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Abstract. In this paper are presented some of materials and new methods 

used for arrangement of green areas in our country. We had in view the vegetal 
material, irrigation systems, materials for aquatic arrangements, stones, vegetal 
substrates and other materials (protection gel for roots, GEFA Mycorrhiza, 
GEFA Alginat, wood). The used styles are the known ones (geometry, landscape 
and mixt) but the arrangement project is done on PC that allows more arrange 
solutions. 

 
Diversitatea modalităţilor de amenajare a grădinilor este limitată doar de 

imaginaţia umană, putându-se utiliza atât metodele mai clasice de amenajare cât şi 
metodele mai noi, care sunt însoţite de materiale noi, mult mai performante şi mai 
aspectoase. 

Odată cu intrarea României în Comunitatea Europeană se impune ca nivelul 
la care se realizează amenajările peisagistice să fie cât mai ridicat, pentru a putea 
fi competitive în cadrul pieţei comune europene. 

În prezent în amenajarea spaţiilor verzi se tinde spre o mai bună punere în 
evidenţă a speciilor valoroase din punct de vedere ornamental, dar şi spre 
introducerea de elemente şi materiale decorative noi, alături de utilizarea celor 
clasice.. 

În această lucrare sunt prezentate câteva dintre materialele şi metodele noi, 
utilizate în amenajarea spaţiilor verzi în ţara noastră. 

 
MATERIALE UTILIZATE ÎN AMENAJĂRILE PEISAGISTICE  

CONTEMPORANE 
 

A – Materialul vegetal  
Plantele ornamentale utilizate în amenajările peisagistice trebuie să 

îndeplinească anumite standarde de calitate (turgescenţa ţesuturilor, culoarea 
frunzelor, integritatea frunzelor etc.), iar după modul de ambalare în vederea 
comercializării întâlnim: 

-material vegetal cu rădăcina nudă – se recomandă mai puţin şi numai 
pentru puieţii de Salix, Populus, Robinia, Acer, Betula ş.a.; 
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-materialul vegetal cu balot de pământ – în acest caz balotul se 
confecţionează din pânză de sac, eventual armată cu plasă de sârmă. Se foloseşte 
frecvent, prezentând atât avantaje, cât şi dezavantaje; 

-material vegetal la containere - este utilizat tot mai frecvent, deoarece 
prezintă numeroase avantaje. 

Pepinierele din ţara noastră produc momentan cantităţi mici de material 
vegetal la containere, dar tendinţa clară este spre dirijarea producţiei către acest 
segment de piaţă. 

Procentul de prindere în cazul materialului la containere este de peste 90 %. 
 
B – Sistemele de irigaţie  
Aceste sisteme de irigare profesionale se impart în două mari categorii, în 

funcţie de modul de distribuire al apei: 
- sisteme de irigare prin aspersiune, care au o durată de 

viaţă a întregului sistem foarte mare dar prezintă dificultăţi de 
utilizare. 

- sisteme de irigare prin picurare care pot fi manuale (cu 
robinete de punere în funcţiune) sau automate (cu panou de 
comandă), fiind cele mai utilizate în prezent în amenajările moderne. 

 
C – Materiale pentru amenajările acvatice  
Folii speciale şi bazine performante 
Amenajările peisagistice contemporane au ca parte importantă, cu interes 

aparte, zona acvatică, reprezentată de fântâni arteziene, bazine, jocuri de apă, 
cascade, cursuri de apă ş.a. 

Folia din PVC se utilizează pentru amenajarea lacurilor cu aspect natural şi 
pentru alte tipuri de amenajări acvatice care funcţionează în regim de circuit 
închis. 

Pentru lacurile cu suprafeţe mici se pot utiliza bazinele performante care au 
avantajul că se montează mai rapid, sunt mai rezistente iar unele modele pot avea 
incluse lacuri pentru plante acvatice şi filtre. 

Pentru claritatea apei din lacuri pot fi folosite două procedee:  
- se folosesc filtre bio-mecanice prin care apa se circulă cu 

ajutorul unei pompe; 
- se utilizează plante acvatice care trebuie să acopere mai 

mult de 20 % din suprafaţa luciului de apă. 
Figurinele şi jocurile de apă preformate sunt realizate dintr-o răşină 

sintetică rezistentă la şocuri mecanice şi la îngheţ, ceea ce face posibilă utilizarea 
lor atât în interior cât şi la exterior. 

Rezistenţa în timp a acestor ansamble este destul de mare (până la 25 ani), 
fapt care le recomandă pentru amenajările moderne. 

Jocurile de apă pot avea diferite forme şi se pot încadra în diferitele stiluri 
de amenajări, putând imita piatra, lemnul sau orice alt material. 

 



 899

D. – Piatra. Este un material natural care se găseşte în diferite forme şi 
culori şi se foloseşte frecvent pentru: alei de piatră înierbată, alei în pas chinezesc, 
stâncării, placarea zidurilor de sprijin ale teraselor ş.a. 

La amenajările moderne se introduc şi noi sortimente de piatră: piatra din 
recifele de corali, piatra vulcanică ş.a. 

Tendinţa în prezent este să se utilizeze diferite combinaţii de piatră (piatră 
spartă, piatră plată, piatra de râu, spărturi de marmură ş.a.). 

 
E. – Substraturi vegetale  
Sunt de o importanţă majoră, tendinţa pe plan internaţional fiind de a utiliza 

un pământ cât mai ecologic, cu un impact cât mai pozitiv asupra plantelor dar şi 
asupra mediului. 

Substraturile folosite în amenajările peisagistice pot fi: naturale (mraniţă, 
pământul de ţelină, turbă) sau amestecuri pentru uz universal sau special 
(trandafiri, petunii, plante de interior, gazon, conifere etc.). 

 
F. Alte materiale  
Gelul protector pentru rădăcini – are rolul de a păstra o umiditate 

corespunzătoare în zona sistemului radicular. Denumirea comercială este 
STOCKOSORB şi se pot utiliza următoarele doze: 100g/mp pentru gazon 
(administrat la 15 cm adâncime) sau 200 g/mp pentru plantări de arbori şi arbuşti ( 
administrat la 20 cm adâncime). 

GEFA Mycorrhiza – este un “vaccin“ care se aplică plantelor având 
capacitatea de a crea simbioza dintre rădăcini şi ciuperci, asigurându-se astfel un 
supliment de substanţe nutritive.  

GEFA Alginat – este o substanţă care îmbunătăţeşte şi revitalizează 
structura solului, fiind realizată din alge marine de înaltă calitate care asigură 
plantelor o mai mare rezistenţă în perioadele mai secetoase. 

Lemnul – este un material rustic folosit din belşug în amenajările peisagere 
din ţara noastră, iar noile tehnologii de tratare şi prelucrare a lemnului au lărgit 
gama de utilizare a acestui material. 

 
METODE NOI UTILIZATE ÎN AMENAJĂRILE 

CONTEMPORANE 
 

În prezent, în funcţie de spaţiul care se amenajează şi de spaţiile 
înconjurătoare, se utilizează unul din stilurile cunoscute (geometric, peisager sau 
mixt) iar amenajarea se realizează frecvent pe calculator. Acest fapt permite 
realizarea mai multor soluţii de amenajare, iar consultările dintre proiectant şi 
beneficiar se poartă mult mai eficient, beneficiarul putând alege, la sugestia 
proiectantului varianta de amenajare adecvată. 

Tendinţele în proiectare, în momentul de faţă, sunt canalizate spre utilizarea 
de tehnologii moderne dar şi spre diversificarea zonelor care se doresc a fi 
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amenajate (grădini interioare, terase, spaţii verzi de firme, showroom-uri, spaţii de 
joacă pentru copii, acoperişuri de bloc ş.a.). 

Întreţinerea spaţiilor verzi este un serviciu relativ nou, foarte necesar şi care 
beneficiază de un segment tot mai important în piaţa spaţiilor verzi. 

De asemenea, serviciile de consultanţă pentru spaţiile verzi oferă clienţilor 
soluţii de amenajare, reamenajare, întreţinere şi alte informaţii de specialitate 
necesare pentru orice tip de amenajare. 

Specializarea şi evaluarea serviciilor de amenajare se poate face mai nou şi 
prin colaborarea cu organizaţii din Comunitatea Europeană care oferă know-how 
gratuit pentru ţările est-europene. 

CONCLUZII 
Viitorul amenajărilor de spaţii verzi din ţara noastră este foarte promiţător, 

în aglomerările urbane făcându-se deja simţită nevoia creşterii suprafeţelor de 
spaţii verzi. 

Materialele folosite la ora actuală în spaţii verzi au la bază atât materiale 
autohtone dar şi mai multe materiale din import, de o calitate foarte bună, 
lărgindu-se astfel variantele alese pentru amenajarea spaţiilor verzi. 

Realizarea spaţiilor verzi actuale a dus şi la dezvoltarea unor industrii 
colaterale, cele furnizoare de materii prime pentru realizarea de spaţii verzi. 

În amenajarea spaţiilor verzi actuale se tinde spre o mai bună punere a lor în 
valoare, spre folosirea de specii cât mai valoroase din punct de vedere ornamental 
şi introducerea de elemente şi materiale cât mai decorative. 
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