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Yanneck Adolphe are în mână un trandafir care trăieşte
cinci ani.
Plantele stabilizate rezistă între doi şi cinci ani fără să aibă nevoie de apă şi îngrijire. Primul
showroom de plante stabilizate din Vestul României aparţine globetroterului francez Yanneck
Adolphe.
Stabilizarea plantelor se realizează mulţumită unei tehnici care înlocuieşte seva florilor, a
plantelor sau a arborilor cu o soluţie lichidă care nu se evaporă şi care permite conservarea
flexibilităţii şi frumuseţii plantelor de-a lungul anilor.
Specialiştii spun că dragostea durează până la trei ani. Dacă o fi aşa, atunci florile stabilizate
rezistă mai mult. „Îmi place să lucrez cu emoţie. Eu sunt un vagabond şi am învăţat să
transfer emoţii la oameni. Un trandafir stabilizat îşi păstrează emoţia şi după ce
dragostea a trecut”, a declarat Yanneck Adolphe.

Trandafiri, cale, hortensii, garoafe, orhidee, plante exotice, palmieri, thuja, eucalipt sau
bonzai, toate arată ca orice plantă sau arbore natural. Singura diferenţă este că ele nu trebuie
udate, nici întreţinute, iar durata lor de viaţă este între doi şi cinci ani.
„Plantele sunt stabilizate 100 la sută natural. Supravieţuiesc fără pământ vegetal, apă
sau lumină naturală. Sunt produse de lux, dar investiţia este rentabilă datorită duratei
mari de viaţă”, a explicat Yanneck Adolphe.

Invenţie de la romani
La stabilizarea plantelor nu se foloseşte niciun produs toxic în procesul de conservare. La o
singură floare este nevoie de două-trei săptămâni, pentru ca seva să fie elimintă natural şi
înlocuită cu un produs biodegradabil pe bază de glicerină. „După ce se înlocuieşte seva, la
trandafiri se scoate şi culoarea naturală, care va fi înlocuită de culori speciale, care nu
există în natură. Această invenţie a fost cunoscută încă de pe vremea romanilor. E foarte

veche. În ultimii 20 de ani s-a industrializat”, a mai spus Yanneck.

Preţurile pentru flori stabilizate pleacă de la 30 de lei şi pot ajung chiar şi până l 10.000 de
euro, în funcţie de mărimea şi complexitatea comenzii.
Un vagabond sensibil
Inginer de meserie, Yanneck Adolphe are 34 de ani, s-a născut în Madagascar, a locuit şapte
ani în Senegal, nouă ani în Costa de Fildeş, cinci ani în Franţa, patru ani în Italia, trei ani în
România, şi câte şase luni în Jamaica, China şi Anglia. Mama lui Yanneck este diplomat
francez la Calcuta, în India.
Noutate şi pentru biologii
Facultatea de Biologie din Timişoara nu are în programă plantele stabilizate, aceasta fiind o
afacere recentă. „Este o idee ingenioasă. La noi nu se predă acest subiect. Noi ne ocupăm de
florile şi plantele vi, nu cu decoraţiuni”, a declarat biologul Adrian Sintean.

