
Матеріально-технічна база кабінету біології 

Чудейського ліцею №1 

 

№ Назва К-ть Примітка 

1 Інтерактивна дошка 1  

2 Мультимедійний проектор 1  

3 Підвіс для проектора  1  

 4 Колонки 1  

5 Портативний комп'ютер вчителя 

(ноутбук) 

1  

6 Багатофункціональний пристрій 

(принтер-сканер-копір) 

 

1 

 

7 
Дошка маркерна, біла на металевій 

основі, може використовуватись як 

магнітна для кріплення демонстраційного 

обладнання 

 1 

  

  

 

 

8 
Стенди 

Класний куток 

Моя Україна 

Червона книга 

Правила ТБ 

Мітоз. Мейоз 

Будова клітин 

Генетика 

Видатні вчені-біологи України 

Вислови 

Еволюція рослинного світу 

Еволюція тваринного світу 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Приладдя 

Мікроскоп біол. Sigeta 

Лупа шкільна  

Мікропрепарати(набори) 

Ботаніка  

Зоологія 

 

10 

10 

 

8 

8 

 



Анатомія 

Біологія 10-11кл. 

Цифровий мікроскоп в наборі 

мікропрепарати: а)Ботаніка  

                             б)Анатомія 

Секундомір 

Тонометр 

Прилад для виявлення дихального 

газообміну у рослин і тварин 

Прилад для визначення концентрації 

вуглекислого газу у повітрі що 

вдихається та видихається 

8 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

10 
      МОДЕЛІ 

1. Модель квітки картоплі 

2. Модель квітки вишні 

3. Модель квітки капусти 

4. Будова стебла 

5. Будова листка 

6. Будова корення 

7. Скелет людини 

8. Будова зуба 

9. Вухо людини 

10. Око людини 

11. Гортань людини 

12. Модель клітини 

13. Органоїди клітини 

14. Будова білка 

15. Будова ДНК 

16. Модель мітозу  

17. Модель мейозу 

18. Схема мітозу та мейозу 

19. Генетика груп крові 

20. Колекція Морське дно 

21. Фізичний глобус 

Ароморфози у рослин 

Ідіоадаптація у рослин  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

11 ТАБЛИЦІ З БІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ 

1. Скелет. 

 

1 

 



2. Рух  людини. 

3. Кровообіг. 

4. Органи дихання. 

5. Органи травлення. 

6. Шкіра. 

7. Нервова система. 

8. Органи чуття. 

 
ТАБЛИЦІ З БІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ НА МАТЕРІАЛІ 

1. Будова тваринної клітини. 

2. Тканини. 

3. Внутрішні органи. 

4. Будова кісток. 

5. Череп людини. 

6. М’язи людини. 

7. Кров. 

8. Схема кровообігу. 

9. Серце. 

10. Кровоносна система. 

11. Зміна складу повітря в класі на 

протязі дня. 

12. Зуби. 

13. Нервові клітини та схема 

рефлекторної дуги. 

14. Головний мозок людини. 

15. Схема будови нервової системи. 

16. Залози внутрішньої секреції. 

17. Органи виділення. 

18. Шкіра. 

19. Аналізатори. 

20. Фази роботи серця. 

ТАБЛИЦІ З БІОЛОГІЇ РОСЛИН 
1. Водорості. 

2. Мохи. 

3. Хвощі та плауни. 

4. Папороті. 

5. Голонасінні. 

6. Покритонасінні. 

7. Корінь. 

8. Пагін. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



9. Листок. 

10. Квітка та суцвіття. 

11. Плоди. 

ТАБЛИЦІ З БІОЛОГІЇ ТВАРИН 

1. Систематика тварин. 

2. Різноманіття найпростіших. 

3. Паразитичні найпростіші. 

4. Тип Кишковопорожнинні. 

5. Життєві цикли паразитичних 

плоских червив. 

6. Тип Кільчасті черви. 

7. Тип Молюски. 

8. Клас Ракоподібні. 

9. Клас Комахи. 

10. Надклас Риби. 

11. Еволюція надкласу чотириногі. 

12. Клас Земноводні. 

13. Клас Птахи. 

14. Клас Ссавці. 

ТАБЛИЦІ З БІОЛОГІЇ ТВАРИН( 

КОМПЛЕКТ) 

1. Типи кровоносної системи 

Хордових тварин 

2. Типи нервової системи 

Безхребетних тварин 

3. Ускладнення нервової системи у 

хордових тварин 

4. Підцарство Одноклітинні тварини 

або Найпростіші (вільноживучі 

форми) 

5. Підцарство Одноклітинні тварини 

або Найпростіші (паразитичні 

форми) 

6. Тип Кишковопорожнинні 

7. Тип Плоскі черви 

8. Тип Круглі черви 

9. Тип Кільчасті черви 

10. Тип Молюски 

11. Тип Членистоногі. Клас 

Ракоподібні 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 



12. Тип Членистоногі. Клас 

Павукоподібні 

13. Тип Членистоногі. Клас Комахи 

14. Тип Хордові 

15. Тип Хордові. Клас Земноводні 

16. Тип Хордові. Клас Плазуни 

17. Тип Хордові. Клас Птахи 

18. Тип Хордові. Клас Ссавці 

ТАБЛИЦІ З ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ 

1. Сперматогенез і овоґенез 

2. Модифікаційна мінливість у 

рослин 

3. Мутаційна мінливість у тварин 

4. Хромосомний механізм визначення 

статі 

5. Фотоперіодизм 

6. Дигібридне  схрещування 

7. Біоценоз прісної водойми 

8. Індивідуальні набори хромосом 

9. Залежність зональних типів 

біоценозів від кліматичних умов 

10. Заростання водойми 

11.  Взаємодія частин розвиваючогося 

зародка 

12.  Індивідуальний розвиток хордових 

13. ДНК 

14. Білки 

15. Органели клітин 

16. Біосинтез білка 

17. Схема енергетичного обміну 

вуглеводів 

18. Віруси 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 
МЕТОДИЧНІ КОМП’ЮТЕРНІ ПОСІБНИКИ 

№1 Електронний конструктор уроку 

Біологія – 6 клас  

№2Електронний конструктор уроку 

Біологія -7 клас  

№3  Електронний конструктор уроку 

 

1 

 

1 

 

 



Біологія - 8 клас  

№4  Електронний конструктор уроку 

Біологія - 9 клас 

№5  Електронний конструктор уроку 

Біологія – 10  клас  

№6  Електронний конструктор уроку 

Біологія – 11  клас  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

13 

 
ПОУРОЧНІ ПЛАНИ 

Поурочні плани 7 клас  - Папка №1 

Поурочні плани 8 клас  - Папка №2 

Поурочні плани 9 клас  - Папка №3 

Поурочні плани 10 клас  - Папка №4 

Поурочні плани 11 клас  - Папка №5 

Поурочні плани 5 клас  - Папка №6 

Поурочні плани 6 клас  - Папка №7 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

14 
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ 

 

Роздатковий  матеріал з біології рослин  - 

Папка №8 

Роздатковий  матеріал з біології тварин  - 

Папка №9 

Роздатковий  матеріал з біології людини  

- Папка №10 

Роздатковий  матеріал з загальної біології  

- Папка №11 

Роздатковий  матеріал з загальної біології  

- Папка №12 

Роздатковий  матеріал з природознавства  

5 кл. - Папка № 13 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 



15 
ІНСТРУКЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ТА 

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Інструкції до практичних та 

лабораторних робіт 6 кл.  – Папка №14 

Інструкції до практичних та 

лабораторних робіт 7 кл.  – Папка №15 

Інструкції до практичних та 

лабораторних робіт 8 кл.  – Папка №16 

Інструкції до практичних та 

лабораторних робіт 9 кл.  – Папка №17 

Інструкції до практичних та 

лабораторних робіт 10 кл.  – Папка №18 

Інструкції до практичних та 

лабораторних робіт  11л.  – Папка №19 

Інструкції до практичних та 

лабораторних робіт 5 кл.  – Папка №20 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

16 Підготовка до ЗНО і ДПА 

Методичні рекомендації 

Документація кабінету 

Самоосвіта 

Портфоліо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

чашка Петрі  

циліндр вимірювальний з носиком 50 мл  

штатив для пробірок на 10 гнізд  

Годинники пісочні (набір 1 хв., 2 хв., 5 

хв.) 

скальпель  

затискач Гофмана (гвинтовий)  

затискач Мора (пружинний)  

пробірка хімічна  

паличка скляна  

колба плоскодонна 50 мл  

колба конічна 50 мл  

колба круглодонна 50 мл  

Лоток для роздавального матеріалу 

Індикаторний папір 

Фільтрувальний папір 

Скельця предметні 

Скельця покривні 

Спиртівка 

 

5 

5 

5 

1 

 

5 

5 

5 

50 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

50 

100 

5 

 

18 Меблі  

столи учнівські 

стільці учнівські 

куток для вчителя 

шафи 

 

30 

30 

1 

4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  кімнатних  рослин  кабінету  біології 

Чудейського ліцею №1 

Алое деревовидне 

Aloe arborescens Mill. 
Родина: Асфоділові 
Рід Алоє належить до родини асфоділових (іноді 

відносять до лілій) і поєднує близько 300 видів 

сукулентних рослин, розповсюджених у степах і 

саванах Африки, а також на острові Мадагаскар і 

Аравійському півострові. 

В основному -  це багаторічні трави, але є 

деревоподібні, чагарникові форми і навіть ліани; 

зустрічаються як гігантські, так і мініатюрні види. 

Листки соковиті, товсті, витягнуті, в основному 

безчерешкові, з м'якими шипами по краях. Деякі види 

алое, які не утворюють стебла, дуже нагадують 

хавортію, недарма їх часто плутають. У себе на 

батьківщині алое цвітуть щорічно. З пазух 

утворюється квітконос (довжиною до 80 см), на кінці 

якого червоні, жовтогарячі, жовті іноді білі квітки, 

зібрані в колосовидні суцвіття. У кімнатній культурі цвітуть надзвичайно рідко. Тривалість 

життя від 5 до 20 років у горщику. 

Догляд за рослиною 

Місце розташування: всі види алое – світлолюбні рослини. Їм звичайно відводять найбільш 

сонячні місця на підвіконнях. Добре ростуть на західних і східних вікнах. Біля південного 

вікна, у найбільш жаркі години влітку, знадобиться притінення від прямих сонячних 

променів.  

Температура: алое - досить невибаглива до умов вирощування рослина. Спеціальний 

мікроклімат для нього створювати не потрібно. Узимку період спокою при 10-15°C, але може 

зимувати й при кімнатній температурі.  

Полив: алое варто поливати 1-2 рази в тиждень із весни до середини осені, даючи 

просохнути земляному покриву між поливами, у зимовий період поливають 1-2 рази на 

місяць м'якою водою. Якщо в приміщенні занадто сухе повітря, полив не зменшують, але 

уважно стежать за тим, щоб вода в піддоні не застоювалася.  

Вологість повітря: легко переносить сухість повітря, зате необхідне свіже повітря – улітку 

приміщення варто провітрювати.  

Підгодівля: у період активного росту із квітня по вересень варто підживлювати алое 1 раз на 

місяць слабким розчином мінерального добрива або добривом для кактусів і сукулентів. 

Узимку, у період спокою, рослину не підживляють.  

Пересадка: молоді алое пересаджують щорічно, дорослі – через 2-3 роки. Рекомендується 

земляна суміш із дернової землі, листяної землі, перегною і піску (2:1:1:1) з додаванням 

крихт червоної цегли і деревного вугілля.  

Розмноження: алое можна розмножувати декількома способами: прикореневими пагонами, 

верхівковими й стебловими черешками, а також насінням. Після того як черешки відрізані, 

зрізи необхідно підсушити протягом 1-2 днів і потім припудрити товченим вугіллям. Садять 

прикореневі пагони і черешки в субстрат з піску й торфу (1:1), заглиблюючи їх на 1 см. 

Черешки не обприскують, не накривають скляною банкою і досить рідко поливають. Як 

тільки вони вкореняться, полив збільшують.  



Бегонія  

Begonia  
Родина: Бегонієві 

 

Батьківщиною більш ніж 1000 видів цього єдиного 

в родині роду є Середня та Південна Америка, а 

також Південно-Східна Азія. Назва роду Бегонія 

(Begonia) походить від прізвища великого аматора 

і збирача рослини М. Бегона, що жив в 17 столітті 

в Санто-Домінго. 

Листяно-декоративні бегонії можна розділити на 

два типи або дві сортогрупи: королівські бегонії, 

які мають великі листки з широкими яскравими 

смугами на темній основі і гібриди бегонії діадеми 

– часто з багаточисельними невеликими або середньої величини листками.  

 

Догляд за рослиною 

Місце розташування: яскраве розсіяне світло, особливо в період цвітіння. Культивувати 

можна при південній, південно-західній, західній і східній експозиції. Від полуденного сонця 

варто ховати, щоб листки не втратили забарвлення, не вигоріли і не дістали опіків.  

 

Температура: оптимальна температура влітку – 20-22°С, взимку 16-18°С. Температура в 

приміщенні взимку не повинна бути нижче 15°С. Бегонія не любить протягів і перестановки 

з місця на місце.  

 

Полив: у період росту, з весни до осені, тримайте земляну грудку в горщику злегка вологою, 

але не заливайте рослину. Поливайте в міру підсихання верхнього шару ґрунту. Узимку 

поливи уменшіть. При надмірному поливі уражається борошнистою росою.  

 

Вологість повітря: бегонія невимоглива до вологості повітря. Але в жаркі дні слід 

обприскувати повітря навколо рослини.  

 

Підгодівля: у період росту та цвітіння 3-4 рази на місяць рідким добривом для кімнатних 

рослин. В осінньо-зимовий період підгодовуйте 1 раз на місяць повним мінеральним 

добривом.  

 

Пересадка: щорічно після цвітіння, або перед початком періоду росту в лютому - березні. 

Земляна суміш повинна бути живильною, трохи грубуватою. Переважно листяна земля в 

суміші з перегноєм, торфом і річковим піском; ph ґрунту – 5,8-6,5. Для дренажу на дно 

горщика покладіть шар керамзиту або битих черепків.  

Розмноження: бегонії – недовговічні рослини. Вимагають поновлення (омолодження) із 

черешків або вирощування з насіння. Легко розмножуються частинками листків, часто – 

діленням стебла. Бульбові бегонії – поділом бульби (але рідко).  

Королівські бегонії розмножують частинами листків: листок розрізають на трикутні 

шматочки так, щоб у кожному була жилка; шматочки розсаджують у каганці, встромляючи в 

пісок нижнім краєм.  

Насіння бегонії дуже дрібне, схоже на спори папороті. У лютому-березні їх висівають у 

плошки із просіяною та пропареною листяною землею. Засипати землею не треба — насіння 

обережно придавлюють зверху, а плошку прикривають склом. Полив тільки нижній. Сходи 

з'являються через 10-14 днів.  

Шкідники: вражається нематодами (здуття на коріннях), довгоносиками. На бульбових 

бегоніях часто з'являється неправдива борошниста роса. 



Гібіскус 

Hibiscus rosa sinensis L. 
  Родина: Мальвові 
Рід Гібіскус (Hibiscus) поєднує близько 250 видів 

рослин родини мальвові родом із тропічної Азії, 

Індії, Китаю. Лишень один вид широко 

культивують як кімнатну рослину, це чагарник, 

вирощуваний у садах у субтропічному кліматі, – 

Гібіскус китайський, або Китайська троянда. Це 

вічнозелений чагарник або вічнозелене дерево, що 

досягає в природі 3-6 м у висоту. Листя темно-

зелене, блискуче, подовжено-овальне. Квітки 

поодинокі, дуже гарні. Вузькі бутони 

перетворюються в широкі чашечки 8-14 см у 

діаметрі, прості або махрові, з 5 пелюстками, 

тонкими як папір. Тичинки зібрані в довгу 

трубочку. У культурі є багато різновидів з білим, 

жовтим, жовтогарячим, рожевим і червоним забарвленням квітів. На жаль, кожна квітка 

живе всього 1-2 дні, але при правильному догляді нові квітки будуть з'являтися з ранньої 

весни до пізньої осені. 

 

Догляд за рослиною 

Місце розташування: рясно цвіте в яскраво освітлених просторих приміщеннях. Але 

рослину слід притіняти від прямих сонячних променів в полудень в літню пору. При гарному 

догляді може цвісти і на північних вікнах. 

Температура: оптимальна температура для гібіскуса влітку 20-22°C, узимку його слід 

утримувати при відносно низькій температурі 14-16°C, що позитивно позначається на 

майбутньому цвітінні, однак може зимувати і при температурі близько 20°C.  

Полив: влітку поливати рослину потрібно рясно, кожні 3-4 дні, ґрунт повинен бути постійно 

вологий. Добре забезпечити рослину гарним дренажем, для цього на дно горщика покладіть 

шар керамзиту або битих черепків.  

Вологість повітря: гібіскус вимагає частого обприскування. Через сухість повітря бутони 

обпадають, не розкриваючись повністю. Вода не повинна попадати на квітки – вони 

покриються плямами і обпадуть. Для підняття вологості повітря навколо рослини можна 

поставити горщик на гальку вище рівня води.  

Підгодівля: з пізньої весни і до середини вересня гібіскус необхідно регулярно, раз в 10 

днів, підгодовувати розчином органічних або мінеральних добрив, знижуючи до середини 

серпня вміст азоту в підгодівлях.  

Пересадка: пересаджувати молодий гібіскус необхідно щорічно навесні в досить щільну, 

дуже живильну земляну суміш із дернової, торф'янистої і перегнійної земель із додаванням 

кісткового борошна і піску. Якщо горщик занадто великий, гібіскус буде давати тільки нові 

листки. Після пересадження рослину відразу ж треба підрізати, щоб збільшити 

декоративність крони, стимулювати розвиток великої кількості молодих пагонів, які 

утворюють квітки.  

 

Розмноження: розмножувати гібіскус можна навесні і влітку верхівковими черешками в 

субстраті, що складається з живильної землі, при температурі 22-25°C. Черешки при 

укоріненні необхідно накривати скляною банкою.  

Шкідники: при недостатньому догляді на китайській троянді може з'явитися попелиця, 

трипси, а при надмірно сухому повітрі рослина ушкоджується павутинним кліщем. 

Регулярно зволожуйте повітря в приміщенні, обмивайте рослину теплою водою. При 

сильному зараженні обробіть «Актеліком» (15 капель на 1 л води). Через два тижні обробку 

повторіть. 



 

Герань зональна 

Pelargonium zonale L. 
Родина: Геранієві 
Рід Пеларгонія (Pelargonium) поєднує близько 250 

видів трав'янистих і чагарникових рослин родини 

геранієвих родом з Південної Африки.  

Пеларгонії – широко розповсюджені невибагливі 

рослини, вони є найбільш відомими вазонами, 

завдяки тривалому цвітінню, що триває до пізньої 

осені.  

Розрізняють дві великі групи видів пеларгоній: 

кущові і ампельні. У свою чергу, кущові поділяють 

на квітучі і духмяні. 

Пеларгонія - одна з найбільш улюблених домашніх 

рослин. Всі вони представляють незвичайну 

розмаїтість відтінків квітів, форми та забарвлення 

листків і ароматів. Їх легко розмножувати та вирощувати. При сприятливих умовах квітучі 

види пеларгонії будуть цвісти цілий рік. Улітку всі пеларгонії можна висаджувати у 

відкритий ґрунт в якості садових квітів, оформляючи різного роду квітники, а пеларгонію 

щитовидну використають ще й для декорування балконів і ваз. У кімнатах пеларгонії 

звичайно прикрашають підвіконня. 

Догляд за рослиною 

Місце розташування: пеларгонія є світлолюбною рослиною і не боїться прямих сонячних 

променів. Найкраще її розміщати на підвіконнях східної, західної та південної сторони. Для 

повноцінного росту та розвитку герані необхідний постійний доступ свіжого повітря, але 

варто уникати протягів. Взимку приміщення, у якому утримується рослина, потрібно 

регулярно провітрювати, а влітку можна винести його на відкритий простір.  

Температура: взимку пеларгонію варто тримати в прохолодних світлих кімнатах з 

температурою 10-12°C. Влітку спеціальний мікроклімат для неї створювати не потрібно.  

Полив: режим поливу залежить від пори року. Рослину постійно поливають, інакше листя 

жовтіє або ушкоджуються сонцем, надлишки води видаляють з піддону. Взимку варто 

поливати пеларгонію (герань) помірковано, у міру підсихання ґрунту.  

Вологість повітря: незважаючи на те, що герань добре переносить сухе повітря приміщень, 

у жаркі літні дні її потрібно обприскувати ранком і ввечері.  

Підгодівля: у період активного росту герань підживлюють 1 раз в 2 тижні рідкими 

мінеральним добривами. 

Пересадка: навесні, перед початком вегетаційного періоду, пеларгонію потрібно обрізати, 

щоб надалі вона мала більш розгалужений вигляд. Обрізані пагони використають для 

живцювання. Обрізану рослину пересаджують у земляну суміш, що складається з дернової, 

листяної землі, торфу та піску. Як для вазону, так і для рослини відкритого ґрунту потрібен 

гарний дренаж, що дозволяє уникнути застоювання води.  

Розмноження: пеларгонію розмножують черешками навесні і наприкінці літа. Для черешків 

відрізають вертикальні пагони довжиною 8-10 см. Черешки укореняють у горщиках, 

заповнених сумішшю піску і торфу, взятих у рівних частинах, постійно підтримують у 

вологому стані. Коли з'являються коріння, їх варто пересадити в інший горщик і 

прищипнути, щоб сприяти росту бічних пагонів.  

Шкідники та хвороби: особливо для пеларгонії небезпечні білокрилки, попелиці і кліщі, що 

переносять вірусні захворювання з однієї рослини на іншу. Найчастіше поселяються на 

молодих рослинах, вражаючи листки та пагони. Від них позбуваються спеціальними 

препаратами (актеліком або кельтаном). Гарні результати дає обробка рослини настоєм 

деревію, цибулі й часнику.  



Драцена 

Dracaena Vand L. 
Родина: Лілійні 

 
Батьківщина - тропічні райони Африки й Азії, 

Канарські острови. 

Драцена - багаторічна рослина, що виростає до 3 м у 

висоту, з товстим деревовидним стовбуром, що 

зазвичай має мало гілок і сильно оголюється. Листки 

довжиною до 50 см, шириною близько 1-2 см, вузької 

форми. Забарвлення листя має переважно зелене, але 

залежно від сорту можуть бути жовті або червоні 

смуги. 

 

Догляд за рослиною 

 

Температура: помірна, не нижче 15°С, більшість 

драцен віддають перевагу прохолодному зимуванню 

при температурі 10-12°С. 

 

Освітлення: світле місце, не переносить прямих сонячних променів. Багато хто вважає 

драцену рослиною, що полюбляє тінь, але насправді в темному місці вона буде скніти. Для 

гарного росту та розвитку потрібне інтенсивне освітлення. Форми драцен з яскравим листям 

вимагають більшого освітлення, ніж із зеленим листям. Якщо влітку досить освітлення, то 

взимку драцену треба переставляти ближче до вікна, тому що взимку світла звичайно завжди 

не вистачає. Добре росте драцена під штучним освітленням. 

 

Полив: влітку рясний, узимку помірний, але з врахуванням температури в приміщенні. Не 

переносить застою води в горщику або пересушування земляної грудки. Драцени підходять 

для вирощування на гідропоніці. 

 

Добриво: у період росту, з квітня по серпень, через кожні два тижні драцени підгодовують 

спеціальними комплексними добривами для кімнатних рослин. 

 

Вологість повітря: драцени стійкі до сухого повітря, але вимагають регулярного 

обприскування листя при утримуванні їх узимку в кімнатах із центральним опаленням. 

Періодично влаштовуйте рослині теплий душ, щоб змити пил і освіжити рослину. 

 

Пересадка: навесні через кожні два роки. Ґрунт - суміш важкої дернової і листової землі, 

гною, що перепрів, або парникової землі з додаванням піску. Коріння у драцен більше 

розташовані у верхньому шарі ґрунту, тому в горщику роблять великий дренаж. 

 

Розмноження: Верхівковими стеблами (із застосуванням гетероауксину і підігрівом ґрунту), 

шматками стовбура, довжиною не менше 10 см, відводками. Якщо відрізати верхівку 

драцени її можна поставити в банку з водою, додавши туди кілька шматочків деревного 

вугілля, через три  місяці з'являться коріння і рослину саджають у горщик. На місці зрізу 

верхівки на материнській рослині з'являться нові пагони з бічних бруньок. 

 



Каланхое 

Kalanhoe  
Родина: Товстолисті 
 

Каланхое (kalanchoe) – чималий рід, що поєднує близько 

200 видів багаторічних трав'янистих рослин, а також 

напівчагарників із сукулентними м'ясистими листками, 

розповсюджених у тропічній і Південній Африці, 

Південно-Східній Азії, тропічних районах Південної 

Америки.  

 

Догляд за рослиною 

 

Місце розташування: світлолюбна рослина, але влітку 

слід притіняти від прямих сонячних променів. Від інтенсивного освітлення червоніють 

листки і з'являються опіки. 

 

Температура: оптимальна температура влітку 20-24°C, оптимальна температура для 

зимового періоду 12-15°C. Влітку рослина гарно себе почуває на відкритому повітрі, при 

цьому слід захистити від прямих сонячних променів і від опадів. Добре переносить незначні 

перепади температур і протяги.  

 

Полив: каланхое поливають 1-2 рази на тиждень із весни до середини осені, даючи 

просохнути земляному кому між поливами, потім 1-2 рази на місяць м'якою водою. 

Постарайтеся, щоб при поливі вода не попадала на основу листів і в центр куща – це 

провокує появу паразитичних грибів (чорні плями).  

 

Вологість повітря: види з бархатистими листками бояться вологості, тому що на листах 

дуже швидко з'являється гнилизна, якщо краплі води затримуються між тонкими волосками. 

Зате необхідне свіже повітря – влітку приміщення слід провітрювати.  

 

Підгодівля: для квітучих каланхое – квіткове добриво в кількості 1/2 рекомендованої дози. 

Для листяних видів – добриво для кактусів. Удобрюють 1 раз на місяць із квітня до вересня. 

Восени їх кількість трохи скорочують, а взимку підгодівлю припиняють зовсім, 

влаштовуючи період спокою.  

 

Пересадка: для вирощування каланхое підготовляють ґрунтову суміш, що складається з 

дернової і листяної землі, перегною і піску в рівних частинах. Коріння рослини піддаються 

кореневій гнилизні, тому на дно горщика необхідно покласти надійний дренажний шар з 

битої цегли або керамзиту. Молоді рослини пересаджують щорічно, надалі – через 2-3 року.  

 

Розмноження: каланхое можна розмножувати декількома способами: верхівковими і 

листовими черешками, насінням, а живородні види – дочірніми рослинками, які ще на 

материнській рослині утворюють корінці. 

Насіння цих рослин дуже дрібне, тому при посіві їх не присипають, а розкладають на 

поверхні ґрунту. Використовуючи черешки, не забудьте перед посадкою підсушити і 

присипати місця зрізів товченим вугіллям.  

 

Шкідники: ушкоджується попелицею і червцями, особливо види, що повільно ростуть. 

Позбутися паразитів допоможе кашка часнику і мила з додаванням води, якою час від часу 

треба протирати листя. 



Нефролепіс високий 

Nephrolepis exaltata 
Родина: Давалієві 
Рід Нефролепіс (Nephrolepis) налічує близько 30 - 40 

видів трав'янистих багаторічних папоротей родини 

давалієвих, широко розповсюджених по всій земній 

кулі, переважно в тропіках. Серед нефролепісів є 

епіфітні (що поселяються на стовбурах дерев) і 

наземні види, що ростуть у лісах і на відкритих 

місцях. Відрізнити цю рослину від інших папоротей 

можна за своєрідними тонким і довгим пагонам. Ці 

пагони покриті дрібними лусочками і без належного 

догляду вони засихають.   

 

Догляд за рослиною 
Місце розташування: любить світле приміщення, 

але не пряме сонячне освітлення. Найкраще їх розміщати на західних або східних вікнах, 

хоча рослина розвивається непогано і на підвіконні північної експозиції.  

Температура: оптимальна температура влітку - 20-22°C, зимовий мінімум - 13-15°C. 

Оберігайте папороть від протягів.  

Полив: важливою складовою у розвитку нефролепіса є полив. Вода для поливу папороті 

повинна бути м'яка, без вмісту вапняку. Можна використовувати для поливу дощову воду. 

Влітку поливають рясно, ефективне занурення горщика у воду на 20 хвилин, після чого зайву 

воду з піддона зливають. Взимку поливають рідше, але не допускають пересихання земляної 

грудки. 

Вологість повітря: сухість повітря шкідлива для папоротей. Тому вологість навколо квітки 

повинна бути підвищеною, особливо влітку. Обприскувати нефролепіс потрібно 1-2 рази в 

день - це збільшить вологість повітря, а також допоможе утримувати рослину в чистоті. 

Також горщик можна поставити на піддон з вологим мохом або гравієм, але так, щоб вода не 

торкалася горщика.  

Підгодівля: із квітня по вересень підгодовують кожні 10 днів рідким мінеральним добривом 

чергуючи з органічним. В осінньо-зимовий період підгодівлі припиняють.  

Пересадка: пересаджувати нефролепіс краще щорічно, у не занадто великий посуд. До 

субстрату невимогливий, але краще дати йому живильну і пухку суміш. Підійде субстрат з 

торфу, перегною і листової землі в рівних пропорціях. Можна додати 1 столову ложку 

суперфосфату на кожні 3 л суміші.  

Розмноження: найчастіше розмножують папороть-нефролепіс поділом куща, пагонами. 

Спорами можна розмножувати вид, але не різновиди.  

При розмноженні пагонами, біля старої рослини ставлять невеликий горщик із земляною 

сумішшю і у ньому присипають верхівку пагона, котрий потрібно розмножити. У новому 

горщику незабаром утворюється коріння і молоденькі вайї. Як тільки розгорнуться 3-4 вайї, 

молодий нефролепіс готовий до самостійного життя і його відокремлюють від материнської 

рослини.  

 

Шкідники: ушкоджується щитівками, і при занадто сухому повітрі можлива поява 

павутинного кліща. Щитівку збирають руками, потім дезінфікують насиджені шкідниками 

місця ваткою, змоченої в спирті. Борошнистий червець боїться «Актеліка», «Фітоверма» і 

води - частіше обливайте папороть водою з душу. 

 

 

 

 



Сансев’єра цейлонська 

Sanseviera Thunbg. 
Родина:  Агавові 
 

Рід Сансев’єрія (Sansevieria) нараховує більше 

60 видів сукулентних рослин родини агавових, 

що ростуть у тропічних і субтропічних районах 

Африки і Азії. 

Сансев’єра – багаторічна рослина із сильно 

вкороченим стеблом і сукулентними 

шкірястими, плоскими, іноді циліндричними 

листками довжиною до декількох метрів, 

зібраними в розетки. Епідерміс щільний, часто з 

декоративним малюнком з різного кольору плям, 

штрихів і смужок. При правильному догляді 

рослина утворює мітлоподібні суцвіття. Із 

центру розеток виростають трубчасті квітконоси 

і квітки, що несуть досить непоказні, білого або 

зеленувато-кремового кольору. Цвітіння триває протягом тижня. Плід – ягода з 1-3 

невеликими твердими насінинами. 

 

Догляд за рослиною 

Місце розташування: сансев’єра світлолюбна рослина, яка витримує затінення. Видам з 

яскравими листочками, щоб не втратити яскраве забарвлення, необхідне більш яскраве 

світло, але в літню пору слід притіняти від прямих пекучих променів. 

Температура: у літній період особливий мікроклімат для «тещиного язика» створювати не 

варто, можна виносити її на вулицю, оберігаючи від дощу. Взимку утримують при 

температурі не нижче 12°C.  

Полив: у весняно-літній період полив помірний, рослина погано переносить перезволоження 

ґрунту. Між поливами верхній шар землі повинен просохнути. Взимку поливають вкрай 

рідко, не частіше 1 разу на місяць. При поливі потрібно бути обережним, щоб вода не 

потрапила в серединку розетки – це  може призвести до захворювання рослини. Оскільки 

сансев’єра любить вапно, її можна поливати водопровідною водою.  

Вологість повітря: добре переносить сухість повітря в приміщенні. Час від часу листя 

протирають вологою губкою, щоб позбавити рослину від пилу.  

Підгодівля: рослину слід підгодовувати 1 раз на місяць, використовуючи для цього 

комплексне мінеральне добриво в половинній дозі, або добриво для кактусів. Не 

рекомендується часто підгодовувати – через надлишок живильних речовин листя втрачає 

свій колір і декоративність.  

Пересадка: сансев’єру до 5 років рекомендується пересаджувати щорічно навесні, надалі – 

кожні 2-3 року. Найкращий субстрат – суміш, що складається з дернової, листової землі і 

піску (2:2:1). Бажано пересаджувати в дрібний посуд з гарним дренажем.  

Розмноження: найкраще поділом куща, можна листовими черешками, при цьому листя слід 

розрізати на 5-7 сантиметрові фрагменти і кожний з них нижньою поверхнею зрізу вткнути в 

злегка вологий піщаний ґрунт. Цим способом з форм із кольоровими листками виходять 

рослини із зеленими листям; рослини, що розмножуються поділом, зберігають кольорові 

листки.  

Шкідники: сансев’єру часто ушкоджують трипси, поселяючись на нижній стороні листків, 

висмоктуючи сік, спричиняючи появу бляклих сріблистих плям і крапок темно-коричневого 

кольору. На нижній стороні листків можна побачити дрібних комах із крильцями. Позбутися 

трипсів допоможе кашка часнику і мила з додаванням води, якою час від часу треба 

протирати листя. При сильному зараженні рослину обприскують «Актеліком» або 

«Карбофосом». 



Спатіфіліум  Уоллеса 

Spathiphillum wallisi L. 
Родина: Ароїдні 
Рід Спатіфіліум (Spathiphyllum) поєднує більше 40 видів 

вічнозелених трав'янистих рослин родини ароїдних, 

розповсюджених у тропічних областях Америки, Східної 

Азії. 

Спатіфіліум – трав'яниста рослина з дуже декоративними 

листочками і великою кількістю суцвіть. Листки темно-

зелені, дугоподібні, довжиною від 15 до 50 см, з яскраво 

вираженими жилками, на довгих черешках. У рослини 

типове для всіх ароїдних одиночне суцвіття у вигляді 

кремового качана, оточеного білим або рожевим 

покривалом. Форма покривала нагадує невеликий 

прапорець, звідки і походять народні назви – «лист-

прапор» і «біле вітрило». Квітки спатіфіліума дуже стійкі, 

цвітіння тривале. Після завершення цвітіння квітконос 

зрізують якнайнижче. Насіння зав'язується дуже рідко. 

Догляд за рослиною 

Місце розташування: спатіфіліуми люблять добре освітлені місця, особливо взимку. Влітку 

потрібно стежити, щоб на них не падали прямі сонячні промені, які викликають опіки 

листків.  

Температура: у літні місяці спатіфіліум почуває себе комфортно при температурі 24-27°C. 

Зимова температура не повинна бути високою: оптимально близько 16°C – тоді наступає 

період спокою, що сприяє цвітінню влітку. Більш низька температура може завдати шкоди 

рослині. Не любить різких перепадів температури і протягів.  

Полив: влітку ґрунт завжди повен бути помірковано вологий, але не заболочений. При 

надлишковому поливі листя спатіфіліума чорніє, на них з'являються мокнучі плями, черешок 

загниває (це говорить про наявність кореневої гнилизни). Взимку слід поливати більш 

помірковано, але ґрунт у горщику не повинен висихати повністю.  

Вологість повітря: рослина віддає перевагу вологій атмосфері не менше 60-70%, тому 

поставте його на піддон з галькою вище рівня води і регулярно обприскуйте листя м'якою 

водою кімнатної температури. Час від часу протирайте вологою ганчірочкою листя від пилу.  

Підгодівля: листя спатіфіліума покривається жовтими плямами, втрачає свій блиск, якщо не 

забезпечити рослину підгодівлею в період активного росту, тому навесні і влітку необхідно 

рослину підживлювати кожні 2 тижня рідким мінеральним добривом. Для підгодівлі слабких 

рослин добриво беруть у меншій концентрації. У інші пори року спатіфіліум підгодовують 1 

раз на місяць. Добре росте на гідропоніці.  

Пересадка: молоді рослини слід пересаджувати щорічно навесні, далі – по необхідності, 

коли коріння заповнило весь вазон. Земляну суміш формують із листової, торф'яної, 

перегнійної і хвойної землі з додаванням річкового піску в співвідношенні 2:1:1:1:0,5. У 

тісних горщиках спатіфіліум цвіте краще.  

Розмноження: найпростіший спосіб розмноження спатіфіліума – поділ куща при 

пересадженні навесні. Коріння при цьому акуратно розділяють. Рослини, отримані в 

результаті поділу, слід розсадити у горщики або стаканчики, заповнені пухким торф'яним 

ґрунтом, насипавши на дно гарний дренажний шар.  

Шкідники: спатіфіліуми зазвичай досить стійкі рослини. Найнебезпечніші для них 

попелиця, борошнистий червець. Якщо на молодих пагонах з'являються попелиці, то це 

приводить до деформації і скручування листків у трубочки. Червці, що ховаються в самих 

закритих місцях, провокують поступове зів'янення і загибель рослини.  



Фікус 

Ficus  
Родина: Тутові 
 

 

Родина шовковичних (тутових). Батьківщина: Індія, 

Гімалаї, Шрі-Ланка, Західна Африка. Фікус одна з 

найпоширеніших кімнатних рослин. 

Не дивлячись на велике розмаїття форм, всі фікуси 

мають однакові вимоги до утримання:  

необхідно берегти вазон від протягів; 

надмірне зволоження ґрунту може привести до 

загнивання корінців і основи стовбуру; 

необхідно захищати рослину від прямого сонця 

(деякі фікуси більш світлолюбні і переносять пряме 

сонце, але мають потребу в легкому притіненні). 

Фікуси потребують хорошого освітлення взимку, 

тому горщики з рослинами розміщують ближче до 

вікна. При недостачі освітлення взимку можуть утворитися скривлені слабкі паростки і 

деформовані листки.  

 

Фікуси розмножуються черешками. З паростка можна одержати стільки черешків, скільки на 

ньому листків. Черешок для розмноження повинен складатися з одного листка з 

неушкодженим вічком і половини нижнього міжвузля без вічка. Після зрізання черешок 

опускають у теплу воду для припинення виділення молочного соку. Для кращого вкорінення 

внизу черешка роблять розріз або розщіп (у черешка із твердою деревиною хрестоподібно, у 

черешка з м'якою деревиною один надріз). Черешки краще вкорінювати із ґрунтовим 

підігрівом і вкривши черешок поліетиленовим пакетом.  

 

Для всіх фікусів найкраще підійде така ґрунтова суміш - 2 частини листової, 1 частину 

торф'яної землі і 1 частину перегною. Фікуси не люблять коли їх саджають у посуд значно 

більший, ніж їхня коренева система, тому пересаджують їх тоді, коли приблизно коріння 

заповнять весь горщик або діжку. При цьому ростуть досить швидко, отже, ґрунт при 

пересадженні повинен бути живильний, крім того, навесні і влітку здійснюють удобрювальні 

підгодівлі (добре реагують на підгодівлю органічними добривами, добре підійде для цього 

перепрілий коров'ячий гній або магазинне добриво). Старі екземпляри великих фікусів 

пересаджують дуже рідко - через 5-6 років. Але щорічно можна заміняти верхній шар землі 

на новий. Так само варто замінити верхній шар землі, якщо на ньому з'явилася біла кірка – 

сольовий  наліт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зигокактус 

Zygocactus K. Sch. 
Родина: Кактусові 
 

Родом із вологих тропічних лісів Бразилії. 

Зигокактус (в народі – різдвяна зірка, 

різдвянник) є найбільш розповсюдженим видом 

кактусів. Це багаторічні чагарники з 

чисельними темно-зеленими членистими 

пагонами, що досягають до 40 см завдовжки. 

Цвіте у грудні. Квіти рясні, червоні, 

розташовані зверху кожного стебла. 

Існують сорти з білими, рожевими,  ліловими, фіолетово-червоними й іншими квітками. 

 

Зигокактус мешканець вологих лісів, тому влітку його потрібно рясно поливати й 

обприскувати. Рослина погано переносить пересихання земляної грудки і сильне світло, тому 

її добре тримати на східному чи  західному вікні, або в глибині кімнати навпроти південного 

вікна. 

 

З початком жовтня до середини листопада зигокактус потребує періоду спокою. Слід 

зменшити поливання й утримувати при температурі близько 18º С і короткому світловому 

дні, без додаткового підсвічування. Можна на 2-3 тижні рослину перенести у більш темне 

місце кімнати. Такі умови будуть сприяти формуванню квіткових бруньок. У листопаді 

рослина готується до цвітіння. Її виставляють в більш світліше місце. Щоб не опадали 

бутони, необхідно збільшити полив, почати підживлювати й обприскувати рослину. 

 

Протягом усього періоду цвітіння рослину слід рясно поливати, підживлювати й 

обприскувати. Після цвітіння слід створити умови для спокою, зменшити полив, 

підживлення й обприскування. 

 

Рослини пересаджують весною в кислу, пухку, родючу земляну суміш з додаванням піску. 

На третину горшка слід покласти дренаж з битої цегли. Із приходом тепла полив збільшують, 

підживлюють і обприскують рослину. 

 

У зигокактуса коренева система мичкувата, має невеликі розміри, тому й горшки вибирають 

невеликого розміру. У великих горшках рослина може почати «жирувати», й перестати 

цвісти. Якщо все таки необхідно посадити рослину у великий горщик, то роблять це так: 

садять рослину у малий горщик, а потім, разом із горщиком ставлять у великий, проміжки 

засипаючи піском. 

 

Зигокактус розмножують стебловими живцями. Для живців вибирають кусочки пагонів, що 

складаються із 2-3 члеників. Живці зрізують у квітні-травні й укорінюють у піску, або 

земляній суміші. 

 

 Протягом періоду вегетації (коли активно ростуть нові листочки) зигокактус слід активно 

поливати й підживлювати. 

 

Бувають випадки, що на зигокактусі облітають бутони. Щоб цього не трапилося, рослину не 

можна в період бутонізації рухати чи переставляти, або зрізати стебла. Також причиною 

скидання бутонів може бути й різка зміна температури повітря. 

 

 



 

Валлота (Vallota) 
Родина: Амарилісові 

Батьківщина: Південна Африка 

Валлота це листяна цибулинна рослина, що гарно цвіте, у природньому середовищі росте в 

тропіках і субтропіках. Валлота (Vallota) - рід сімейства Амарилісові (Amaryllidaceae). Цей 

рід налічує більше 50 видів цибулинних рослин, квітникарям-любителям відомі під 

назвою Амаріліс. 

Листя у Валлоти темно-зелені, червоні біля основи, досить вузькі, розташовані 

віялом. Цибулина яйцеподібної форми, у шийки червона, з коричневими лусками. Цвіте 

валлота в кінці літа. З центру цибулини виростає міцна порожниста квітконіжка висотою 30- 

40 см, на якій з'являється 3-6 червоних квіток зібраних в суцвіття. Квітки дзвоно-подібні, 

діаметром до 10 см. У всіх валлот привабливі довгі ниткоподібні тичинки з великими 

овальними жовтими пильовиками. 

Яскравість світла для валлоти 

Основною вимогою в догляді за валлотою є - яскраве світло. Їй потрібно прямі сонячні 

промені в ранкові та вечірні години. Ставте рослину на підвіконня східного напрямку, але 

рослина непогано росте і на західних. На південній стороні валлоту потрібно притіняти від 

обіднього сонця, пекучі промені якого можуть спалити листя. 

Температура повітря  
Температура повітря у різні періоди має бути іншою: у літній +23 - +24 ° C, взимку + 10° C, 

але на нижче +5 ° C . 
Полив 
Режим поливання цибулинних рослин в залежності від періоду відрізняється, а саме: в літку - 
помірний, верхній шар грунту повинен злегка просихати, а в період бутонізації і цвітіння 
поливання збільшують. Взимку поливання різко зменшують, потрібно стежити лише за тим, 
щоб листя не втрачали своєї пружності. Голі цибулини зберігають без поливу. 
Пересадка та грунт  
 

Пересаджують валлоту тільки в міру необхідності, так , як цвітіння починається тільки тоді 

коли їй стає тісно в горщику. Якщо посадити її в невеликі горщики, де рослині буде тісно 

вирощувати «діток», вона зацвіте швидше. Якщо для посадки вибрати широкі плоскі 

горщики - валлота почне розмножуватися, сформувавши ціле сімейство, але квітів вам не 

дочекатися. 

 

Грунт для валлоти повинен бути дуже поживним, волого-і повітропроникним. Найкращим 

складом грунту буде: листова, дернова, перегнійна земля, торф і грубозернистий пісок (2: 1: 

1: 1: 1). При цьому дренаж необхідний. 

 

https://kvitkainfo.com/kimnatni-roslini/amarilis-ta-gipeastrum-doglyad-peresadka-ta-rozmnozhennya.html


   
 

Каланхое карликове 

(Kalanchoe pumila) 
 

Родина: Товстянкові 

 

Батьківщина: острів Мадагаскар. 

Каланхое — така кімнатна рослина, що здатна накопичити запаси вологи в своїх м’ясистих, 

товстих стеблах і листках, щоб вижити в умовах посушливої погоди, тому відносять до 

сукулентів. 

Догляд за рослиною  

Місце розташування: Розміщувати каланхое треба на досить добре освітленому місці, 

ближче до вікна. Підійдуть вікна, звернені на південний захід або південний схід. 

Температура: в літній час повинна бути звичайна, а от взимку-13-15 ° С. Влітку каланхое 

можна виносити на відкрите повітря, він там буде добре почуватися. Так як каланхое це 

сукулент, то поливати його слід обережно після повного просихання грунту. Взимку полив 

повинен бути дуже мізерним. 

Вологість: Каланхое звик виживати в природному середовищі. Як і більшість сукулентних, 

не переносить перезволоження ґрунту, тому що зайва волога може призвести до гнилі 

рослини, а також до грибкових захворювань. В  

даному випадку діє золоте правило: краще двічі не полити, ніж полити зайвий раз. При 

надмірному поливі на листках Каланхое можуть з’явитися коричневі плями. Таке листя вже 

не відновиться, його терміновим чином потрібно видалити, обробити фунгіцидом і  

Полив: в літній час повинен бути рясним, але тільки після повного просихання грунту. В 

зимовий період полив скорочують до одного - двох разів на місяць. Листя рослини м’ясисте, 

здатне тривалий час утримувати вологу, завдяки накопичувальним властивостям 

збалансувати . 

Пересаджування: пересаджують молоді екземпляри каланхое щорічно, а потім - через 2-3 

роки. Грунт складають з листової і дернової землі з додаванням перегною і піску в рівних 

кількостях. 

Розмноження: розмножують його листовими і верхівковими живцями, а також насінням. 

Насіння у каланхое дуже дрібні, тому їх сіють по поверхні грунту. Живці перед посадкою 

підсушують, а місця зрізів припудрюють товченим вугіллям. Хочеться звернути увагу, що 

каланхое-рослина короткого дня. Для формування пишних суцвіть потрібно короткий 

світловий день. Традиційно цвітіння наступає в лютому-квітні, а значить, за один-два місяці 

до цього скорочують світловий день до 8-9 годин. Для цього після 17 години вечора 

каланхое прибирають у шафу або накривають чорним пакетом, відром, картонною коробкою. 

І так до тих пір пака не з'являться квітконоси. 
 
 

http://gileya.kherson.ua/ua/catalog/doktor_foli_300_ml_ot_gribkov


 

Бегонія тигрова (Begonia tiger) 
Родина: Бегонієві 

Батьківщина: Пд.Америка, Африка, Азія) 
Догляд: 
Бегонія — досить світлолюбна рослина. У жаркі літні дні бегонію бажано притіняти, аби 

уникнути від появи опіків на листочках. Поливають рослину помірно, 2-3 рази в тиждень, 

стежачи за тим, аби земляний покрив не пересихав і не перезволожувався. Аби підвищити 

вологість повітря, рослину бажано щодня оприскувати. Окрім цього, горщик можна 

помістити в невеликий піддон, заповнений мохом, який необхідно регулярно зволожувати. 

Полив бажано проводити вранці або увечері і дуже обережно, аби вода не потрапляла на 

листя. Корисно використовувати теплу дощову або снігову воду. У літній час бегонія доста-

тньо добре переносить підвищення температури, її навіть можна декілька місяців 

вирощувати на балконі, захищаючи лише від сильних перепадів температур. Взимку 

культуру краще всього містити в прохолодній кімнаті з температурою не вище 12°С. 

Пересадку рослини бажано проводити щорік.  

Розмножується бегонія черенками, насінням і діленням куща. Кращим часом для 

розмноження є рання весна. При розмноженні першим способом, гострим ножем з бегонії 

обережно зрізають черенки, які протягом 2-3 годин підсушують. Потім посадковий матеріал 

поміщають в теплу воду і ставлять в трохи затінене місце. Після появи перших корінців 

можна переставити ємність з водою на більш світле підвіконня. Садити черенок в горщик 

слід тоді, коли коренева система достатньо розвинеться. Насінням розмножуються майже всі 

форми бегоній. Ранньо навесні або в кінці лютого насінний матеріал потрібно зволожувати і 

на 3-4 дня положити в тепле місце для пророщування. Після цього насіння садять в плоску 

ємність і накривають поліетиленом до появи першого сходу. Через 2-4 тижні, після появи 1-2 

листочків, рослину потрібно пікірувати, а через 2 місяці — пересадити в окремий горщик. 

Продуктивним способом розведення бегоній є розмноження листочками. Для отримання 

молодих рослин потрібно із зворотного боку листочка гострим лезом обережно надрізати 
жилки на місці їх роздвоєння. Потім листкову пластинку нижньою стороною покласти на 

вологий субстрат і накрити склом. Декоративно-листяні і бульбові бегонії легко розмножити 

діленням куща. Робиться ця процедура під час пересадки рослини.  
 
 

 

 

 

 

 

 



Пеперомія туполистова 

(Peperomia alba) 

 

Родина: Перцеві 

Батьківщина:  Південна Америка. 

 

Догляд за рослиною  

 

Місце розташування: яскраве розсіяне світло або 

півтінь. Види пеперомій із зеленими листками ростуть у 

легкій півтіні, з яскравим листям більш світлолюбні, при затіненні втрачають яскравість 

забарвлення. 

Температура: пеперомії – рослини теплих приміщень. Оптимальна температура для них - 

18-22°C, взимку не нижче 16°C. Дуже погано переносять протяги і різкі перепади 

температур. 

Вологість повітря: пеперомії невимогливі до вологості повітря, але в жару час від часу 

обприскуйте рослину, але тільки види з неопушеними листям. Для бархатистих видів слід 

обприскувати повітря навколо рослин, але не самі рослини. 

Полив: поливати рекомендується рівномірно протягом всього року, але в проміжку між 

поливами дають поверхні землі в горщику злегка підсохнути. Для поливу використовують 

теплу м'яку воду (дощову, поталу або кип'ячену). 

Пересадження: більшість пеперомій мають невелику кореневу систему, для них щорічне 

пересадження необов'язкове. Коли коріння з'явилося із дренажного отвору, при пересадженні 

навесні поберіть горщик трохи більшого розміру. Ґрунтову суміш складають із листової 

землі, перегною, торфу і піску (3:1:1:1). Для дренажу на дно горщика покладіть шар 

керамзиту або битих черепків. 

Розмноження: у весняно-літній період розмножують пеперомію верхівковими, стеблевими і 

листовими черешками. Можна вкорінювати черешки у воді. Добре укорінюються в міні-

тепличці при температурі 22-25°C.  

Шкідники: уражається нематодами (здуття на коріннях), щитівками, павутинним кліщем. 

При перших ознаках зараження слід обприскати рослину системним інсектицидом. Щитівок 

легко видалити вологою ганчірочкою. При необхідності обробку повторюють.  

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 


