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Abstract: This paper contains the description of the four Hosta  species: Hosta 

albo-marginata (Hook) Hyl., H. lancifolia Thbg., H. plantaginea(Lam.) Aschers., H. 

fortunei (Baker) Bailey., which are cultivated in Kishineve Botanical Garden; the key to 

determination, the methods of multiplication and cultivation. 
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INTRODUCERE 

Genul Hosta Tratt. (Crin Japonez sau Crin de toamnă)  aparţine familiei Liliaceae 
L., a ordinului Liliales Lindl., clasa Monocotyledoneae. Este originar din regiunea 

floristică Est-Asiatică: Japonia, China, Insulele Curile şi Sahalin. Sunt cunoscute 38-40 

specii [1,2,6]. Unii autori atribuie acest gen familiei Hostaceae [7]. Denumirea a primit-o 
în cinstea botanistului şi medicului austriac N. Hosta (1761-1834). Mult timp hostele erau 

considerate reprezentanţi ai genului Hemerocallis L., iar mai tîrziu, ai genului Funkia 

Spreng. Ultimul a rămas ca sinonim [2].  

În natură crinii de toamnă cresc pe malurile rîurilor, pe stînci, pante muntoase, locuri 
înmlăştinite şi chiar pe dunele de nisip [1,2,4]. Preferă habitate umbrite şi umede. 

Actualmente există numeroase soiuri, forme de Hosta. Pînă în 2004 au fost înregistrate cca 

6000 clone. Aceste minunate plante decorative, care în Japonia sunt cunoscute şi cultivate 
din vremuri străvechi, în Europa au fost aduse spre sfîrşitul secolului XVIII, devenind mai 

populare abea prin anii 90 ai secolului trecut [5].  

În colecţia de plante perene netradiţionale a Grădinii Botanice (I) a AŞM de mai 
bine de 30 ani sunt cultivate patru specii de Hosta: H. albo-marginata, H. lancifolia, H. 

plantaginea şi H.fortunei, obţinute din seminţe sau rizomi , prin schimbul internaţional. 

MATERIAL ŞI  METODĂ 

Cercetările au fost efectuate pe terenul experimental al lagoratorului „Floricultura” 
al GB(I) a AŞM. Obiecte de studiu au servit patru specii de Hosta, menţionate mai sus. 

Schimbările fenologice au fost fixate conform metodelor tradiţionale [8]. Cheia 

determinării speciilor este elaborată în baza datelor bibliografice [1,2,6]. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Hostele sunt plante  erbacee perene, geofite, cu rizomi scurti, puţin lemnificaţi. 
Sistemul radicular - foarte stufos şi ramificat. Frunzele radiculare, de obicei, ovat-

lanceolate, cordiforme, cu nervuri proieminente au culoare verde, verde-smarald sau 
variegate, cu marginea uneori ondulată. Formează tufe luxuriante, foarte decorative. Unele 

specii, soiuri au frunze glauce. Florile  infundibuliforme, pendente, liliachii, albăstrui, 

violete sau albe, constau din şase stamine arcuite, un pistil filamentos şi perigon cu şase 
lacinii. Inflorescenţe de tip racem, arcuite, care pot fi mai înalte sau aproape cît tufa. 

Fructul reprezintă o capsulă tricarpelară, polispermă. În condiţiile noi de viaţă fructifică 

numai H. albo-marginata şi H. fortunei. Din seminţe hostele ajung la maturitate în al 4-6-
lea an de viaţă. Crinii japonezi sunt plante de perspectivă pentru amenajarea spaţiilor verzi 

şi a interioarelor. Menţinerea lor în cultură mai bine de două secole în Europa, la noi în ţară 

cca cinci decenii, reflectă un potenţial mărit de adaptare în condiţiile noi de viaţă.  

CHEIA DE DETERMINARE A SPECIILOR 
1. Flori mari(cca 10 cm), albe, aromă puternică. Frunze lucioase verzi, ovat 

cordiforme sau ovat-lanceolate. Tijele florale sunt puţin mai lungi decît frunzele. Frunze 
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fără strat glaucescent.....................................          .3. Crin japonez – H. plantaginea+ 

Flori mai mici (cca 6 cm), liliachii, mai rar  albe, fără aromă ...............................................2 
2. Flori infundibuliforme, cu o trecere bruscă de la tub îngust la lărgit, albastru-violet, cu 

desen alb în interior. Frunze ovate sau rotund cordiforme, verde închis, neglaucescente. 

Tijele florale sunt cu mult mai  înalte ca frunzele…………….........................H. ventricosa 
+ Flori pîlniare cu o trecere lentă de la tubul îngust la lărgit......................................3 

3. Plante neglaucescente .............................................................................................4 

+  Plante glaucescente ................................................................................................7 

4. Frunze verzi, ovat – lanceolate sau lanceolate .......................................................5 
+  Frunze variegate .................................................................................................... 6 

5. Frunze lucioase pe  ambele părţi. Axa florală de 35-50 cm, cu cîteva frunze mici  

......................................................................................................... 2. H. lancifolia+  Frunze 
verzi, mate. Axe florale de 60-90 cm înălţime, fără frunze. ........................H. rectifolia 

6. Frunze ovat-elipsoidale sau ovat-lanceolate, cu o dungă albă îngustă pe margine. 

Axele florale de 30- 50 cm ................................................................1. H. albo-marginata+  

Frunze cordat-ovate, cu dungă albă lată pe margini şi ondulate, cu ax floral de 50-80 cm 
înălţime ................................................................................................................ H. crispula 

7. Frunze late cordat-ovate, pe ambele părţi glauce; tijele florale de cca  50-70 cm, 

perigon lila sau aproape alb...............................................................................................H. 

sieboldiana+ Frunze cordate sau cordat-ovate, pe partea superioară mai puţin glauce, iar 

partea inferioară  cu strat glaucescent evident. Inflorescenţele cu mult mai înalte decît 
frunzele. Perigon violet. ...4.H. fortunei. 

 

1.Hosta albo-marginata (Hook) Hyl. (Funkia albo-marginata Hook.).  

Specie originară din Japonia. În Europa a fost introdusă în cultură în anul 1830 [1,4]. 

În codiţiile pedoclimaterice ale Moldovei plantele înfloresc  din a treia decadă a lunii iunie 
pînă la sfîrşitul lunii iulie. Racemul constă din 18-25 flori campanulat pîlniare de culoare 

lila deschis, fără aromă. La baza fiecărei flori stă o bracteie verde deschis, cu dungi maro. 

Fructifică, dar numai 30% din seminţe sunt fertile. Frunzele ovat-lanceolate au marginea 
coturată cu un chenar nuprea lat, alb. Au lungimea de cca 63 cm. Formează o tufă extrem 

de decorativă prin habitus şi colorit 

 
 

Foto 1. Hosta albo-marginata (Hook.) Hyl. 

* Fotografiile sunt ale autorului. 
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2.Hosta lancifolia Thbg. (H. japonica Koidr., Funkia japonica Voss., F. lanceolata 

Sieb.). Patria acestei specii este China de Nord, Coreea şi Sudul Extremului Orient. Înfloreşte 
la sfîrşitul verii – începutul toamnei [1,6]. În condiţiile noi de viaţă manifestă o înflorire mai 

tardivă în comparaţie cu alte specii: ultima decadă a lunii iulie - prima decadă a lunii 

septembrie. Racemul este lax şi e constitut din cca 10 flori infundibuliforme de culoare lila-
azurie. Lungimea tijelor florale e de 35-55 cm. Florile au în lungime 4 cm. Nu fructifică. 

Frunzele sunt mai mici: 15-18 cm lungime, ovat-lanceolate, verde-închis, lucioase pe ambele 

părţi. Peţiolul lung de 16-25 cm este subţire cu pete maro la bază. 

 
Foto 2. Hosta japonica Koidr. 

 

3. H. plantaginea (Lam.) Aschers.(Funkia grandiflora Sieb. et Zucc., F. 

subcordata Spreng.) Originară din China şi Japonia, unde se cultivă din vremurile 
străvechi. În Europa  este cunoscută din anul 1790 [1,4]. În Moldova este cea mai populară 

specie de hostă. Aceste plnte formează tufe mari, cu frunze ovat-lanceolate sau ovat-

rotunde, cordiforme. Au culoare verde smarald şi sunt lucioase. Lungimea frunzei e de cca 

45-55 cm. Axul floral atinge înălţimea de 45-65 cm. Florile albe mari (8-11cm) parfumate 
sunt dispuse într-un racem dens. Înfloreşte în condiţiile vitale noi din II-III decadă a lunii 

august pînă-n I-II decadă a lunii septembrie. Nu fructifică.  

 
Foto 3. Hosta plantaginea (Lam.) Aschers. 
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4. Hosta fortunei (Baker) Bailey. (H. sieboldiana (Hook.) Engl. var fortunei) Este 

răspîndită în Japonia (insula Honsiu). Înfloreşte la începutul verii. În patrie este foarte 
răspîndită în cultură. Europa a cunoscut-o în anul 1836. Denumirea a primit-o în cinstea 

botanistului olandez P. Siebold [1]. În ţara noastră iniţierea înfloririi are loc în decada a 

trea a lunii iunie sau prima decadă a lunii iulie. Durează înflorirea  pînă la începutul lui 
august. inflorescenţele au lungimea de 80-110cm şi sunt puţin arcuite. Constau din 15-20 

flori violet cu dungi albe. Lungimea lor ede 5-6 cm. Fructifică şi formează seminţe viabile. 

Frunzele sunt de o textură mai densă, de culoare verde închis, glauce, cu nervuri 

proieminente. Lungimea frunzei atinge cca 60 cm. 

 
Foto 4. Hosta fortunei (Baker) Bailey 

 

 Iniţierea vegetaţiei plantelor de Hosta are loc în ultima decadă a lunii martie, sau în 
prima – a lunii aprilie. Primele frunze apar înfăşurate într-un mugure ascuţit de culoare verde 

sau verde – violet, corespunzător speciei. Pînă la sfîrşitul lunii aprilie mugurile creşte în 

înălţime şi se desfac primele frunze. Perioada vegetativă durează pînă în ultima decadă a lunii 

iunie pentru H. sieboldiana şi H. albo-marginata, şi pînă în ultima decadă a lunii iulie sau prima 
decadă a lunii august  pentru H. plantaginea şi H. japonica. Perioada generativă divizează 

speciile în două grupuri : cu înflorire precoce  (H. albo-marginata , H. sieboldiana) şi cu 

înflorire tardivă (H. japonica şi H. plantaginea). Durata înfloririi constituie 30-45 zile.  
Deoarece nu toate speciile descrise  mai sus  leagă seminţe în condiţiile noi de viaţă, 

este practicată înmulţirea vegetativă prin divizarea tufelor o dată în 4-6 ani. Unitatea de 

sădire trebuie să fie cu cel puţin un mugure. Separarea şi plantarea tufelor  are loc toamna 
în septembrie-octombrie sau primăvara în luna mai, cînd nu persistă pericolul îngheţurilor. 

Hostele pot creşte în condiţii diverse, însă preferă locurile umbrite, umede  şi soluri  

uşoare, bogate în substanţe organice. În ultimii ani sunt foarte solicitate, fiind unii dintre 

cei mai  decorativi reprezentanţi ai sciadofitelor. Din seminţe crinul de toamnă atinge 
maturitatea la al 4-5-lea an. Semănatul se efectuiază toamna tîrziu sau iarna  în sere. Astfel 

înmulţirea vegetativă este mai convenabilă pentru producerea materialului săditor. Iar 

seminţele pot fi utilizate în scop de ameliorare. Crinii japonezi se încadrează de minune în 
sortimentul destinat amenajării parcurilor, grădinilor. Pot fi plantaţi în grupuri pe sub 

arbori, pe peluze, sau în apropierea bazinelor aquatice, pentru borduri, ca plantă la ghiveci 

pentru amenajarea interioarelor sau în arta buchetieră, atît florile ,cît şi frunzele. 

CONCLUZII 

1. Menţinerea  hostelor în cultură mai bine de două secole în Europa reflectă un 

potenţial de adaptare mărit pentru condiţiile de viaţă noi. Avînd o perioadă de vegetaţie şi 

de înflorire  îndelungată, aceste plante reprezintă o perspectivă nouă pentru amenajarea 
spaţiului verde a urbelor, localităţilor rurale şi a interioarelor. 
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2. În rezultatul studiului fenologic cele patru specii de crini de toamnă au fost 

delimitate în două grupuri: a) cu înflorire precoce (H. albo-marginata, H. fortunei) şi  b) cu 
înflorire tardivă (H. japonica, H. plantaginea). 

3. Condiţiile pedoclimaterice locale permit formarea fructelor şi a seminţelor 

viabile numai la H. fortunei şi H. albo-marginata. Din seminţe plantele ajung la maturitate 
abea peste 4-6 ani, fapt ce condiţionează multiplicarea vegetativă a crinilor de toamnă. 
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ASPECTE ALE ÎNFLORIRII ŞI FRUCTIFICĂRII LA KNIPHOFIA NELSONII 
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Abstract. Kniphofia Moench. is excellent showy perennial herbs grown in the open, 

with spikes or racemes of long, drooping red and yellow flowers. This plants are often 
classed by dealers as bulbous plants, thought they have only a short rhizome and 

numerous, clustered, thickish root-fibers. They grow readily from seeds, but the usual 

method of propagation is by division. The miniature-flowered Kniphofias are excellent for 
planting in small beds and near the front borders and also for cutting. Kniphofia species 

require a position in full sun with moist, humus-rich, well-drained soil, and they should be 

watered well during the flowering season. Most species tolerate light to moderate frosts, 

though none will tolerate repeated heavy frosts; they can cope with salt winds and will 
thrive near the coast. Propagation is usually by division after flowering, or from seed [1]. 

Key words. Kniphofia, flower, plant, propagation. 

INTRODUCERE 
Cerinţele actuale faţă de sortimentul floricol utilizat la amenajarea spaţiilor verzi 

sunt mai exigente, reprezentanţii genului Kniphofia Moench. pot completa cu succes 

sortimentul floricol existent. Genul Kniphofia face parte din familia Asphodelaceae , ce la 
rândul său cuprinde cca. 20 de genuri de plante erbacee multianuale. Specific acestei 

familii sunt plante cu rădăcini groase, cu frunze liniare aranjate în rozete la baza tulpinii; 

tulpină simplă sau ramificată, lipsită de frunze, purtând în vârf inflorescenţe de tip racem 

sau spic dens. Genul Kniphofia cuprinde cca. 70 specii originare din Africa Tropicală şi 
insula Madagascar [1,3]. Aceste plante au fost descoperita de profesorul Johann 

Hieronzmus Kniphof în secolul al XVIII-lea, de unde şi numele de Kniphofia [1]. 

Caracteristic acestor plante sunt inflorescenţele viu colorate ce le permite să fie cu succes 
folosit în amenajarea spaţiilor verzi, ca pete solitare, în jurul bazinelor de apă şi ca flori 

tăiate.  Introducerea speciilor date in amenajarea spaţiilor verzi necesită un studiu amplu a 

manifestării lor în condiţiile noastre de climă şi sol, de a selecta speciile mai productive, 

mai decorative şi mai rezistente în condiţiile noi de viaţă. 
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