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 KAMELEONY

Wariegacja to zjawisko tworzenia
się kontrastowych kolorów
kwiatów lub albinotycznych
przebarwień liści. Jest to mutacja
polegająca na pozbawieniu części
liścia chlorofilu - dzięki
temu pojawiają się na nich
różnobarwne plamki czy smugi.



Schefflera arboricola czyli Szeflera
drzewkowata to prosta w uprawie
roślina.
Trzeba pamiętać jedynie by zapewnić
jej odpowiednie stanowisko oraz
nawodnienie.
Preferuje miejsca jasne bez
bezpośredniego nasłonecznienia. Nie
toleruje przelania, dlatego
podlewamy dopiero wtedy gdy
wierzchnia warstwa gleby całkowicie
przeschnie.
Roślina ta pochodzi z Azji i w swoim
środowisku naturalnym osiąga nawet
do 5 m wysokości - trzymana w
mieszkaniach dorasta do 1,5m. Pod
wpływem słońca jej liście dostają
przebarwień w odcieniach bieli, żółci
lub zieleni w zależności od odmiany.

Stanowisko
 
 
 

Podłoże
 
 
 

Nawodnienie
 
 
 
 

Pielęgnacja
 

jasne - światło rozproszone

przepuszczalne, żyzne, próchniczne, lekko kwaśne

regularne, umiarkowane, zimą oszczędnie

lubi zraszanie, nie należy dopuścić do jej przelania 

Schefflera arboricola
 



Ceropegia woodii inaczej zwana
sznurem serc lub chińskim
lampionem to kwitnąca roślina z
rodziny toinowatych.  W środowisku
naturalnym występuje w RPA,
Eswatini i Zimbabwe. 
Jest to przepiękna roślina zaliczana
do półsukulentów, która przy
odpowiedniej ilości światła wybarwia
spody liści i pędy na kolor
purpurowy. 
Ta oryginalna roślina ma niewielkie
wymagania uprawowe i przy
zapewnieniu odpowiednich
warunków może zakwitnąć.

Stanowisko
 
 
 

Podłoże
 
 
 

Nawodnienie
 
 
 
 

Pielęgnacja
 

jasne o pełnym lub rozproszonym świetle 

lekkie z drenażem

podlewanie obfite dopiero po przeschnięciu
podłoża

zraszanie, nawożenie nawozem do sukulentów

Ceropegia woodii
 



ZJADACZE
POWIETRZA

Ta grupa roślin to głównie epifity
czyli rośliny, które do rozwoju nie
potrzebują gleby. Jako
swoiste podłoże wykorzystują inne
rośliny głównie drzewa. W
środowisku naturalnym
zasiedlają ich konary, a składniki
odżywcze pobierają z powietrza i
wody.



Phalaenopsis czyli popularny i
ogólnie dostępny storczyk to jeden z
najpiękniejszych i najdłużej
kwitnących orchidei spotykanych w
uprawie doniczkowej. Storczyki
należą do epifitów, co oznacza, że w
warunkach naturalnych rosną
przytwierdzone do drzew, a
niezbędne składniki odżywcze
pobierają z powietrza.
Roślina ta jest łatwa w uprawie i by
nasze storczyki pięknie kwitły należy
jedynie pamiętać o kilku rzeczach tj.:
nawożenie specjalnymi nawozami do
storczyków, czy prawidłowe cięcie
rośliny. Stanowisko naturalne
storczyków to głównie lasy
równikowe, co oznacza, że wymagają
wilgotności powietrza powyżej 50%
oraz temp. min. 20℃ w dzień i
niższej nocą (min. 15℃).

Stanowisko
 
 
 

Podłoże
 
 
 

Nawodnienie
 
 
 
 

Pielęgnacja
 

jasne o świetle rozproszonym, najlepiej od strony
wschodniej lub zachodniej

specjalne przepuszczalne podłoże do storczyków
składające się z , keramzytu i torfu

nawadniamy poprzez namaczanie doniczki w
wodzie raz na tydzień

nawożenie specjalnymi nawozami do storczyków

Phalaenopsis
 



Tillandsia ionantha - oplątwa to
roślina z rodziny bromeliowatych.
Pochodzi z  lasów tropikalnych
Ameryki Północnej i Południowej i z
Meksyku.
Ta nietypowa, powietrzna roślina to
epifit, co oznacza, że do życia nie
potrzebuje podłoża. W środowisku
naturalnym zasiedla konary drzew a
składniki odżywcze pobiera z
powietrza i wody.
 Oplątwy należy regularnie zraszać i
zapewnić im odpowiednie
stanowisko - to wszystko co należy
zrobić by pięknie rosły, kwitły i
tworzyły młode odrosty, z których
powstaną nowe rośliny.

Stanowisko
 
 
 

Podłoże
 
 
 

Nawodnienie
 
 
 
 

Pielęgnacja
 

jasne, słoneczne 

brak - roślina pobiera składniki odżywcze z
powietrza

raz na miesiąc namaczamy w wodzie, jak nabierze
wody odstawiamy do góry nogami do
przeschnięcia

zraszanie 1-2 razy na tydzień miękką wodą

Tillandsia ionantha
 



MAGAZYNY
WODY

Rośliny o grubych liściach czyli
sukulenty są to wszystkie gatunki,
które zdolne są do
magazynowania wody. Wykształciły
one tkankę wodną, która
przystosowała je do życia w
warunkach o ograniczonej
dostępności wody.



Aloe vera czyli aloes zwyczajny to
bylina pochodząca z terenów Afryki i
Azji Mniejszej. Należy do grupy 
 jednoliściennych sukulentów
liściowych, co oznacza, że ma
zdolność gromadzenia wody.  Ta
roślina  jest niezwykle prosta w
uprawie, nie ma praktycznie żadnych
wymagań i jest odporna na
zaniedbanie. Aloes charakteryzuje
się szybkim wzrostem i łatwo go
rozmnożyć oddzielając młode
roślinki od rośliny matecznej. Jest
niezwykły również ze względu na
swoje lecznicze właściwości
wykorzystywane w medycynie i
kosmetyce. Surowcem
pozyskiwanym z aloesu jest miąższ,
sok i pulpa.

Stanowisko
 
 
 

Podłoże
 
 
 

Nawodnienie
 
 
 
 

Pielęgnacja
 

jasne, najlepiej światło rozproszone

przepuszczalne, zdrenowane

dopiero po przeschnięciu podłoża, zimą
oszczędnie

roślina mało wymagająca, znosi suszę, nie należy
dopuścić do jej przelania 

Aloe vera
 



Zamioculcas zamiifolia -
zamiokulkas zamiolistny znany jako
po prostu zamiokulkas, zamia czy
jako jedna z żelaznych roślin, która
przetrwa każde warunki. Roślina ta
jest odporna na długie susze, niską
wilgotność powietrza i różne warunki
oświetleniowe. Preferuje miejsca o
rozproszonym świetle lub
półcieniste, ale poradzi sobie nawet w
cieniu. Wytrwale znosi długotrwałe
przesuszenie także świetnie nadaje
się dla osób, których często nie ma w
domu. Zamia poza swoją
wytrzymałością ma jeszcze jedną
wyjątkową cechę - oczyszcza
powietrze. Polecamy umieścić ją w
sypialni lub w miejscu pracy.

Stanowisko
 
 
 

Podłoże
 
 
 

Nawodnienie
 
 
 
 

Pielęgnacja
 

preferuje światło rozproszone lub
półcień

żyzne, próchniczne, przepuszczalne, lekko kwaśne

w miesiącach letnich oszczędnie po przeschnięciu
podłoża, raz na miesiąc w zimie

roślina mało wymagająca, znosi susze, niską
wilgotność czy cień

Zamioculcas zamiifolia
 



ODKURZACZE
POWIETRZA

Są to wszystkie gatunki rośli, które
mają zdolność do oczyszczania
powietrza z toksyn i
szkodliwych substancji.



Skrzydłokwiat (Spatiphyllum) to
niewymagająca, popularna roślina z
rodziny obrazkowatych.
Charakterystyczne dla niej są
ciemnozielone liście osadzone na
długich ogonkach oraz kwiaty,
których częścią ozdobną jest biała
pochwa kwiatowa.
Sama roślina pochodzi z Kolumbii i w
warunkach naturalnych często
rośnie nad brzegami zbiorników
wodnych, a nawet w płytkiej wodzie,
co oznacza, że jest rośliną
wilgociolubną i wymaga stale
wilgotnego podłoża i zraszania.
Najlepsze dla niej jest światło
rozproszone, ale równie dobrze
poradzi sobie w mniej oświetlonym,
półcienistym lub nawet cienistym
otoczeniu, jednak należy pamiętać,
że wtedy kwitnienie będzie mało
obfite.

Stanowisko
 
 
 

Podłoże
 
 
 

Nawodnienie
 
 
 
 

Pielęgnacja
 

światło rozproszone, półcień, poradzi sobie w
cieniu lecz będzie słabiej kwitł

żyzne, próchnicze, luźne, przepuszczalne, stale
lekko wilgotne o odczynie lekko kwaśnym

regularne, umiarkowane, po przeschnięciu
podłoża, zimą oszczędnie

roślina łatwa w uprawie, lubi zraszanie, nie należy
dopuścić do jej przesuszenia 

Spatiphyllum
 



Liwistona okrągłolistna (Livistona
rotundifolia) to palma z rodziny
arekowatych. Jest chętnie uprawiana
w domach z uwagi na swój oryginalny
wygląd. Nie należy również do
najtrudniejszych okazów - dobrze
radzi sobie w ogrzewanych
pomieszczeniach, a latem będzie
pięknie rosła ustawiona na balkonie
czy tarasie. W porównaniu do innych
palm należy do gatunków tych
wymagających średniego oświetlenia
– czyli najlepsza będzie wystawa
wschodnia i zachodnia. Wymaga
stałej wilgotności podłoża i zraszania.
Z uwagi na swój wachlarzowaty
kształt liści jest to roślina bardzo
dekoracyjna. Liście mają błyszczącą
powierzchnię i podzielone są do
połowy na długie, spiczaste
segmenty. Umieszczone są na
długich, sztywnych ogonkach, obficie
obsypanych kolcami.

Stanowisko
 
 
 

Podłoże
 
 
 

Nawodnienie
 
 
 
 

Pielęgnacja
 

jasne lecz nie bezpośrednio nasłonecznione,
wystawa wschodnia i zachodnia 

żyzne, próchniczne, przepuszczalne

regularne, umiarkowane, po przeschnięciu
podłoża

wymaga regularnego zraszania, nie należy
dopuścic do jej przesuszeni ani przelania

Livistona rotundifolia
 



PODLEWANIE

7 dni
 

7 dni
 

5-7 dni
 

5-10 dni
 

10-15 dni
 

7 dni
 

9- 14 dni
 

14- 21 dni
 


