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powodów,
dla których warto
hodować rośliny
w domu

Rośliny są nieodłącznym elementem wystroju
naszych domów. Jednak oprócz tego, że cieszą
nasze oczy, mają niezwykle pozytywny wpływ
na człowieka.
Czy kwiaty doniczkowe rzeczywiście mogą
oczyszczać powietrze w mieszkaniu?
Czy kolor zielony, faktycznie potrafi ukoić nasze
nerwy? Oto lista powodów, dla których już dziś
powinniście zainwestować w domową dżunglę.

1. Upiększają otoczenie
Zieleń sprawia, że wnętrza wydają się bardziej przytulne, a oryginalne osłonki
w stylu dopasowanym do pomieszczenia będą dodatkowym akcentem dekoracyjnym.

2. Oczyszczają powietrze
Rośliny, oprócz eleganckiej ozdoby wnętrz, zapewniają nam czyste powietrze.
Niektóre gatunki pochłaniają również szkodliwe substancje z otoczenia, zarodniki
pleśni oraz promieniowanie wydzielane przez urządzenia elektryczne i elektroniczne.

3. Zwiększają wilgotność powietrza
Kwiaty uwalniają parę wodną, która zwiększa wilgotność w pomieszczeniu. Umieść
parę egzemplarzy w pokoju, w którym przebywasz najczęściej, a Twoje ciało
odwdzięczy się wielokrotnie. Mniej przeziębień, bólu gardła, suchego kaszlu
i koniec przesuszania się skóry.

4. Poprawiają samopoczucie
Zieleń uspokaja nas, działa kojąco i obniża poziom stresu. Co więcej – kolor zielony
poprawia krążenie krwi i usprawnia pracę płuc. Przebywanie wśród żywych roślin
przez przynajmniej 30 minut dziennie ma dobroczynny wpływ na nasze zdrowie
psychiczne i fizyczne.

5. Podnoszą produktywność
Badania naukowców z Uniwersytetu w Cardiff, Uniwersytetu w Exeter i Uniwersytetu
Groningen dowodzą, że biuro wzbogacone o rośliny zwiększa zadowolenie
przebywających w nim osób i podnosi ich produktywność nawet o 15%.

Growroom – ogród
na miarę jutra
Idea

Założyciele

Growroom to
sferyczny ogród,
który pozwala uprawiać
rośliny ozdobne, ale także
własne warzywa, owoce
oraz zioła – lokalnie
i w samowystarczalny
sposób. Jest też doskonałą
strefą relaksacyjną.

Twórcy Growroomu - architekci Sine Lindholm
i Mads-Ulrik Husum ze studia SPACE10 –
przyszłościowego laboratorium, uruchomionego
i wspieranego przez IKEA, badali przyszłosć
miejskiego życia w celu znalezienia bardziej
zrównoważonych rozwiązań współczesnych
problemów, takich jak kurczące się zapasy
pożywienia, zmniejszenie powierzchni pól
uprawnych, masowy system produkcji żywności
oraz rosnąca urbanizacja.

Poszukiwania odpowiedzi zaprowadziły ich do
rolnictwa miejskiego – indywidualnych oraz
sąsiedzkich upraw w ogródkach, na skwerach czy własnych domach. Ludzie uprawiają
coraz więcej roślin w swoich mieszkaniach, na dachach i w ogrodach. Jakie wyniki
osiągnęlibyśmy zatem, gdybyśmy zaczęli uprawiać w ten sposób także żywność?
Rolnictwo miejskie to idea, która dała początek dla prac nad wyjątkowym ogrodem
wertykalnym – Growroomem. Konstrukcja ta umożliwia hodowlę wielu roślin na
niewielkiej przestrzeni. Mebel wypełniony od ziemi aż po sufit warzywami, owocami
oraz ziołami, określany jako „architektura produkująca żywność”, miał stać się
artystyczną eksploracją niesamowitego potencjału miejskiego rolnictwa.

“Wyobrażamy
sobie przyszłość, w której
nasze miasta są kompletnymi,
samowystarczalnymi ekosystemami,
które dostarczają nam świeżych
produktów najwyższej jakości. Cały rok.
Żywność, która smakuje lepiej, jest dla
nas zdrowsza, bardziej odżywcza i nie
wywiera ogromnej presji na kurczące
się zasoby świeżej wody ani na
nasze środowisko.”

Dwa Growroomy w Alei Bielany
SPACE10 i IKEA udostępniły plany sferycznego ogrodu. Każdy zainteresowany może je
zatem pobrać i samemu skonstruować tę nietypową budowlę – we własnym domu,
ogrodzie, osiedlu, społecznym skwerze.
Kule, zazielenione przy pomocy roślin ułożonych na półkach, nie przez przypadek
kojarzą się z wyglądem planety. Dzięki otwartemu wnętrzu możemy usiąść wewnątrz
nich i cieszyć oczy widokiem zasadzonych ziół i kwiatów.
Projekt pobrać można na przykład stąd.

10 roślin, które idealnie
nadają się do sadzenia
w domu
Dostępność różnych gatunków roślin jest dziś tak wspaniała, że każdy może wybrać
egzemplarz idealny dla siebie. Poziom trudności pielęgnacji, formę i kolory możemy
dowolnie mieszać, a każda kolejna roślina doniczkowa odwdzięczy się urokiem
i lepszym powietrzem w domu.

1. Bluszcz
Najpiękniej prezentuje się jako swobodnie zwisająca, bujna, zielona
girlanda. W warunkach domowych bardzo dobrze oczyszcza
powietrze z toksyn.

2. Skrzydłokwiat
Jest rośliną niewymagającą i łatwą w uprawie. Uwielbia dużą
wilgotność powietrza, dlatego konieczne jest jego częste zraszanie.
Roślina preferuje stanowiska jasne, jednak nie bezpośrednio
nasłonecznione.

3. Dracena
To atrakcyjna palma tropikalna, która bardzo dobrze znosi warunki
domowe. Jej blizny po liściach układają się w pień, stanowiąc
niebywałą dekorację. Pamiętajmy, aby znaleźć dla draceny
nasłonecznione miejsce – bez światła jej liście tracą barwę.

4. Fikus
Jest delikatną rośliną, jednak odpowiednio pielęgnowany będzie
cieszył pięknym wyglądem przez wiele lat. Lubi miejsca widne –
z rozproszonym światłem – oraz systematyczne podlewanie.

5. Areka
Roślina pochodząca z Filipin, dzięki której możemy poczuć
egzotykę we własnym mieszkaniu. Lubi wilgotne powietrze i obfite
podlewanie w okresie letnim. W warunkach domowych może
osiągać nawet do 2 metrów.

6. Peperomia
Urocza oraz naprawdę mało wymagająca roślina, idealna dla
początkujących. W warunkach naturalnych rośnie w zacienionych
partiach lasów, dlatego w naszych domach również możemy znaleźć
jej miejsce o słabym nasłonecznieniu.

7. Sansevieria wężownica
Nazywana “żelazną rośliną”, bowiem potrzeba wyjątkowego
zaniedbania, by sansewierię uszkodzić. Najbardziej odpowiednim
miejscem do uprawy wężownicy są stanowiska ciepłe i słoneczne.

8. Calathea
Nie należy do najłatwiejszych roślin w uprawie domowej, ale dzięki niej
szybko można osiągnąć wrażenie domowej dżungli. Lubi miejsca bez
przeciągów, w półcieniu lub jasne, ale z rozproszonym światłem.

9. Warzywa
Seler naciowy, pomidory, truskawki, zielona cebulka. Uprawa
warzyw i owoców w domu jest stosunkowo prosta, o ile zapewnimy
im miejsce o dużym nasłonecznieniu. Pamiętajmy także, że te
rośliny nie lubią chłodów, ani suchej atmosfery.

10. Zioła
Bazylia, rozmaryn, mięta. Ich uprawa jest stosunkowo prosta,
dlatego stanowią dobry wybór dla początkujących. Można wysiać je
samodzielnie, jak i kupić już rosnącą roślinę w doniczce. Świeże zioła są
idealne do sezonowych potraw!

O czym należy
pamiętać sadząc
rośliny?
Poznaj wymagania wybranych przez nas roślin
odnośnie stanowiska oraz rodzaju podłoża,
a w szczególności jego pH, żyzności i wilgotności.

Przed przesadzaniem należy rośliny obficie podlać,
aby podłoże dobrze namokło.

Należy rozluźnić i rozplątać poskręcane korzenie.

Doniczka powinna być proporcjonalna do rośliny
i tworzyć z nią harmonijną całość.

Pamiętaj o warstwie drenażu – jest to warstwa
na dnie doniczki, usypana z kamyków, kawałków
porcelany, fragmentów glinianych doniczek lub
keramzytu.
Po przesadzaniu należy odczekać przynajmniej
miesiąc zanim zasilimy roślinę nawozem.

Pielęgnacja
roślin –
dobre
praktyki
Bywa, że po zimie niektóre z naszych doniczkowych ulubienic nie są w formie.
Podeschłe liście, pędy wyciągnięte ku oknom, blada zieleń przyrostów. Możemy
zaradzić tym problemom, stosując kilka prostych zabiegów, które sprawią, że nasze
kwiaty szybko odzyskają wigor.

1.

Oczyszczamy rośliny

Zanim przystąpimy do zabiegów pielęgnacyjnych, należy oczyścić rośliny z zimowego
kurzu. Te najbardziej delikatne przecierajmy za pomocą miękkiej ściereczki. Pozostałe
możemy przenieść do wanny lub brodzika i opłukać zimną wodą. Tak wyczyszczone rośliny
będą miały lepszy dostęp do światła słonecznego oraz będą lepiej oczyszczać powietrze.

2.

Przycinamy pędy

Kolejnym krokiem, który powinien przywrócić roślinie urodę, jest wycinanie suchych
liści i skracanie pędów. W zależności od gatunku i stanu rośliny wycinamy nawet do ½
długości łodyg. Niekiedy – tylko kilka centymetrów. Wkrótce po tym rośliny wydadzą
nowe przyrosty i ładnie się zagęszczą.

3.

Nawadniamy

Wiosną i latem rośliny muszą pić więcej. Podlewajmy je więc częściej i obficiej.
Gatunki szczególnie wrażliwe naniedobór wilgoci w powietrzu (np. storczyki
i paprocie) regularnie spryskujm
 y wodą lub skorzystajmy z nawilżacza powietrza,
który zapewni odpowiednie nawilżenie.

4.

Przesadzamy

Zmiana ziemi i pojemnika jest bardzo ważna, ponieważ rośliny, których podłoże wyjałowiło
się lub zostało przerośnięte przez korzenie, będą słabe i nieatrakcyjne. Z tego powodu
powinniśmy pamiętać o przesadzaniu roślin do nowych doniczek około raz do roku –
w przypadku tych młodszych oraz co 2-3 lata, w przypadku starszych.

5.

Nawozimy

Do wyboru mamy odżywki przeznaczone dla różnych gatunków roślin. Zwykle
kwiaty nawozimy co 2 tygodnie – dawkami dostosowanymi do ich wielkości oraz
indywidualnych potrzeb. Wyjątkiem będą te okazy, które niedawno przesadzaliśmy
– ponieważ podłoże po przesadzeniu jest wciąż pełne niezbędnych składników
odżywczych. Wtedy, najbliższe nawożenie powinniśmy przeprowadzić po około
miesiącu od zmiany doniczki.
Więcej na alejabielany.pl/pl-pl/growroomy

