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10 plante care îți 

purifică aerul din 

locuință 

Primele informații despre aranjamentele florale 
datează din vremea Egiptului antic, adică de acum 
mai bine de 2000 de ani î.Hr,. Egiptenii foloseau florile 
în vase pentru decorul meselor sau al încăperilor dar 
și în cadrul procesiunilor religioase, inclusiv la nunți. 
Cele mai folosite flori erau florile de lotus, în cinstea 
zeiței Isis, ce reprezenta mama și șotia perfectă, pa-
tronând  natura și magia. 

 
Grecii antici ș romanii foloseau și ei flori și plante, 

ca aranjamente florale, dar mai mult sub formă de 
ghirlande și coroane, decât în vase. De asemenea, 
decorau podelele și paturile cu petale de flori. Cununi-
le de lauri semnificau victoria și erau dăruite câștigă-
torilor la competițiile sportive sau literare, iar în Roma 
simbolizau victoria militară. 

 
Și în China antică se foloseau aranjamentele din 

flori, ramuri sau plante, atât pentru decor dar și în 
medicină și ceremonii religioase. Fiecare plantă sau 
floare avea o semnificație diferită, spre exemplu bam-
busul simboliza longevitate iar orhideea, fertilitate. 

 
În Europa, aranjamentele florale au început să apa-

ră în jurul anului 1000 d.Hr, fiind folosite mai ales iî 
mănăstiri și biserici. 

 
Epoca victoriană (1837-1900), recunoscută pentru 

accentul pus pe moralitate și puritanism, a adus cu 
sine o dezvoltare importantă în folosirea florilor, ca 
mijloc de exprimare a sentimentelor între îndrăgostiți.  

 
Pentru că vremurile impuneau un comportament 

distant iar comunicarea directă a sentimentelor ieșea 
din discuție, (tinerii sau mai puțin tineri, dar etern în-
drăgostiți,) îndrăgostiții au găsit modalități noi prin 
care să își manifeste disponibilitatea și interesul față 
de o anumită persoană. 

Istoric  

Centrul Raional de Documentare și 

Informare „Mihail Sadoveanu” Soroca 

" Cartea reflectă, ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii omenirii, 

reflectă istoria omenirii pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, 

reflectă înfrângerile şi biruinţele sale. Cartea ne este un prieten 

credincios de nădejde." (G. F. Morozov) 

Centrul Raional de Documentare și 

Informare „Mihail Sadoveanu” Soroca 
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 Sursa articol: Wolverton, B. 

C., A. Johnson si K. Bounds, 

"Interior Landscape Plants for 

I ndoor  A i r  P o l lu t ion 

Abatement," NASA/ALCA Final 

Report, Plants for Clean Air 

Council, Davidsonville, Mary-

land, 1989 

 Dacă vreți să aveți aer curat în camera în care 

stați și chiar mai puțin praf, e bine să țineți în încă-

pere anumite plante. Un studiu NASA vorbește 

despre câteva plante în ghiveci care nu trebuie să 

lipsească din locuința nimănui.    

 

Iată care sunt cele 10 plante minune care pot fi 

o armă împotriva poluării:    

 

1. Iedera este de departe 

cea mai recomandată plantă 

când vine vorba de poluare. 

Se spune ca ea poate absorbi 

90% din benzen, un solvent 

care se găsește frecvent în 

vopsea, cerneală, materiale 

plastice, cauciuc, detergenți și fum de țigară.    

 

2. Cactusul absoarbe ga-

zele nocive și generează oxi-

gen pur. Se recomandă sa-l 

pui lângă televizor, fiindcă 

absoarbe undele electro-

magnetice. Spre deosebire 

de celelalte plante, cactușii 

produc oxigen noaptea și elimină 

monoxid de carbon ziua, așa că și dor-

mitorul e un loc bun pentru ei.   

 

3. Anthuriumul elimină amoniacul 

care se adună în încăperi, mai ales în 

bucătării.    

 

4. Dracena acționează împotriva compuși-

lor organici volatili (acetona, etanol, benzen) 

eliminați de diferite spume folosite la fabrica-

rea mobilei și de picturi.     

 

5. Crassula (arborele de jad) se spune că 

adună energiile negative din camere. Așa 

că, daca știi că ești o persoană agitată, ner-

voasă sau supărată, pune-ți o Crassula în 

cameră și sigur te vei liniști.    

 

6. Crizantemele sunt bune de pus într-

o cameră unde tocmai ai vopsit ceva fiind-

că absoarbe vaporii.  

 

7. Palmierul Doamnei se potrivește de minu-

ne în bucătărie, fiindcă absoarbe amoniacul pre-

zent în produsele de curățat vasele.  

 

8. Filodendronul degajă o cantitate mare de 

vapori de apă și umidifică astfel camerele cu aer 

uscat. E bine ca planta să fie ținută în încăperile 

în care se află sobe.    

 

9. Voalul miresei (Chlorophytum) 

absoarbe în 24 ore pana la 95% din 

monoxidul de carbon prezent în fumul 

de țigară. Nu este o plantă pretențioa-

să.  

 

10. Ficusul. Deși este cu-

noscut faptul că plantele puri-

fică aerul, puțini dintre noi 

știm, însă, că ficusul are propri-

etatea de a elimina formalde-

hida "ascunsă" în tapet, mobilă sau zugrăveală. Ficu-

sul este cea mai bună alegere pentru locurile în care 

există mochetă, pentru că absoarbe compușii orga-

nici volatili emanați de adezivul utilizat pentru a o 

lipi. 

 

SFATURI UTILE ȘI ȘTIAȚI CĂ 

 Se pot înlătura depunerile de calcar de pe farfurioarele ghive-

celor cu flori cu ajutorul cojilor de ou mărunțite, amestecate cu 

doua linguri de oțet. 

  Florile de câmp se pot păstra proaspete mai mult timp dacă 

se dizolvă în apa din vază un vârf de cuțit de sare de bucătărie. 

 Muscatele, glicinele, garoafele prefera, în loc de sare, o linguri-

ța de zahăr la 2 zile. 

 Flotile ofilite pot fi revigorate, dacă se dizolvă în apa din vază 

un comprimat de aspirină. 

 Drojdia de bere poate deveni un stimulent ideal pentru plan-

tele din ghiveci. Se dizolva cate un cub, de aproximativ 80 g, in 

apa cu care sunt stropite, si ele vor creste mai repede si mai 

viguroase. 

 Nu se aseaza ghivecele cu flori in apropierea radioului, a tele-

vizorului sau a altor surse de zgomot, deoarece plantele sunt 

foarte sensibile si pot ” muri” din cauza zgomotului. 

 Cactusii pot fi curatati de praf cu ajutorul unei periute de dinti 

inmuiata in clabuc de sapun, dupa care sunt bine clatiti cu apa 

rece. 

 Plantele cu frunze mari (gen ficus) se intretin in permanenta 

curate si lucioase, daca se sterg cu un burete inmuiat in lapte 

fiert si racit. Acelasi efect il au glicerina si berea. 

 Florile cu codite lemnoase (trandafirii) nu se ofilesc daca, 

inainte inainte de a fi puse in glastra, coditele sunt batute usor 

cu un ciocan si inmuiate cateva clipe in apa fierbinte. 

 Cele mai usoare seminte din lume sunt cele ale orhideei. 1000 

de astfel de seminte nu depasesc greutatea de 1mg. 

 O veche legenda spune ca narcisele au aparut la moartea lui 

Narcis, un tanar singuratic care se placea pe sine insusi si ado-

ra sa se plimbe prin paduri si pe campii. 

 Mirosul florii de cactus american se poate simti si de la o dis-


