Rośliny w ogrodzie zimowym
I doczekaliśmy się! Ledwie nastały prawdziwie zimowe
temperatury, a my już tęsknimy na naturą i roślinami. Zobacz,
które z nich najlepiej sprawdzą się w zimowym ogrodzie:
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Coraz więcej Polaków decyduje się na założenie ogrodu zimowego. Posiadając
nawet niewielką oranżerię, można pozwolić sobie na relaks pośród bujnej
roślinności nawet w środku mroźnej zimy. Bardzo popularne stają się ogrody
zimowe o klimacie zbliżonym do tropikalnego, w którym rosną nawet cytrusy.
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W ogrodach takich najważniejszą rolę gra wysoka wilgotność i stała, wysoka
temperatura od 24 do 28 stopni Celsjusza. Dobrym rozwiązaniem jest stworzenie
małej wodnej kaskady lub niewielkiego stawu, który parując dodatkowo zwilży
powietrze. Aby stworzyć tropikalną oazę w polskim klimacie, wystarczy sięgnąć po
odpowiednie gatunki roślin i zapewnić im odpowiednie warunki. Najłatwiejsze w
uprawie, a jednocześnie stosunkowo łatwo dostępne w centrach ogrodniczych są:
Daktylowiec właściwy (Phoenix canariensis)
Bananowiec (Musa acuminata)
Bambus (Bambusa vulgaris)
Sansewieria gwinejska (Sansevieria trifasciata)
Liwistona okrągłolistna (Livistona australis)
Pogonaterum prosowate (Pogonatherum paniceum)
Juka aloesowa (Yucca aloifolia)
Monstera dziurawa (Monstera deliciosa), o której więcej przeczytasz tutaj

Skrzydłokwiat Wallisa (Spathiphyllum wallisii)
Zanokcica gniazdowa (Asplenium nidus)

Źró
dło: www.maketihome.pl
Dobrym rozwiązaniem jest urozmaicenie stałej kompozycji ogrodu okazami, które
trzeba osłonić przed chłodem na czas zimy. W momencie, gdy bardziej wrażliwe
rośliny są przenoszone z ogrodu, warto wyeksponować je pośród egzotycznych
współbraci. Zawsze pamiętaj jednak, że wiele rodzimych odmian nie lubi wysokich
temperatur – dla nich znajdź miejsce w zacienionej piwnicy, na poddaszu lub w
cichym korytarzu.
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Sprawdzonym sposobem na oszczędność energii jest inwestycja w odpowiednie
elementy wykończenia oranżerii. Oczywistym rozwiązaniem jest maksymalna ilość
szkła, stanowiąca zarówno zadaszenie, jak i ściany zimowego ogrodu, pozwoli
wpuścić do wnętrza dużą ilość światła słonecznego. Nieco mniej znanym
sposobem na zachowanie wyższej temperatury są białe kamienie, które stanowią
elegancką dekorację, ale również kumulują ciepło pobrane za dnia i nocą
stopniowo uwalniają je.
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Zestawienie elementów dekoracyjnych o kontrastujących barwach, np. ciemnych
mebli i białych donic, ożywi zimowy ogród w momencie, gdy jest to najbardziej
potrzebne. Ponura, polska zima, to najlepszy moment na zaproszenie jasnych
dodatków do wnętrza, które choć w minimalnym stopniu przypomną o kolorowej
wiośnie.
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Ogród zimowy z gatunkami egzotycznymi to propozycja dla wprawionego
ogrodnika. Bananowiec, bambus, a także pozostałe „ciepłolubne” okazy rosną
bardzo szybko, dlatego wymagają systematycznego przesadzania. Warto umieścić
je w pojemnikach, które umożliwiają szybką zmianę zawartości. Donice
kwiatowe z wkładką uprawną znacznie upraszczają pracę, jaką należy
poświęcić, by móc cieszyć się imponującą oranżerią.
Nie tylko minimalizują nieporządek towarzyszący przesadzaniu, ale również

sprawiają, że kontrola nawodnienia staje się łatwa i dokładna. Pamiętaj, że
możliwość swobodnego rozrostu i optymalna ilość wody to właśnie to, czego
wymagają egzotyczne okazy, bo zdrowo rosnąć.

