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Slobozia 

Preţul unui astfel de trandafir nu depăşeşte 60 de lei 

  

Două florărese debutante, din Slobozia, speră să câștige clienți cu trandafirii care nu se ofilesc 

şi trăiesc fără apă, lumină sau pământ mai bine de trei ani. 

Nela Caraivan (30 de ani) şi Mioara Feraru (42 de ani) au deschis de curând o florărie în 

incinta unui important spaţiu comercial din oraş. Pe lângă obişnuitele garoafe, crizanteme sau 

frezii, florăresele oferă iubitorilor de flori şi un trandafir special care rezistă trei ani fără apă. 

 

Minunea din florărie 
 

Încă de la primul pas făcut  în cocheta florărie îți sare în ochi multicolorul trandafirilor 

stabilizaţi, care pot trăi trei ani fără niciun fel de îngrijire. Aspectul natural şi culorile vii sunt 

obţinute printr-un proces de stabilizare care constă în înlocuirea sevei cu o substanţă 

biodegradabilă datorită căreia planta rămâne verde şi suplă pentru o perioadă lungă de timp, 

fără a fi nevoie de apă sau pământ. „Pe lângă înlocuirea sevei, de la trandafiri se poate extrage 

şi culoarea naturală, care poate fi înlocuită cu o paletă de nuanțe care nu se găsește în natură. 
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Astfel, putem oferi clienţilor, pe lângă tradiţionalul roşu sau galben şi trandafiri albaștri, verzi 

sau portocalii“, spune Nela Caraivan, în timp ce aranjează luxoasele flori.  

 

 

Deşi sunt considerate flori de lux, acestea sunt la mare căutare printre slobozeni datorită 

duratei mari de viaţă şi preţului accesibil, care nu depăşeşte 60 de lei pentru un fir. Mioara 

Feraru, una din cele  doua proprietare ale florăriei, ţine să precizeze că tehnica este cunoscută 

încă de pe timpul romanilor, însă în ultimul deceniu s-a industrializat și a cunoscut un mare 

succes. 

 

Inspirate de Click! 
 

Ideea de a comercializa trandafiri nemuritori le-a venit după ce a citit în cotidianul „Click!“ 

povestea unui inginer, originar din Madagascar, care s-a specializat în vânzarea acestor plante. 

„Luna trecută am deschis o florărie în incinta Kaufland, iar Click! ne-a ajutat să îl contactăm 

pe domnul inginer și astfel am reușit să aducem acest trandafir special şi la Slobozia“, spune 

Mioara Feraru.  



 

 

În florăria în care poţi găsi până la o sută de specii de flori, arbuşti sau aranjamente florale, un 

singur sortiment  face diferenţa: trandafirul care trăieşte trei ani fără îngrijiri speciale. Vestea 

s-a propagat repede în oraş, iar trandafirul minune este cadoul perfect pentru cei care vor să-şi 

surprinde iubitele sau soţiile. „De trandafirul acesta ne întreabă mai mult tinerii care vor să-şi 

uimească partenerele şi care vor ca floarea lor să fie păstrată mai mult de câteva zile“, spune 

Nela Caraivan, în timp ce îi explică unui client avantajele trandafirului natural care trăieşte 3 

ani. 

 


