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REZUMAT 

 
În prezenta teză de doctorat au fost analizate caracteristicile mai multor sisteme de 

grădini verticale şi a influenţei sistemului de irigare asupra dezvoltării plantelor. Având 

în vedere, construcţia specială a acestor sisteme şi faptul că performanţele acestora depind 

de un întreg ansamblu de factori (materiale de construcţie, climă, substrat, vegetaţie, sis-

tem de irigare), intercondiţionaţi unul de altul, cercetările aferente prezentei teze de doc-

torat nu s-au axat pe un singur element, ci au tratat aspecte variate. Unul dintre aceste as-

pecte este sistemul de irigare. Însă, sistemul de irigare nu poate fi tratat singular şi detaşat 

de restul elementelor, datorită influenţei acestora şi intercondiţionării lor. Scopul principal 

al cercetărilor a fost obţinerea unor date suplimentare în vederea perfecţionării sistemelor 

de pereţi verticali care să ofere o imagine cuprinzătoare asupra construcţiei şi implemen-

tării lor în România.  

Lucrarea de faţă este structurată pe 9 capitole, cuprinde un număr de 176 pagini în 

care se regăsesc 21 tabele, 88 figuri şi 51 grafice. Pentru elaborarea lucrării a fost nece-

sară consultarea unui număr de 124 titluri bibliografice şi 34 de linkuri. 

Capitolul 1 „Stadiul cercetărilor pe plan internaţional privind grădinile ver-

ticale” prezintă un studiu bibliografic care tratează următoarele aspecte: amenajarea zidu-

rilor vii (grădini verticale), definirea zidurilor verzi, tipuri de “ziduri vii”, elemente com-

ponente ale grădinilor verticale, vegetaţia, elemente de protecţie, sistemul de drenaj, sis-

temul de irigare, containere, structura, ventilaţia, specii de plante recomandate pentru „zi-

durile verzi”, instalarea sistemelor pentru ziduri verzi, beneficiile zidurilor verzi, riscurile 

grădinilor verticale, alte considerente privind grădinile verticale.  

Tehnologia verde, reprezentată de grădini verticale şi acoperişuri verzi, câştigă 

popularitate, acest lucru datorându-se în principal multiplelor beneficii sociale şi de me-

diu, beneficii care includ: reducerea emisiilor de gaze, adaptarea la schimbările climatice, 

îmbunătăţirea calităţii aerului, oferirea de habitate pentru anumite vieţuitoare, calităţi es-

tetice şi economisirea energiei prin intermediul unei mai bune izolări. Subcapitolele pri-

mului capitol cuprind informaţii menite să ofere informaţii concentrate despre sistemele 
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de grădini verticale, despre modul de funcţionare al acestora, funcţiile ecologice şi este-

tice, cercetări şi experimente relaţionate cu acest subiect şi rezultatele acestora.  

Capitolul 2 „Motivarea alegerii temei, scopul urmărit şi obiectivele cercetărilor” 

justifică importanţa alegerii acestei teme şi prezintă obiectivele cercetărilor aferente pre-

zentei teze de doctorat. Scopul principal al cercetărilor a fost, evidenţierea calităţilor dife-

ritelor tipologii de grădini verticale existente pe piaţă în prezent. Cercetările se axează, în 

plus, pe evidenţierea avantajelor şi a dezavantajelor sistemelor de grădini verticale, din 

punct de vedere tehnic şi vizual. Experimentele aferente tezei de doctorat urmăresc ofe-

rirea unor informaţii pertinente referitoare la metodele de îmbunătăţire a calităţii mediului 

urban din punct de vedere al spaţiilor verzi, metode inovatoare precum grădinile verticale. 

Pentru a oferi o imagine cuprinzătoare despre influenţa factorilor de mediu asupra siste-

melor verticale, au fost monitorizate module special construite cu scopul de a observa 

pierderile de apă şi creşterea plantelor utilizate în construcţia acestor sisteme. Obiectivele 

principale ale tezei de doctorat sunt: studiul cadrului natural al zonelor identificate ca 

puncte de interes (clima, vegetaţia existentă, fauna); monitorizarea schimbărilor climatice; 

cercetarea caracteristicilor a două sisteme de grădini verticale (sistem de grădină verticală 

pentru interior şi sistem de grădină verticală pentru exterior); cercetări privind sistemele 

de irigaţii utilizate pentru sistemele de grădini verticale; studii privind consumul şi pierde-

rile de apă în diferitele sisteme de irigaţii; determinarea reducerii consumului de energie 

pentru construcţiile acoperite cu sisteme de grădini verticale pereţi; elaborarea unor tabele, 

grafice şi informaţii ilustrate cu scopul de a familiariza şi informa populaţia asupra bene-

ficiilor clădirilor verzi; determinarea eficienţei economice a modulelor verticale vegetale; 

studii privind beneficiile diferitelor structuri de grădini verticale.  

Obiectivele principale s-au bazat pe următoarele obiective specifice: determinarea 

cantităţii precipitaţiilor anuale; studiul condiţiilor climatice locale în cele două oraşe în 

care s-au desfăşurat experimentele aferente tezei de doctorat: Cluj-Napoca şi Neubranderburg; 

construirea şi testarea unor sistemele de irigaţii specifice sistemelor de grădini verticale; 

calculul consumului şi a pierderilor de apă; calculul reţinerii şi a pierderilor de apă în di-

ferite substraturi de înrădăcinare utilizate în construcţia sistemelor de grădini verticale; 

necesarul de nutrienţi al speciilor utilizate în experimente. 



Cristian Rareş NISTOR                                                    Rezumatul tezei de doctorat USAMV Cluj-Napoca 

 5

Capitolul 3 „Cadrul natural în care s-au desfăşurat cercetările” descrie loca-

ţiile în care au fost amplasate experimentele, caracteristicile naturale ale acestora şi con-

diţiile climatice. Teza a fost elaborată în două etape, fiecare etapă desfăşurându-se într-o 

locaţie diferită. Studiu bibliografic a fost elaborat la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca, România iar experimentele necesare îndeplinirii obiec-

tivelor tezei de doctorat (sistemele de grădini verticale) au fost efectuate atât în condiţii 

staţionare de experimentare (interiorul şi exteriorul unor clădiri) cât şi în condiţii de labo-

rator la Universitatea de Ştiinţe Aplicate Neubrandenburg, Germania. 

Capitolul 4 „Materialul biologic şi aparatura utilizată în cercetările desfăşu-

rate” prezintă tipurile constructive de grădini verticale studiate, substraturi de plantare, 

materialul biologic utilizat în experimente - reprezentat de un număr mare de specii de 

plante, aparatura utilizată, sistemul de irigare. În experimente a fost utilizată o varietate 

destul de mare de tipuri de pereţi vegetali (jardiniere de dimensiuni mari cu structură de 

suport pentru plantele căţărătoare, module de dimensiuni mici cu o înclinaţie de 45º, mo-

dule de dimensiuni mari fixate pe sol, module de diferite dimensiuni fixate pe sol, module 

mari fixate pe zidurile clădirilor, jardiniere mici, pereţi vegetali cu pâslă. Aparatura utili-

zată a fost şi ea diversă şi a avut un rol important în obţinerea datelor vizate. Au fost uti-

lizate următoarele echipamente şi aparate: pluviometru gradat din plastic folosit pentru 

măsurarea precipitaţiilor (gradaţia: 1 mm/m2 ploaie = 1 l/m2); cântar Sartorius QC65EDE-S 

(greutatea maximă: 65 kg); aparat Log 32 Data logger, pentru măsurarea şi monitorizarea 

temperaturilor; aparatul Haver EML 200 digital N - utilizat la cernerea substraturilor; cup-

torul Heraeus pentru uscarea substraturilor; pahar gradate şi pahare Berzelius; pH-metru; 

aparat pentru măsurarea conductibilităţii electrice; cilindru de plastic şi instrument metalic 

folosit pentru măsurarea vitezei de infiltraţie a apei; aparat pentru măsurarea intensităţii 

luminoase. Un alt subcapitol se referă la instalarea pereţilor vegetali amplasaţi în interior 

şi descrie modul în care s-a desfăşurat această etapă şi prezintă în amănunt materialele 

utilizate, schemele de construcţie şi realizarea efectivă a peretelui vegetal. 

Capitolul 5 „Metode de cercetare” descrie experimentele efectuate şi metodele 

de cercetare aferente. Primul experiment descris este cel care a vizat determinarea pierde-

rilor de apă din substraturile utilizate la pereţii verzi exteriori. Experimentele au vizat de-

terminarea pierderilor de apă la pereţii vegetali cercetaţi. Pentru a urmări influenţa facto-
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rilor de mediu asupra pereţilor verzi, au fost studiate trei substraturi, cu patru graduări 

pentru fiecare substrat, diferenţiate din punct de vedere al tipului de substrat, gradul de 

tasare al solului şi al desimii plantelor. Pentru a evidenţia diferenţele de temperatură dintre 

suprafaţa pereţilor clădirilor convenţionale, construiţi din diferite materiale (cărămidă şi 

lemn) şi suprafeţele acoperite cu grădini verticale s-au făcut determinări cu imagini infra-

roşu. Pentru determinarea diferenţelor de temperatură au fost luate în studiu nouă sisteme 

de grădini verticale: Optigrün, 90deGREEN, Schadenberg, Sempergreen 2010, Sempergreen 

2013, Vivagreen, Vertiko, Vertis şi Cultilene. Imaginile în infra-roşu au fost făcute cu o 

cameră Infratec VARIOSCAN, pe timp de noapte şi pe timp de zi, în data de 13.07.2013. 

Pentru a evidenţia dezvoltarea plantelor şi pentru a înregistra speciile care au su-

pravieţuit pe perioada iernii, au fost monitorizate dimensiunile plantelor. Biometrizările 

şi observaţiile au fost făcute de patru ori pe durata unui an, înainte de intrarea în faza de 

iarnă, iar apoi în perioada de începere a vegetaţiei. Măsurătorile s-au făcut manual, cu 

ajutorul liniarului. Pentru fiecare specie s-a biometrizat înălţimea şi lăţimea materialului 

vegetal, obţinându-se astfel date comparative între măsurători. 

În scopul determinării granulozităţii substraturilor au fost analizate şapte substra-

turi, de diferite dimensiuni. Substraturile au fost obţinute de la diferiţi producători existenţi 

pe piaţa mondială. Alte experimente ce au vizat substraturile de cultură sunt: determinarea 

vitezei de infiltrare şi a capacităţii maxime de reţinere a apei, determinarea valorilor con-

ductibilităţii electrice şi a pH-ului, determinarea vitezei de infiltrare a apei în substraturi. 

În cercetarea influenţei sistemului de irigat asupra dezvoltării vegetaţiei şi a consumului 

de apă a fost utilizat atât sistemul de irigare montat la peretele vegetal amplasat în interior 

cât şi sisteme amplasate în exterior. Măsurarea cantităţii de apă s-a efectuat în data de 

23.07.2013 prin instalarea unui apometru cu ajutorul căruia a fost posibilă înregistrarea 

consumului. Fiecare sistem a fost pornit pentru un minut. A fost notată cantitatea de apă 

(litri) de pe ceasul de apă înaintea pornirii şi cantitatea de apă (litri) după oprirea sistemu-

lui de irigat. 

Capitolul 6 „Cercetări privind determinarea diferenţelor de temperatură dintre 

clădirile cu sisteme de grădini verticale şi două tipuri de pereţi convenţionali”. Re-

zultatele obţinute în urma experimentelor prezentei teze de doctorat nu contrazic studiile 

ştiinţifice publicate referitoare la acest subiect. Chiar dacă diferenţele de temperatură nu 
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au atins valorile obţinute de Mazzali (2013), rezultatele obţinute de noi au fost semnifi-

cative şi susţin caracteristica pereţilor vegetali referitoare la reducerea consumului de 

energie necesar pentru răcirea clădirilor în anotimpul cald. Temperatura ce mai ridicată 

pe timpul zilei la nivelul vegetaţiei o au pereţii vegetali Optigrün şi 90deGREEN, ambii 

pereţi fiind montaţi pe o clădire cu faţadă de lemn. Pereţii vegetali cu temperatura cea mai 

scăzută, Vivagreen şi Vertiko, sunt montaţi pe o faţadă de cărămidă. Astfel, putem conclu-

zia că o influenţă temperaturii la nivelul plantelor o poate avea tipul de perete pe care mo-

dulele vegetale sunt instalate. Pe timpul nopţii temperatura la nivelul vegetaţiei pentru 

pereţii vegetali Optigrün şi 90deGREEN este mai mică decât cea a modelului Vivagreen 

cu 0,2°C, dar mai mare cu 1,7°C decât a modelului Vertiko. Temperatura cea mai ridicată 

pe timpul zilei la nivelul substratului o au pereţii vegetali Optigrün şi 90deGREEN, ambii 

pereţi fiind montaţi pe o clădire cu faţadă de lemn. Pereţii vegetali cu temperatura cea mai 

scăzută Cultilene şi Sempergreen 2013 sunt montaţi pe o faţadă de cărămidă. Peretele ve-

getal Optigrün are un substrat de rocă vulcanică şi ramă de plastic. Modelul 90degREEN 

are un substrat din vată minerală acoperit cu pâslă şi ramă metalică. Peretele vegetal Cul-

tilene are un substrat din vată minerală cu ramă metalică, iar peretele vegetal Sempergreen 

2013, are un substrat din vată minerală acoperit cu pâslă fără rame. Pe timpul nopţii tem-

peratura la nivelul vegetaţiei pentru pereţii vegetali Optigrün şi 90deGREEN este mai 

ridicată cu 0,2°C, decât cea a peretelui Sempergreen 2013 şi cu 3,2°C mai ridicată decât 

temperatura mode-lului Cultilene. Deoarece pereţii cu temperatura cea mai ridicată la 

nivelul substratului au în componenţă atât rocă vulcanică (Optigrün) cât şi vată minerală 

acoperită cu pâslă (90degREEN), putem trage concluzia că o influenţă majoră în diferenţa 

de temperatură o are faţada de lemn pe care aceste module sunt instalate, aceasta încăl-

zindu-se pe timpul zilei mai tare decât faţada de cărămidă. Plantele, cu siguranţă, contri-

buie la asigurarea confortului termal ca şi o componentă cheie în răcirea faţadelor clădi-

rilor şi a mediului imediat înconjurător - prin evapotranspiraţie. Extinderea suprafeţelor 

înverzite aferente clădirilor prezintă potenţial crescut în reducerea temperaturii suprafeţe-

lor şi în mediul construit. Materialele şi echipamentele utilizate la înfiinţarea experimentelor, 

împreună cu monitorizarea efectuată, colectarea datelor şi interpretarea au facilitat demons-

trarea acestor beneficii. Chiar dacă experimentele au fost efectuate în Neubrandenburg, 
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Germania, rezultatele pot fi valorificate şi în trasarea liniilor directoare necesare cons-

trucţiei grădinilor verticale în România. 

Capitolul 7 „Cercetări privind influenţa substraturilor asupra sistemelor de 

grădini verticale amplasate în exterior” prezintă rezultatele experimentelor privind gra-

nulometria celor şapte substraturi testate cu aparatul Haver EML 200 digital N, rezultatele 

experimentale privind viteza de infiltraţie a apei, rezultate experimentale privind determi-

narea conductibilităţii electrice şi măsurarea pH-ului, rezultate experimentale privind ca-

pacitatea maximă de reţinere a apei, rezultate experimentale privind pierderile de apă din 

substraturi, rezultate privind pretabilitatea plantelor pentru grădinile verticale amplasate 

în exterior. Sistemele comercializate în prezent oferă o gamă variată de forme modulare 

şi substraturi utilizate pentru grădinile verticale Pierderile de apă din substraturile utilizate 

sunt influenţate într-o mică măsură de factorii de mediu şi de caracteristicile fizice ale 

substraturilor. În ceea ce priveşte influenţa temperaturii asupra pierderilor de apă, nu s-au 

observat diferenţe majore în perioada în care au fost efectuate experimentele. Pentru gră-

dinile verticale se recomandă substraturile a căror caracteristici favorizează retenţia apei 

şi disponibilitatea nutrienţilor pentru plante. 

Valoarea cea mai ridicată a conductibilităţii electrice o are substratul „Recticel” 

(565 mS), iar valoarea cea mai scăzută o are „Fytofoam” (85,7 mS). Dintre cele trei subs-

traturi analizate, rezultatele obţinute reliefează faptul că substratul "Rectycel" reţine cea 

mai mică cantitate de apă în timp ce substraturile "Fytofoam" şi "Spagnum" reţin cantităţi 

mari de apă. Pierderile de apă sunt mai mari în substratul "Rectycel". Variantele experi-

mentale cu "Rectycel" au prezentat cea mai mică diferenţă a greutăţii pentru zilele ploioase, 

în timp ce probele "Fytofoam" şi "Spagnum" au prezentat diferenţe mari. În ceea ce pri-

veşte pretabilitatea plantelor la sistemul de grădini verticale amplasate în exterior, se poate 

afirma, pe baza rezultatelor obţinute, că majoritatea speciilor utilizate în sistemele de gră-

dini verticale studiate amplasate în exteriorul clădirilor la Universitatea Neubranderburg, 

se pretează cu succes la acest tip de amenajări. Întreţinerea plantelor este uşoară şi rata 

supravieţuirii şi a dezvoltării arată că nu sunt necesare costuri suplimentare de înlocuire a 

acestor specii de plante. 

Capitolul 8 „Cercetărilor privind influenţa sistemului de irigaţii asupra dez-

voltării vegetaţiei şi a consumului de apă” face referire la: dezvoltarea plantelor utili-
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zate la amenajarea peretelui vegetal amplasat în interior; sistemul de irigaţii şi consumul 

de apă în pereţii vegetali amplasaţi în interior; sistemul de irigaţii şi consumul de apă în 

pereţii vegetali amplasaţi în exterior. 

Evoluţia plantelor utilizate la amenajarea peretelui vegetal amplasat în exterior are 

o importanţă deosebită atât pentru aspectul estetic al acestui sistem cât şi pentru beneficiile 

de mediu. Acest experiment s-a desfăşurat în perioada 20.04.2012 - 13.07.2012 (aproxi-

mativ patru luni). O influenţă decisivă asupra dezvoltării plantelor utilizate o are sistemul 

de irigare, cantitatea de apă utilizată, substanţele nutritive, temperatura şi lumina. Făcând 

comparaţie între dimensiunile plantelor la înfiinţarea peretelui şi dimensiunile la care acestea 

au ajuns atinse într-o perioadă relativ scurtă (patru luni), se observă o creştere spectacu-

loasă a vegetaţiei. Evoluţia dezvoltării vegetaţiei, gradul de acoperire al peretelui vegetal 

şi modul de regenerare al plantelor sunt prezentate detaliat în graficele aferente acestui 

subcapitol. Consumul de apă zilnic al peretelui vegetal amplasat în interior este de apro-

ximativ 4 litri. Nutrienţii au fost adăugaţi de fiecare dată în cantitate de 150 ml în ziua de 

reumplere a sistemului, aceştia fiind astfel distribuiţi prin apa de irigare. Regimul de udare 

a fost stabilit cu ajutorul controlerului instalat şi anume de opt ori pe zi câte 20 de minute, 

astfel pâsla folosită ca substrat a fost umectată pe întreaga durată. Peretele vegetal pentru 

interior a fost construit cu un sistem de recirculare a apei. Pe durata unui ciclu de funcţio-

nare  a sistemului de irigare, s-a observat că valoarea pH-ului scade, iar valoarea conduc-

tivităţii electrice, exprimată în microsiemens [μS], a crescut. Consumul de apă a fost ana-

lizat pentru 6 sisteme de grădini verticale amplasate în exterior. peretele vegetal cu consu-

mul de apă cel mai ridicat, pentru un minut, este Sooprema (1,8 litri), iar peretele vegetal 

cu consumul cel mai mic este Cultilene şi Vertis (0,5 litri). A fost calculată apoi suprafaţa 

fiecărui model şi consumul de apă pentru un metru pătrat. Astfel, peretele vegetal cu con-

sumul cel mai ridicat pe zi pentru un metru pătrat a fost Cultilene (1,25 litri), iar cu con-

sumul cel mai mic de apă s-a înregistrat la peretele vegetal Schadenberg (0,3 litri). Rezul-

tatele obţinute arată că la sistemele de grădini verticale experimentate consumul de apă a 

înregistrat valori moderate. Chiar dacă vegetaţia este dens plantată, datorită proprietăţilor 

substraturilor de cultură nu sunt necesare cantităţi de apă mari pentru satisfacerea cerinţelor 

sistemelor de grădini verticale. Valorile consumului de apă sunt diferite pentru fiecare sis-

tem în parte - aceste diferenţe datorându-se mai multor factori (expoziţia sistemului, tipul 
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constructiv, speciile de plante utilizate şi substratului de cultură). Din punct de vedere al 

pierderilor de apă se observă că cele mai pierderi de apă s-au înregistrat la sistemul de 

peretele vertical Soprema şi cel mai mic la sistemul Vertis. 

Capitolul 9 „Concluzii şi recomandări” prezintă concluziile desprinse în urma 

analizării datelor înregistrate în timpul experimentelor şi recomandările făcute pe baza 

acestora. Recomandările sunt menite să clarifice şi să confirme cunoştinţele referitoare la 

sistemele de grădini verticale, substraturile de cultură, pretabilitatea vegetaţiei, diferenţe 

de temperatură dintre sistemele de grădini verticale şi materialele convenţionale de cons-

trucţie, sistemele de irigare utilizate şi consumul de apă. Pierderile de apă din substratu-

rile utilizate în experimente sunt influenţate într-o mică măsură de factorii de mediu, carac-

teristicile fizice ale substraturilor şi pot influenţa dezvoltarea plantelor. Pierderile de apă 

din substraturile utilizate la construcţia sistemelor de grădini verticale influenţează în plus 

cantitatea de apă necesară pentru irigare. În acest fel, cu cât pierderile de apă sunt mai mici, 

cantitatea de apă pentru irigat va fi mai mică - rezultând astfel o eficienţă crescută. Tempe-

ratura cea mai ridicată pe timpul zilei la nivelul vegetaţiei o au pereţii vegetali Optigrün 

şi 90deGREEN, ambii pereţi fiind montaţi pe o clădire cu faţadă de lemn. Pereţii vegetali 

cu temperatura cea mai scăzută, Vivagreen şi Vertiko, sunt montaţi pe o faţadă de cărămidă. 

Astfel, se poate concluziona că o influenţă majoră asupra temperaturii la nivelul plantelor 

o poate avea tipul de perete pe care modulele vegetale sunt instalate. Plantele contribuie 

cu siguranţă, la asigurarea confortului termic ca şi o componentă cheie în răcirea faţadelor 

clădirilor şi a mediului imediat înconjurător - prin evapotranspiraţie. Chiar dacă experi-

mentele au fost efectuate în Neubrandenburg, Germania, rezultatele pot fi valorificate şi 

în trasarea liniilor directoare necesare construcţiei grădinilor verticale în România. 

Conţinutul mare de nisip poate determina următoarele proprietăţi: permeabilitate 

ridicată, capacitate de reţinere a apei şi a elementelor nutritive foarte redusă, nesatisface-

rea cerinţelor de dezvoltare şi creştere a plantelor. Dar, având în vedere că substraturile 

studiate sunt produse ale unor firme specializate, şi nu sunt soluri naturale se poate afirma 

că acest conţinut al particulelor de nisip favorizează irigarea şi infiltrarea apei proporţional 

(având în vedere faptul că acest proces se realizează pe verticală la aceste sisteme). În 

plus, în cazul pereţilor vegetali, permeabilitatea este foarte importantă, capacitatea de re-

ţinere a apei redusă fiind diminuată de prezenţa sistemelor de recirculare a apei de irigat 
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şi a substanţelor nutritive. Capacitatea de reţinere a nutrienţilor redusă în cazul prezenţei 

mari a particulelor de nisip în substrat, poate fi de asemenea contracarată, datorită fap-

tului că substraturile oferite de firmele producătoare de sisteme verticale au încorporate 

elemente şi materiale suplimentare care favorizează nutriţia plantelor pe termen lung.  

Substraturile studiate diferă într-o marjă largă din punct de vedere al procentului 

particulelor de nisip (21,48% în cazul substratului Sabaroof până la 83,43% în cazul subs-

tratului Schadenberg). Substraturile Schadenberg, Optigrün şi Vivagreen au procentul cel 

mai ridicat al particulelor de nisip, astfel trecerea apei prin substrat este mult încetinită. 

Substraturile Zeobon, Vertis, Ulupour, Saubaroof au procentul cel mai ridicat de pietriş, 

astfel viteza de infiltraţie mai ridicată. Conţinutul în particule de nisip şi pietriş influen-

ţează viteza de infiltrare a apei. Valorile pH-ului arată clar că substraturile studiate conţin 

cantităţi de săruri cu sodiu, magneziu, potasiu şi clor. Valoarea cea mai ridicată a conduc-

tibilităţii electrice măsurate a fost la apa de la robinet (609 μS), iar valoarea cea mai scă-

zută a fost la apa distilată (0 μS).  

Rezultatele obţinute arată o bună pretabilitate a speciilor studiate pentru sistemele 

de grădini verticale. Astfel, se poate afirma că sistemele de grădini verticale studiate in-

fluenţează pozitiv dezvoltarea speciilor de plante. În acest fel, chiar dacă acestea sunt 

plantate având dimensiuni mici, într-o perioadă de cinci luni acestea ating dimensiuni 

apreciabile ce permit acoperirea în întregime a substratului de plantare. Majoritatea spe-

ciilor studiate în sistemele de grădini verticale cercetate ampla-sate în exteriorul clădirilor 

la Universitatea Neubranderburg, se pretează la acest tip de amenajări. Întreţinerea plan-

telor este uşoară şi rata supravieţuirii şi a dezvoltării lor ulterioare arată că nu sunt nece-

sare costuri suplimentare de înlocuire a acestor specii de plante. Vegetaţia a avut o evo-

luţie spectaculoasă, având în vedere dimensiunile acesteia la plantare şi dimensiunile 

atinse într-o perioadă relativ scurtă (patru luni).  

Cantităţile de apă necesare într-un astfel de sistem sunt moderate, ceea ce demons-

trează că sistemele de grădini verticale sunt eficiente din punct de vedere al irigării. Pentru 

fiecare sistem în parte valorile consumului de apă sunt diferite, aceste diferenţe datorându-se 

mai multor factori (expoziţia sistemului, tipul constructiv, speciile de plante utilizate şi 

substratul de cultură). Chiar dacă vegetaţia este dens plantată, datorită proprietăţilor subs-

traturilor de cultură nu sunt necesare cantităţi de apă mari pentru satisfacerea cerinţelor 
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sistemelor de grădini verticale. Adăugarea fertilizanţilor şi aplicarea odată cu apa de iri-

gat asigură substanţele nutritive necesare dezvoltării armonioase a vegetaţiei. În selec-

tarea substraturilor pentru grădinile verticale, se recomandă urmărirea caracteristicilor care 

favorizează retenţia apei şi disponibilitatea nutrienţilor pentru vegetaţie. Se recomandă 

extinderea suprafeţelor înverzite aferente clădirilor datorită potenţialului crescut în redu-

cerea temperaturii suprafeţelor şi în mediul construit. 

Referitor la sistemul de irigare, se recomandă instalarea unor sisteme automate care 

să dozeze eficient şi corect norma de udare. Sistemele de irigare trebuie adaptate sisteme-

lor de grădini verticale utilizate şi mediului în care sunt amplasate (interior sau exterior). 

Este imperioasă administrarea fertilizanţilor în funcţie de tipul vegetaţiei plantat într-un 

sistem de grădină verticală. Vegetaţia trebuie selectată atent, în funcţie de condiţiile cli-

matice existente, de mediul în care este amplasat sistemul, de efectele estetice urmărite. 

Tipul constructiv de grădină verticală şi implicit, tipul substratului utilizat, se recomandă 

a se face în funcţie de structura de rezistenţă a clădirii, de calităţile izolatoare urmărite, de 

mediul de amplasare (interior sau exterior) şi de tipul de întreţinere dorit (complex, mode-

rat sau minim). 

 

 

 

 

 

 

 

 




