. Alegeţi 
flori de primăvară: lalele, frezii, zambile, 
ranunculus, anemone; şi puţină verdeaţă. 
Cel puţin gestul va fi apreciat...

2. Dacă optaţi totuşi pentru buchete de 
flori şi aranjamente florale, iată câteva as-
pecte pe care trebuie să le aveţi în vedere:

• CULOAREA 
- alegeţi buchetele de flori în maxim 2 cu-
lori (culori contrastante), sau în diferite 
nuanţe ale aceleiaşi culori. 
- florile de primăvară pot alcătui buchete 
multicolore deosebite. E de preferat ca bu-
chetul să fie rotund şi realizat corect, în 
tehnica spiralei. (vezi suplimentul „Cele 
mai frumoase florării din Viena”.)

• FORMA
- aranjamentele florale pot avea forme 
dintre cele mai diverse, în funcţie de stilul 
abordat. Buchetele şi aranjamentele asime-
trice sunt, însă, cu mult mai interesante 
şi plăcute privirii, dar şi solicită mai mult 
creativitatea floristului. 
- sunt de evitat buchetele şi aranjamentele 
fără nici o formă şi fără aspect, lucrate ne-
glijent, fără nici o preocupare faţă de mate-

CUM ALEGEM 
UN BUCHET 

DE CALITATE?

foto: © Franz Pfluegl Dreamstime.com



rialele folosite...  
- ambalajul trebuie să pună în valoare florile. Un 
florist cu experienţă va şti să aleagă ambalajul 
potrivit pentru fiecare buchet. 

• ORIGINALITATE
- dacă nu aţi mai văzut acelaşi aranjament floral 
şi în celelalte florării din oraş, e foarte probabil 
ca el să fie original. 
- dacă nu găsiţi nimic original, cereţi şi vi se va 
da! Deşi, în nebunia zilei de 8 martie, nu toţi au 
timp să creeze. În acest caz, e mai bine să lăsaţi o 
comandă cu câteva zile înainte.

Din imaginile prezentate în continuare veţi 
înţelege ce e bine şi ce nu la un buchet de flori:

AŞA DA!
Un buchet din 3 cale Zantedeschia. 
Aranjament clasic, verdeţuri deo-
sebite, ambalaj potrivit. 

AŞA DA!
O combinaţie de flori: cale, 
trandafiri, Allium, Hortensia. 
Aranjament asimetric, verdeţuri 
deosebite, ambalaj potrivit.

Oradea - Piaţa Cetate



E O.K. şi aşa...
Trei cupe de orhidei Cymbidium, 
gipsophylla şi verdeţuri deosebite.  

Oradea - Piaţa Cetate



AŞA DA!
Buchete rotunde cu multe flori, în culori asortate. Gerbera, 
Alstroemeria, trandafiri, Antirrhinum, Delfinium etc.
Cu sau fără ambalaj.  

Oradea - Florius



Oradea - Florius



AŞA NU!
Lipsa de profesionalism te zgârie pe ochi. Ambalaj fără nici o formă, 
la fel şi „buchetul”. Calele vopsite aiurea... Vaza murdară... 



AŞA NU!



AŞA NU!

V-ar place să primiţi un astfel de buchet?

Trei trandafiri aruncaţi într-un ambalaj cu o fundiţă făcută 
în grabă... 



AŞA NU!



AŞA NU!



AŞA NU!
Oricât de ieftine vi s-ar părea garoafele, din ele se pot realiza 
aranjamente florale cu totul deosebite! Nu lăsaţi un astfel de 
ambalaj să le eclipseze frumuseţea?



AŞA NU!



Merge şi aşa...

Cele trei fire de Lisianthus ar fi arătat mult mai bine fără 
orhideile roz, care cresc inutil preţul buchetului...  



AŞA NU!
Unii comercianţi de flori au impresia că pot să vândă orice, 
oricui. Chiar şi trei orhidei Cymbidium vopsite într-un roşu 
dezgustător... Mergeţi mai departe!



AŞA NU!



AŞA NU!

Un buchet neaspectuos din care nu se înţelege nimic... 
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