Jasminum nudiflorum (iasomia de iarn )
Este un arbust foarte decorativ i rezistent la frig, cultivat în gr dini i în ghivece în scop
ornamental.

Descriere: Iasomia de iarn este o specie de iasomie originar din China, cu frunza
c z toare, planta târâtoare sau acoperitoare, conform tipului de cre tere. Poate s i se
dea i aspect de plant c r toare, dac i se construie te un spalier special, de
sus inere.
Se prezint sub forma unui m nunchi mai mult sau mai pu in dens, cu ramuri lungi,
sub iri i rigide, cu frunze lucioase, colorate în verde intens, ce apar imediat dup
înflorire.
Spre sfâr itul iernii, acest arbust ne d ruie te o splendid inflorescen , format din
floricele galbene mici i dese, în form de stea, ce apar treptat, plecând de la baza
ramurii. Cu totul aparte, florile apar inaintea frunzelor. Un adev rat spectacol colorat în
galben, o pat de culoare în tristul peisaj de iarn al gr dinii.
Iasomia de iarn tinde s creasc din abunden , ajungând i la 3 metri în l ime. Pentru
a ob ine o form compact este necesar s i se taie ramurile imediat dup înflorire. La
fiecare 3-4 ani este posibil chiar t ierea total a ramurilor, r mânând doar 10-15 cm de
la baz .
În mod obi nuit, planta nu are nevoie sa fie udat , fiindu-i deajuns apa de la ploaie.
Doar în cazul în care verile sunt prea secetoase se recomand s i se furnizeze ap cel
pu in la fiecare 15-20 de zile, pentru a-i evita uscarea.
Se mai recomand introducerea de îngr
mânt organic bine maturat la baza plantei la
începutul toamnei, pentru a-i garanta un nivel optim de materie organic i necesarul de
substan e nutritive.
Reproducere: La începutul toamnei, se pot preleva buta i de circa 10-15 cm, care se
las s prind r d cini într-un amestec de turb i nisip în p r i egale. Vor fi inu i întrun loc protejat pentru cel pu in dou ierni înainte de a fi transferate definitiv în gr din .

