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Cum poți să spui cât este ora fără să te uiți la 
ceas?

• Uită-te în gradină și florile îți vor spune! Florile
din gradină nu sunt doar frumoase prin
intensitatea culorii florilor ci, pot fi și utile,
spunându-ți cât este ora. Gradul de deschidere al
florilor poate să ofere atât informații despre
momentul zilei cât și despre vreme. Vrem să vă
arătăm cum poți avea ceasul perfect cu ajutorul
florilor.



• Încă din secolul al 18-lea, naturistul
suedez Carl von Linné a stabilit că
florile au propriul ritm biologic în
care își deschid și închid florile în
diferite momente ale zilei, ce are un
rol important în natură și anume:

• de a furniza insectelor o sursă non-
stop de polen și nectar.

• insectele știu perioada de
deschidere a florilor și, astfel se
înlătură disconfortul căutării unei
surse de hrană.

• se reduce competiția pentru hrană
printre albine, bondari, fluturi etc.



• Fiecare plantă are nevoie de
anumite insecte pentru polenizare.

• De exemplu, primula se reproduce
cu ajutorul moliilor a căror trompă
lungă le permite să intre adânc în
floare. Moliile își încep zborul
târziu în noapte când, gradina
devine un loc sigur pentru ele odată
cu retragerea pasărilor. Pentru a fi
polenizată de molii, primula și-a
adaptat perioada de deschidere a
florilor târziu în noapte. Un alt
beneficiu îl reprezintă economisirea
energiei plantei.



Perioada de deschidere a florilor:

5:00 - Macul • 6:00 - Volbura



Perioada de deschidere a florilor:

7:00 - Podbal 8:00 - Ciuboțica-cucului



Perioada de deschidere a florilor:

9:00 - Margareta 10:00 - Măcriș (trifoi)



Perioada de deschidere a florilor:

11:00 - Scroafa-ciulin • 12:00 – Ghețișoara (begonia)



Perioada de deschidere a florilor:

4:00 - Marvel of Peru 8:00 - Primula



Perioada de închidere a florilor:

2:00 - Cicoare 3:00 - Dovleac



Perioada de închidere a florilor:

4:00 - Podbal 4:00 - Măcriș



Perioada de închidere a florilor:

5:00 - Nufăr 6:00 - Mac



Perioada de închidere a florilor:

9:00 - Ciuboțica-
cucului (primula veris)



Ceasurile din flori sunt considerate

• un truc natural și un ornament cu
rolul de a atrage privirile însă nu
și-au pierdut farmecul. Dincolo
de aspectele moderne actuale,
ora indicată de flori poate fi o
soluție la îndemână atunci când
lucrați în gradină. Doar o privire
rapidă la brazdele de flori vă
poate spune, de exemplu, dacă
este vremea prânzului.



Citate 

• “Florile nu au speranță. Pentru că
speranța înseamnă mâine, iar
florile nu posedă decât ziua de
astăzi.”

• Antonio Porchia

• “Pâinea hrănește trupul, este
adevărat, dar floarea este hrana
sufletului.”

• Coranul

• “Dacă nu ai fost niciodată
cutremurat până în adâncurile
sufletului de o floare deschisă în
primăvară, poate că sufletul tău nu
va cunoaște nicicând înflorirea.”

• Audra Foveo

• “Acolo unde înfloresc florile
există încă speranță.”

• Lady Bird Johnson



Florile pot să spună dacă este cazul sau nu să 
fie udate într-o zi

• Dacă gălbenelele nu au florile
deschise la 7 dimineața, este
semn de vreme rea în timpul
zilei.

• Dacă florile se închid complet,
există posibilitatea apariției
unei furtuni și, ar fi indicat, să
strângi uneltele de grădinărit
răspândite prin curte.


