Abies Nordmanniana

Nume comun: brad Nordmann sau brad Caucazian.
Denumirea în limba latină: Abies nordmanniana Spach, numit de englezi "Nordman fir
”sau " brad caucazian "..
Familia: Pinaceae.
Categorie: copac, conifer.
Descriere: piramidal, inaltat sub forma de sageata în poziție verticală și tabular cu
vârsta. Trunchi drept, cilindric, cu coaja subțire, gri, neted , se fisureaza sub forma de
placute cu varsta.
Frunze: vesnic verzi, aromat dens (miros de portocala). Ace (2-3 cm) de culoare verde
închis cu două benzi de stomate argintii pe spate, cu extremitati pliate, trunchiate.
Situate în două rânduri: cele de sus sunt mai lungi. La brazii în vârstă exista conuri
mari cilindrice de 15 cm pe 5 cm lățime, rasinoase (vara), toamna maro-roșcat cu solzi
rotunjiti cu bractee proeminente cu vârful conului presat. Semințe triunghiulare maro
(1,5 cm) cu „aripi” lungi. Muguri maro rosiatici în timpul iernii.
Înflorire: primavara (aprilie). Flori unisexuate, hermafrodite, cele de sex feminin în
partea de sus, cele de sex masculin pe coroana.
Culoare: cele feminine verde și cele masculine roșu-maroniu.
Creștere: lentă.
Inălțime: 30 până la 50 m.
Plantare: toamna sau primavara.
Multiplicare: prin semințe.
Sol: acid, alcalin sau neutru, chiar calcaros și nisipos; sol proaspat (umed) dar suporta
bine si seceta; săracacios sau fertil.

Locul de amplasare: soare, umbra partiala, umbra.
Zona: 4.
Origine: Asia Mică (de Nord), Munții Georgia din Crimeea și Caucaz. (Foto: Abies
nordmanniana, de la Borshomi - Georgia).
Intreținere: nu necesita intretinere, rezista la boli.
Nota: Denumirea provine de la Abies verbul latin "abire", ceea ce înseamnă indepartat
vederii "și provine din latinescul „sappinus Apin", contopit cu "Pinus" din latina și
"sappus" cuvant galic. Dupa Pline, acesta a fost asociat cu moartea.
Numele său nordmanniana a fost dat dupa numele botanistului Alexander von
Nordmann (1803-1866) care l-a descoperit in Caucaz, si a fost introdus în Europa în
jurul anului 1848.
Este un arbore de colectie pentru parcuri și grădini mari, suporta greu aerul poluat.
Cultivat in special pentru sarbatoarea de Crăciun, pentru că isi păstrează acele sale
timp de aproape o lună.
Acest gen cuprinde aproximativ patruzeci de specii, toate din emisfera nordică.
Pomul de Crăciun:
În mitologia celtică, este arborele de naștere a Druantia: Regina a druizilor, care a
conceput calendarul arborilor. Acesta simbolizeaza fertilitatea, dragostea, cunoașterea
și creativitatea.
În țările scandinave, bradul luminat a fost un simbol de continuitate, permanența și
reînnoire.
Pomul de Crăciun reprezintă Arborele Paradisului sau arborele pacatului (dedicat lui
Adam și Eva). Cele mai vechi texte despre acesta datează din 1419, în valea Rinului
lângă Freiburg. Obiceiul lui a fost născut în Franța, în Alsacia, unde apare în inscrisuri
din 1521. Legea rurală a dat dreptul corporațiilor de a tăia arbori.
În Franța, părerile sunt împărțite, pentru unii bradul a fost introdus la Versailles de către
Marie Leszcynska, soția lui Ludovic al XV-lea în 1738, pentru alții, a fost introdus de
către printesa germana Elena de Mecklenburg (soția ducelui de Orleans ) în 1837. A
fost introdus în aproximativ același timp în Anglia. La început, a fost decorat cu mere
rosii, reprezentând căderea omenirii (Adam și Eva) și napolitane.
În 1850, ca urmare a recoltelor dezastruoase producatorii de sticla din Meisenthal din
Moselle, au fabricat globuri de sticlă pentru a înlocui fructele. Războiului în 1870, i-a
alungat pe alsacien, acestia raspandind aceasta tradiție.
În Statele Unite, a fost introdus în Pennsylvania de către imigranții germani în a doua
jumătate a sec.19 lea.
Taierea brazilor de Crăciun din paduri este interzisa prin lege, ca urmare acestia sunt
cultivati în acest scop.
Molid Picea abies, isi pierde rapid acele sale (spre deosebire de Nordman brad), vezi
profilul său
Brazii taiati se conserva aproximativ 3 săptămâni, este bine sa vaporizati apa pe acele
bradului, si sa al indepartati din preajma unei surse de caldura.
Pentru brazii cumparati la ghiveci, trebuisc obisnuiti treptat cu schimbarile de

temperatura, evitati sa-i dati cu zapada carbonica.

