Gradini si sere

Gradina este un spațiu deschis, de obicei amenajat în aer liber, creat pentru a fi cultivat cu
plante și al cărui scop este mai ales estetic și recreativ.

Sera este construcție specială cu acoperiș și cu pereți din sticlă sau din plastic pentru
adăpostirea și cultivarea plantelor care nu suportă frigul.

Prima gradina a pamantului a fost
Edenul, un “paradis pe pamant” care a
fost ilustrata de pictorul Heronymus
Bosch. Au urmat gradinile suspendate ale
Semiramidei, a doua minune a lumii.
Ulterior, gradinile au devenit niste
simboluri sacre pentru egipteni, apoi
pentru chinezi.

Gradinile, fie mari, fie mici impun
un
regulemnt in ceea ce priveste cultivarea
legumelor si a fructelor. Irigatia trebuie sa fie nelipsita. Fiecare planta necesita un tratament
special, care le influenteaza cresterea cat si rodul acestora.
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Acestea, aflate in tara noastra produc roduri mult
calitative pentru consumatorii tarii, in schimbul
hranirii cu unele aduse din afara.

In Bucuresti gradinile sunt folosite ca un hobby
pentru multi oameni, dar o gradina ingrijita
impune respect si inspira rafinament.

Pe de alta parte, in alte zone din Romania, serele sunt mult mai folosite decat gradinile.
Acestea asigura hrana pe parcursul timpului, si apara legumele si fructele de frig de-a lungul
vremii reci.

Din punct de vedere ecologic, serele si gradinile absorb o cantitate considerabila de
carbon, ceea ce incetineste incalzirea globala si purifica aerul respirat de noi.

Gandindu-ne ca parcurile sunt niste gradini mai mari, iar numarul gradinilor publice este
foarte mare in Romania, totusi noi nu respiram un aer 100% pur. Ce putem schimba?
Presupunand ca nimeni nu e dispus sa distruga blocuri sau case ca sa se construiasca mai multe
gradini sau sere. Ce putem face? Ne putem intoarce in timp, sa mergem tocmai in Babilon, sa
invatam de la cei care nu stiau mai nimic in comparatie cu noi si sa le folosim ideea.

Gradinile suspendate sunt o modalitate de a
imbina urbanismul cu ecologia, in mod
constructiv. Ele constau in niste gradini aflate pe
acoperisul unui bloc sau ale unei locuinte, astfel
impacand “si capra si varza”.

Sunt sigur ca nu exista niciun dezavantaj
existenta serelor si a gradinilor si de aceea cred ca
intr-un viitor verde foarte indepartat, gradinile si
serele vor ramane in apogeul lor.
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