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Strelitzia reginae - Strelicja królewska

Strelitzia reginae – gatunek ozdobnej rośliny z rodziny strelicjowatych. Rodzima dla Republiki 
Południowej Afryki, gdzie występuje nad brzegami jezior , rzek około obszarów przybrzeżnych. Kwiaty 
koloru  pomarańczowego i niebieskiego, przypominają  ubarwienie ptaków rajskich, stad potoczna 
nazwa Rajski ptak . Strelicja swą botaniczną nazwę otrzymała na cześć żony króla Wielkiej Brytanii 
Jerzego III, Charlotty Mecklenburg-Strelitz. W naszym klimacie roślina wyłącznie do uprawy domowej 
. Latem może stać w ogrodzie w miejscu zacisznym i osłoniętym. Zimą najkorzystniejsza temperatura to 
około 10 °C i maksymalna ilość światła.

Nasiona przed wysiewem należy namoczyć dzień w termosie z ciepłą wodą 40°C. Rajskiego ptaka 
obdzieramy z pomarańczowych piór aby pleśń się nie zalęgła. Doniczkę ustawiamy w miejscu jasnym 
i słonecznym. Następnie wysiewamy na głębokość 1cm i zachowujemy temperaturę 24-27°C. 
Ziemia lekka, dobrze przepuszczalna wodę z dodatkiem włókna kokosowego i perlitu, o pH 6 -7,8, 
obowiązkowo z warstwą drenażu. Można ją wyprażyć w piekarniku w naczyniu żaroodpornym, aby 
pozbyć się wszelkich grzybów i szkodników. Około 15 minut w temperaturze 150 stopni C, gleba 
leciutko wilgotna. Piekarnik później nie pachnie za fajnie. Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, 
albo torebkę foliową. Pamiętamy aby zdejmować ją raz na dzień, coby nie zalęgła się pleśń. Taka 
osłonka pozwoli zachować stale lekko wilgotną glebę. W okresie jesieni i zimy parapety domowe 
nie są zawsze tak ciepłe jakby się wydawało. Pamiętamy, że nasiona do kiełkowania potrzebują 
odpowiedniej temperatury GLEBY, a nie temperatury powietrza, dlatego niezbędna może okazać 
się podgrzewana mata. Stanowisko słoneczne bądź w półcieniu z dala od przeciągów i wiatru. 
Kiełkowanie od 3 tygodni do pięciu miesięcy. Wysiewana na jesieni może obudzić się na wiosnę/
lato. Optymalna temperatura w okresie spoczynku (zima) 18°C. Podlewanie w okresie lata obfite. 
Nawozimy co 2 tygodnie nawozami z dużą dawką mikroelementów.
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Strelicja nicolai - Rajski ptak

Strelitzia nicolai – gatunek ozdobnej rośliny z rodziny strelicjowatych. Rodzima dla Republiki 
Południowej Afryki, gdzie występuje nad brzegami jezior , rzek około obszarów przybrzeżnych. Kwiaty 
koloru  pomarańczowego i niebieskiego, przypominają  ubarwienie ptaków rajskich, stad potoczna 
nazwa Rajski ptak . Strelicja swą botaniczną nazwę otrzymała na cześć żony króla Wielkiej Brytanii 
Jerzego III, Charlotty Mecklenburg-Strelitz. W naszym klimacie roślina wyłącznie do uprawy domowej 
. Latem może stać w ogrodzie w miejscu zacisznym i osłoniętym. Zimą najkorzystniejsza temperatura to 
około 10 °C i maksymalna ilość światła.

Nasiona przed wysiewem należy namoczyć dzień w termosie z ciepłą wodą 40°C. Rajskiego ptaka 
obdzieramy z pomarańczowych piór aby pleśń się nie zalęgła. Doniczkę ustawiamy w miejscu jasnym 
i słonecznym. Następnie wysiewamy na głębokość 1cm i zachowujemy temperaturę 24-27°C. 
Ziemia lekka, dobrze przepuszczalna wodę z dodatkiem włókna kokosowego i perlitu, o pH 6 -7,8, 
obowiązkowo z warstwą drenażu. Można ją wyprażyć w piekarniku w naczyniu żaroodpornym, aby 
pozbyć się wszelkich grzybów i szkodników. Około 15 minut w temperaturze 150 stopni C, gleba 
leciutko wilgotna. Piekarnik później nie pachnie za fajnie. Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, 
albo torebkę foliową. Pamiętamy aby zdejmować ją raz na dzień, coby nie zalęgła się pleśń. Taka 
osłonka pozwoli zachować stale lekko wilgotną glebę. W okresie jesieni i zimy parapety domowe 
nie są zawsze tak ciepłe jakby się wydawało. Pamiętamy, że nasiona do kiełkowania potrzebują 
odpowiedniej temperatury GLEBY, a nie temperatury powietrza, dlatego niezbędna może okazać 
się podgrzewana mata. Stanowisko słoneczne bądź w półcieniu z dala od przeciągów i wiatru. 
Kiełkowanie od 3 tygodni do pięciu miesięcy. Wysiewana na jesieni może obudzić się na wiosnę/
lato. Optymalna temperatura w okresie spoczynku (zima) 18°C. Podlewanie w okresie lata obfite. 
Nawozimy co 2 tygodnie nawozami z dużą dawką mikroelementów.
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Adenium obesum - Róża Pustyni

Szczegóły
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Adenium arabskie, adenium opasłe (Adenium obesum) gatunek rośliny rodziny toinowatych 
(Apocynaceae). Obszary naturalnego występowania to Afryka środkowa północno-wschodnia oraz 
Półwysep Arabski. Adenium to sukulent osiągający naturalnych warunkach nawet 3 metry. Liście 
mięsiste większości opadają zimę. Kwiaty różnobarwne ( zależy od odmiany ), trąbkowate, długości 
4-5cm. Sok mleczny rośliny jest silnie trujący, może też podrażnić skórę. strefie klimatu umiarkowanego 
uprawiany jako roślina doniczkowa. Walorem ozdobnym jest efektowny pokrój piękne kwiaty.

Nasiona przed wysiewem moczymy ciepłej ( 35 stopni C ) wodzie. Następnie wysiewamy do gotowej 
ziemi dla kaktusów sukulentów. Może być dodatkiem perlitu, bądź włókna kokosowego. Głębokość 
1cm - nie przygniatać. Zapewniamy stałą temperaturę na poziomie 23-26 stopni C. Kiełkowanie od 
2 tygodni do dwóch miesięcy. Roślina czuje się dobrze bezpośrednim nasłonecznieniu, zimą powinna 
stać miejscu ciemnym chłodnym. Latem może przebywać na zewnątrz miejscu słonecznym, ale 
osłoniętym od wiatru. Wymaga podlewania regularnego okresie od kwietnia do października, okresie 
zimowym podlewanie należy ograniczyć. ROŚLINA TRUJĄCA.
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Jakaranda Mimozolistna

Szczegóły
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Gatunek tropikalnego drzewa pochodzącego z Ameryki Południowej. Głownie sadzona jako drzewo 
ozdobne i nie ma się co dziwić podczas kwitnienia wygląda oszałamiająco! Nazwa jakaranda 
pochodzi z języka guarani i znaczy „pachnące”. Dorasta do 20 m wysokości, kwiaty sięgają do 4 cm 
długości  koloru niebiesko-fioletowego. Roczne drzewka o zdrewniałym pniu można śmiało przycinać, 
bardzo ładnie się rozgałęziają.

Przed wysianiem nasiona należy namoczyć przez około 6 godzin w letniej wodzie. Następnie 
wysiewamy powierzchownie  przysypując milimetrową warstwą ziemi ( ziemia o ph 5.5- 7.5). Roślina 
preferuje miejsca ciepłe i słoneczne. Zachować stałą temperaturę 22C w dzień. W naszym klimacie na 
zewnątrz może być przenoszona wyłącznie w okresie letnim. Kiełkowanie następuje od 30 do 90 dni.
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Adansonia digitata - Baobab afrykański
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Baobab afrykański, baobab właściwy (Adansonia digitata ) –  drzewo z  rodzimy ślazowatych, rodzime 
dla terenów tropikalnej i subtropikalnej Afryki. Baobaby osiągają do 18 m wysokości za to ich obwód 
może przekroczyć 30 m. Kora gruba, wydziela gumowatą substancję. Pień jest wypełniony miękiszem 
wodnym który może zawierać do 100 tysięcy litrów wody. Kwiaty białe zwisające do długich szypułach 
osiągają do 20 cm. Baobab ma wiele zastosowań w sztuce kulinarnej. Korzenie młodych siewek są 
jadalne , pędy smakują niczym szparagi. Liście bogate w witaminę C, natomiast miąższ owoców służy 
do wyrobów napoi i zup.

Nasiona przed wysiewem delikatnie matujemy pilnikiem do paznokci moczymy 2 dni gorącej wodzie 
( 40 stopni C ). Można zastosować także zamiast moczenia płukanie bardzo gorącą wodą ( około 
70stopni C ). Tak przygotowane nasiona wkładamy do substratu na głębokość do 2cm. Gleba 
dodatkiem perlitu drobnoziarnistego piasku będzie dobrym rozwiązaniem. Stosujemy doniczki głębokie 
– minimum 9cm. Zachować temperaturę 25-30 stopni C, ziemia stale lekko wilgotna.  Stanowisko 
słoneczne. Kiełkowanie następuje ciągu 5-150 dni. Wszystko zależy od warunków kaprysu nasion.
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Delonix regia - Płomień Afryki
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Delonix regia roślina tropikalna rodzima dla lasów Madagaskaru gdzie jest gatunkiem zagrożonym. 
Uprawiana wielu krajach klimacie tropikalnych jako roślina ozdobna nas jedynie do uprawy domowej. 
Płomień Afryki dorasta do  9 m wysokości zakwita pomarańczowo - czerwonymi kwiatami które mają 
średnicę do 15 cm. Kwitnie od wiosny do lata, okresie suszy traci liście. Na Karaibach drewna delonix robi 
się instrumenty muzyczne – marakasy.

Nasiona przed wysiewem należy namoczyć w gorącej wodzie przez 48h ( termos) następnie możemy 
lekko je spiłować pilnikiem do paznokci. Wysiewamy poziomie na głębokość 1 cm do ziemi o pH 6,1-7,5. 
Stanowisko słoneczne, zachować stałą temperaturę 25C. Kiełkowanie następuje od 2 do 16 tygodni.

Uprawa

07

https://www.maxfliz.pl/


Ensete ventricosum - Banan abisyński
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Ensete ventricosum, inaczej banan abisyński, jest zimozieloną rośliną pochodzącą subtropikalnych 
części świata. Jego wielkość waha się granicach 4-6 m. To niesamowite drzewo bananowe może 
występować tradycyjnym zielonym ulistnieniu bordowym żyłkowaniem lub odcieniach czerwieni. 
Liście przypominają kształtem gigantyczne wiosła. naturalnym środowisku osiągają 6 m długości 1,5 
szerokości. Kwiaty są białe, pojawiają się licznie na ogromnych kwiatostanach. Roślina uprawiana jest 
raczej jako ozdobna niż użytkowa. Łodygi liściowe nadają się do jedzenia, ale owoce nie są smaczne. 
Wytrzymuje temperatury do -6 C.

Nasiona przed wysiewem należy lekko spiłować, a następnie wrzucić do ciepłej wody ( początkowa 
temperatura 30 stopni C ) na 24-48h. Przez ten czas skorupka nasion powinna zmięknąć, a to powinno 
przyspieszyć kiełkowanie. Czas kiełkowania jest różny od 3 tygodni do wielu miesięcy.  Wszystko 
zależne od warunków jakie zapewnimy. Nasiona wysiewamy na 2-3cm głębokości. Ziemia lekka, 
dobrze przepuszczalna wodę z dodatkiem włókna kokosowego, o neutralnym pH obowiązkowo 
z warstwą drenażu. Można ją wyprażyć w piekarniku w naczyniu żaroodpornym, aby pozbyć się 
wszelkich grzybów i szkodników. Około 15 minut w temperaturze 150 stopni C, gleba leciutko wilgotna. 
Piekarnik później nie pachnie za fajnie. Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, albo torebkę foliową. 
Pamiętamy aby zdejmować ją raz na dzień, coby nie zalęgła się pleśń. Taka osłonka pozwoli zachować 
stale lekko wilgotną glebę. W okresie jesieni i zimy parapety domowe nie są zawsze tak ciepłe jakby 
się wydawało. Pamiętamy, że nasiona do kiełkowania potrzebują odpowiedniej temperatury GLEBY, 
dlatego niezbędna może okazać się podgrzewana mata. Podlewanie regularne w okresie wiosny, 
lata. Gleba stale wilgotna, ale nie mokra. Liście można spryskiwać, byle nie w pełnym słońcu. Małych 
bananowców nie nawozimy ( takie 2-3 miesiące). Można w okresie wiosny-lata użyć nawozu do roślin 
zielonych. Bananowiec zimujemy w temperaturze ok. 8°C (+ / - 5). Możliwe usychanie części liści.

Uprawa

08

https://www.maxfliz.pl/


Musa balbisiana - Bananowiec
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Musa balbisiana var. balbisiana - dziki gatunek banana pochodzący ze wschodniej Azji. Po raz 
pierwszy został naukowo opisany w 1820 r. przez włoskiego botanika Luigiego Aloysiusa Colla. Pokrój 
bardziej wyprostowany niż większość bananowców. Liście bujne, bardzo ozdobne. Owoce koloru 
między zielonym a niebieskim. Uważane za niejadalne ze względu na dużą ilość nasion. W naszym 
klimacie do uprawy doniczkowej.

Nasiona przed wysiewem należy lekko spiłować, a następnie wrzucić do ciepłej wody ( początkowa 
temperatura 30 stopni C ) na 24-48h. Przez ten czas skorupka nasion powinna zmięknąć, a to powinno 
przyspieszyć kiełkowanie. Czas kiełkowania jest różny od 3 tygodni do wielu miesięcy. Wszystko 
zależne od warunków jakie zapewnimy. Nasiona wysiewamy na 2-3cm głębokości. Ziemia lekka, 
dobrze przepuszczalna wodę z dodatkiem włókna kokosowego, o neutralnym pH obowiązkowo 
z warstwą drenażu. Można ją wyprażyć w piekarniku w naczyniu żaroodpornym, aby pozbyć się 
wszelkich grzybów i szkodników. Około 15 minut w temperaturze 150 stopni C, gleba leciutko wilgotna. 
Piekarnik później nie pachnie za fajnie. Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, albo torebkę foliową. 
Pamiętamy aby zdejmować ją raz na dzień, coby nie zalęgła się pleśń. Taka osłonka pozwoli zachować 
stale lekko wilgotną glebę. W okresie jesieni i zimy parapety domowe nie są zawsze tak ciepłe jakby 
się wydawało. Pamiętamy, że nasiona do kiełkowania potrzebują odpowiedniej temperatury GLEBY, 
dlatego niezbędna może okazać się podgrzewana mata. Podlewanie regularne w okresie wiosny, 
lata. Gleba stale wilgotna, ale nie mokra. Liście można spryskiwać, byle nie w pełnym słońcu. Małych 
bananowców nie nawozimy ( takie 2-3 miesiące). Można w okresie wiosny-lata użyć nawozu do roślin 
zielonych. Bananowiec zimujemy w temperaturze ok. 8°C (+ / - 5). Możliwe usychanie części liści.
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Musa yunnanensis – Yunnan
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Musa yunnanensis, powszechnie znany jako Bananowiec Yunnan lub Banan z dzikiego lasu. Głównie 
spotykany w górskich lasach tropikalnych, jest odporna na cień i mróz, a także wrażliwa na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych. Największe osobniki w warunkach naturalnych osiągają ponad 5m 
wysokości. Górna powierzchnia liści jest niebieskawa, choć ich spód jest czerwonawy. Owocami żywią 
się słonie, nietoperze i różne ptaki. Jedna z najbardziej mrozoodpornych odmian musa.

Nasiona przed wysiewem należy lekko spiłować, a następnie wrzucić do ciepłej wody ( początkowa 
temperatura 30 stopni C ) na 24-48h. Przez ten czas skorupka nasion powinna zmięknąć, a to powinno 
przyspieszyć kiełkownie. Czas kiełkowania jest różny od 3 tygodni do wielu miesięcy.  Wszystko 
zależne od warunków jakie zapewnimy. Nasiona wysiewamy na 2-3cm głębokości. Ziemia lekka, 
dobrze przepuszczalna wodę z dodatkiem włókna kakosowego, o neutralnym pH obowiązkowo 
z warstwą drenażu. Można ją wyprażyć w piekarniku w naczyniu żaroodpornym, aby pozbyć się 
wszelkich grzybów i szkodników. Okolo 15 minut w temperaturze 150 stopni C, gleba leciutko wilgotna. 
Piekarnik później nie pachnie za fajnie. Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, albo torebkę foliową. 
Pamiętamy aby zdejmować ją raz na dzień, coby nie zalęgła się pleśń. Taka osłonka pozwoli zachować 
stale lekko wilgotną glebę. W okresie jesieni i zimy parapety domowe nie są zawsze tak ciepłe jakby 
się wydawało. Pamiętamy, że nasiona do kiełkowania potrzebują odpowiedniej temperatury GLEBY, 
dlatego niezbędna może okazać się podgrzewana mata. Podlewanie regularne w okresie wiosny, 
lata. Gleba stale wilgotna, ale nie mokra. Liście można spryskiwać, byle nie w pełnym słońcu. Małych 
bananowców nie nawozimy ( takie 2-3 miesiące). Można w okresie wiosny-lata użyć nawozu do roślin 
zielonych. Bananowiec zimujemy w temperaturze ok. 8°C (+ / - 5). Możliwe usychanie części liści.
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Trachycarpus fortunei - Palma mrozoodporna
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Palma mrozoodporna pochodzi z górskich terenów Chin. Zazwyczaj spotykana na wysokościach 
powyżej 2000m n.p.m. Jest to jedna z najlepiej znoszących mróz palm, może wytrzymać spadek 
temperatury nawet do -25 stopni C. Obecnie coraz częściej spotykana w polskich ogrodach. Młodsze 
okazy należy okrywać na zimę.

Przed wysiewem nasiona należy lekko spiłować, następnie wymoczyć ciepłej wodzie ( 40 stopni C, 
zmieniaj co 12h) przez 48h. Wysiewamy na głębokość 3-krotną nasiona. Kupno gotowej ziemi do palm 
będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli nie mamy jej pod ręką to ziemia lekka, dobrze przepuszczalna 
wodę dodatkiem włókna kokosowego perlitu, obowiązkowo warstwą drenażu będzie sam raz. Można 
ją wyprażyć piekarniku naczyniu żaroodpornym, aby pozbyć się wszelkich grzybów szkodników. 
Około 15 minut temperaturze 150 stopni C, gleba leciutko wilgotna. Piekarnik później nie pachnie za 
fajnie. Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, albo torebkę foliową. Pamiętamy aby zdejmować ją 
raz na dzień, coby nie zalęgła się pleśń. Taka osłonka pozwoli zachować stale lekko wilgotną glebę. 
okresie jesieni zimy parapety domowe nie są zawsze tak ciepłe jakby się wydawało. Pamiętamy, że 
nasiona do kiełkowania potrzebują odpowiedniej temperatury GLEBY, dlatego niezbędna może okazać 
się podgrzewana mata.Podlewanie regularne okresie wiosny, lata. Zachowujemy temperaturę 25°C. 
Kiełkowanie trwa od 1-7 miesięcy. Obowiązkowo pamiętamy wysokiej doniczce do palm. Stanowisko 
pełnym słońcu lub półcieniu. Mrozoodporna: -25°C
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Washingtonia filifera - Waszyngtonia nitkowata

Szczegóły
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Rodzima dla pustynnych oaz Centralnej, południowo-zachodniej Arizony i północno-zachodniego 
Meksyku. Jest to jedna z najszybciej rosnących palm osiągająca 18 metrów wysokości choć zdarzają 
się okazy  po 25metrów. Obumierające  liście  dookoła kadłuba  tworzą tak zwaną spódnicę która 
dostarcza mikrohabitatu wielu bezkręgowcom. Mrozoodporność sięga do -18C

Przed wysiewem nasiona należy lekko spiłować, następnie wymoczyć ciepłej wodzie ( 30 stopni 
C ) przez 48h. Wysiewamy na głębokość 3-krotną nasiona. Kupno gotowej ziemi do palm będzie 
najlepszym rozwiązaniem. Jeśli nie mamy jej pod ręką to ziemia lekka, dobrze przepuszczalna wodę 
dodatkiem włókna kakosowego perlitu, obowiązkowo warstwą drenażu będzie sam raz. Można ją 
wyprażyć piekarniku naczyniu żaroodpornym, aby pozbyć się wszelkich grzybów szkodników. Okolo 
15 minut temperaturze 150 stopni C, gleba leciutko wilgotna. Piekarnik później nie pachnie za fajnie. 
Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, albo torebkę foliową. Pamiętamy aby zdejmować ją raz na 
dzień, coby nie zalęgła się pleśń. Taka osłonka pozwoli zachować stale lekko wilgotną glebę. okresie 
jesieni zimy parapety domowe nie są zawsze tak ciepłe jakby się wydawało. Pamiętamy, że nasiona 
do kiełkowania potrzebują odpowiedniej temperatury GLEBY, dlatego niezbędna może okazać się 
podgrzewana mata. Podlewanie regularne okresie wiosny, lata.  Zachowujemy temperaturę 25°C. 
Kiełkowanie trwa od 2tygodni do 7 miesięcy. Obowiązkowo  pamiętamy wysokiej doniczce do palm. 
Stanowisko pełnym słońcu.
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Rodzima dla pustynnych oaz Centralnej, południowo-zachodniej Arizony i północno-zachodniego 
Meksyku. Jest to jedna z najszybciej rosnących palm osiągająca 18 metrów wysokości choć zdarzają 
się okazy  po 25metrów. Obumierające liście dookoła kadłuba tworzą tak zwaną spódnicę która 
dostarcza mikrohabitatu wielu bezkręgowcom. Mrozoodporność sięga do -18C.

Przed wysiewem nasiona należy lekko spiłować, następnie wymoczyć ciepłej wodzie (30 stopni 
C) przez 48h. Wysiewamy na głębokość 3-krotną nasiona. Kupno gotowej ziemi do palm będzie 
najlepszym rozwiązaniem. Jeśli nie mamy jej pod ręką to ziemia lekka, dobrze przepuszczalna wodę 
dodatkiem włókna kakosowego perlitu, obowiązkowo warstwą drenażu będzie sam raz. Można ją 
wyprażyć piekarniku naczyniu żaroodpornym, aby pozbyć się wszelkich grzybów szkodników. Okolo 
15 minut temperaturze 150 stopni C, gleba leciutko wilgotna. Piekarnik później nie pachnie za fajnie. 
Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, albo torebkę foliową. Pamiętamy aby zdejmować ją raz na 
dzień, coby nie zalęgła się pleśń. Taka osłonka pozwoli zachować stale lekko wilgotną glebę. okresie 
jesieni zimy parapety domowe nie są zawsze tak ciepłe jakby się wydawało. Pamiętamy, że nasiona 
do kiełkowania potrzebują odpowiedniej temperatury GLEBY, dlatego niezbędna może okazać się 
podgrzewana mata. Podlewanie regularne okresie wiosny, lata.  Zachowujemy temperaturę 25°C. 
Kiełkowanie trwa od 2tygodni do 7 miesięcy. Obowiązkowo  pamiętamy wysokiej doniczce do palm. 
Stanowisko pełnym słońcu.
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