
BLUSZCZ

Spotykany jest w uprawie doniczkowej w odmianach różniących się wielkością, 
kształtem i barwą liści. Wszystkie bluszcze są bardzo dekoracyjne – były sto-
sowane jako motyw ozdobny w rzeźbach, ornamentach i rysunkach starożyt-
nej Grecji i Egiptu. Chętnie hodujemy bluszcz w naszych wnętrzach, zwłaszcza 
gdy pokój jest ciemny lub miejsce, które chcemy ozdobić, jest oddalone od okna  
i inne pnącza źle się tam czują. Co do temperatury bluszcz ma niewielkie wyma-
gania. W zimie wskazane jest nawet trzymanie go w miejscu chłodnym (8–12°C).  
Ziemia powinna być żyzna, próchniczna, kwaśna, w okresie wzrostu stale wil-
gotna. W zimie trzeba podlewanie ograniczyć, zwłaszcza gdy roślina stoi w chłod-
nym miejscu. Wskazane jest nawożenie bluszczu w czasie wegetacji.

ZIELISTKA

Roślina jest wytrzymała na warunki mieszkaniowe. W mieszkaniu może rosnąć 
w miejscu zacienionym, ale w miejscu dobrze oświetlonym jest bardziej atrakcyj-
na, gdyż jej białe paski są wówczas wyraźniejsze i szersze. Wystarcza jej zwykła 
ziemia kwiatowa. Co najmniej raz w roku należy ją przesadzić do większej do-
niczki. Podlewa się umiarkowanie. Zielistka jest dość wytrzymała na suszę i nie 
ginie, jeśli czasami zapomni się ją podlać. Susza stymuluje wytwarzanie więk-
szej ilości pędów i rozłogów. Roślinę należy zraszać wodą, przy okazji wystarcza 
to do usunięcia kurzu z liści. W mieszkaniu można ją uprawiać bardzo długo,  
jednak zbyt stare egzemplarze stają się nieładne i lepiej jest roślinę co 3–4 lata 
odnowić. Rozmnaża się łatwo przez ukorzenianie młodych roślinek powstają-
cych na zwisających pędach.

FIOŁEK AFRYKAŃSKI

Fiołki pomimo afrykańskiego pochodzenia nie lubią bezpośredniego nasłonecz-
nienia. Najlepiej czują się w świetle rozproszonym, na północnym lub zachod-
nim oknie. Zbyt duże nasłonecznienie powoduje występowanie żółtych plam 
na liściach. W przypadku pojawienia się plam należy przestawić fiołka w miej-
sce ocienione i tymczasowo ograniczyć podlewanie. W powietrzu o dużej wil-
gotności są ciepłolubne. W pomieszczeniach o niższej wilgotności optymalna 
temperatura uprawy to 15–20°C. Fiołka domowego podlewamy obficie, ziemia 
powinna być wilgotna, ale nie mokra. Najlepiej podlewać wprost do podstawki. 
Nie wolno moczyć liści, gdyż nadmiar wody powoduje ich gnicie. Sępolia lubi 
nawożenie od wiosny do jesieni słabym roztworem nawozu uniwersalnego do 
roślin doniczkowych.
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