
Jednym z moich najmilszych miejsc  
w dzieciństwie był “zielony pokój”  w domu 
mojej babci. Przestronny, z dwoma oknami, 
z zielonym dywanem, wypełniony roślinami, 
które stały na podłodze, parapetach i pięły się 
po ścianach.  W tym pokoju zawsze czułam 
spokój. 
 
Rośliny mojej babci były zbierane  
latami - sadziła szczepki od sąsiadek, koleżanek 
z pracy czy dalszych znajomych. Nawet nie zna 
nazw niektórych z nich, ale intuicyjnie dba o nie 
tak, że rosną wzorcowo. Zawsze mi się   
wydawało, że trzeba się do tego urodzić – 
 mieć rękę do roślin. 
 
Rośliny wróciły do mnie po latach  
nieobecności i nie wyobrażam sobie  już domu 
bez nich. Wierzę, że ten spokój, który czułam  
w „zielonym pokoju” to właśnie zasługa roślin. 
Są nawet badania, które ten ewenement 
potwierdzają – patrzenie na rośliny, czy nawet 
zdjęcia natury, uspokaja nasz współczulny 
układ nerwowy.
 

Dopiero jakiś czas temu odkryłam,  
że ręka do roślin to mit. Rośliny to nie  
tylko sztuka i intuicja, która buduje się  
z doświadczeniem, ale też nauka,  
a tak naprawdę kilka prostych zasad.
 

Po pierwsze: warto 
dobrze zacząć.  

A początek to wybór takiej rośliny,  
której będzie w Twoim domu dobrze  
i która zniesie nawet Twoje najgorsze  
dni, kiedy jedyne na co masz siłę to  
po prostu przetrwać.
 
Mam nadzieję, że spróbujesz.  
Możesz tylko zyskać.

Powodzenia,

Olga

Cześć!



Poradnik 



Rośliny są jak ludzie. To nie jest kolejny 
mebel w Twoim domu, a żywy organizm, 
który rośnie i reaguje na przestrzeń, w 
której żyjesz. Utrzymasz ją w zdrowiu, kiedy 
zapewnisz jej podstawowe potrzeby – troskę, 
światło i wodę. Najważniejszym czynnikiem, 
który wpływa na dobrostan Twojego  
zielonego przybytku jest światło.
 

Dla roślin światło 
to pożywienie.  

Używają go w chemicznym procesie fotosyn-
etzy, którego jednym z rezultatów są cukry. 
Cukry są odpowiedzialne za wzrost rośliny, 
więc im więcej światła roślina otrzyma, tym 

więcej energii wytworzy i tym intensywniej 
będzie rosła.  
Pewnie kojarzysz takie określenia jak rośliny 
światłolubne i cieniolubne - tylko co to tak 
naprawdę znaczy? Jak posługiwać się tymi 
wskazówkami w praktyce?
 

Pełne słońce   

oznacza miejsca gdzie nie ma żadnej bariery 
(zasłon, żaluzji czy drzewa za oknem) między 
rośliną a światłem. To miejsce, gdzie roślina, 
otrzyma przynajmniej 4 godziny bezpośred-
niego nasłonecznienia w ciągu dnia. Aloes, 
sukulenty, czy palmy potrzebują właśnie 
takich miejsc.

1.    Początek 
 

Jeżeli masz w domu miejsce, 
w którym przez co najmniej 4 
godziny w ciągu dnia jest pełne 

słońce, to Grubosz 
będzie się w nim czuł świetnie! 

pełne słońce, okna południowe i 
zachodnie



Znajdujesz w domu dużo miejsc, w których 
światło jest rozproszone? Świetnie - jest 

mnóstwo roślin, jak Monstera, 
które uwielbiają takie warunki!

Niekropień świetnie poradzi 

sobie w mało doświetlonych miejscach - 

północne okno, najlepiej w łazience, będzie 
dla niego idealne.

Półcień             oznacza takie 
miejsca, gdzie światło jest rozproszone (np. 
prześwitująca firanka, liście innej rośliny). 
Wszystko co częściowo zasłania bezpośred-
nie źródło światła tworzy warunki średniego 
naświetlenia. Paprocie, Monstera, czy  
Aglaonema w naturalnym środowisku żyją 
w dolnej partii lasów i są przyzwyczajone 
do otrzymywania rozproszonego światła. Za 
to źle znoszą bezpośrednie słońce, które po 
prostu je parzy.

Mało światła oznacza 
brak bezpośredniego dostępu światła.  
Wydaje Ci się, że w każdym miejscu Twojego 
mieszkania jest światło, ale w praktyce są to 
miejsca już kilka metrów od Twojego okna. 
Żadna roślina nie będzie się dobrze rozwijać 
bez światła, ale są rośliny, które przetrwają  
w takich warunkach. Jeżeli będziesz je   
regularnie rotować na miejsca z dostępem  
do słońca wciąż masz mnóstwo  możliwości 
na znalezienie odpowiedniej rośliny.

półcień, okna wschodnie, południowe  
lub zachodnie

mało światła, okna wschodnie, południowe 
lub zachodnie



Okna 

Kiedy oceniasz jak dobrać odpowiednią 
roślinę warto też po raz pierwszy w życiu 
wykorzystać aplikację kompas w Twoim  
telefonie ;) i sprawdzić kierunki, na które  
wychodzą okna w Twoim domu.  
Chyba, że w przeciwieństwie do mnie masz  
orientację w przestrzeni i kompas nie będzie 
potrzebny...

Wschodnie okna 
wydaje się, że zapewniają najlepsze warunki 
dla wzrostu roślin. Rośliny otrzymują  
bezpośrednie poranne światło niemalże  
do południa. Pomieszczenia z oknami na 
wschód są chłodniejsze niż te z ekspozycją na  
południe albo zachód, dzięki czemu rośliny 
tracą też mniej wody w wyniku parowania.
 

Pomieszczenia z  
oknami na  
południe
 Te pomieszczenia otrzymują najwięcej 
światła. Rośliny mogą być ustawione kilka 
metrów od okna i wciąż otrzymają  
wystarczająco dużo światła w ciągu dnia. 

Zachodnie okna 
Rośliny otrzymują tutaj mocne światło,  
temperatura jest też znacznie wyższa.  
Ustawiaj rośliny trochę  na uboczu,  
albo w miejscu gdzie światło jest  
rozproszone. 

Pomieszczenia z 
oknami na północ 
Pomieszczenia bez dostępu do bezpośred-
niego źródła światła. Najlepiej  trzymać 
rośliny bezpośrednio przy oknie i regularnie 
rotować do pomieszczeń ze wschodnią albo 
południową ekspozycją.

Pamiętaj też, że światło w Twoim domu 
 zmienia się nie tylko w związku z porami 
dnia, ale też porami roku. Latem słońce jest 
wysoko na niebie i światło może nie  docierać 
w głąb pomieszczenia tak jak zimą.
 



Wiosenne  
nasłonecznienie

Zimowe 
nasłonecznienie

Podsumowując :)  

zanim wybierzesz swoją pierwszą roślinę 
przyjrzyj się jak dużo światła jest  
w miejscu, w którym chciałbyś ją postawić. 
Słońce dociera do niego  bezpośrednio przez 
kilka godzin dziennie, czy jest rozproszone,  
a może nie ma tam w ogóle dostępu do  
bezpośredniego naturalnego światła?  
Nie martw się – dobra wiadomość jest taka, 
że prawie zawsze można znaleźć roślinę, 
która będzie się u Ciebie czuła dobrze.

Pomożemy Ci w tym. :)

Olga

PS Już wkrótce startujemy, damy Ci znać jak 
tylko będziemy gotowi przyjmować pierwsze 
zamówienia. 

Jeżeli masz pytania albo chcesz pogadać o 
naszej wspólnej roślinnej pasji, jestem tylko 
mail od Ciebie!

olga@plantsforhumans.com


