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PLANT(ING) 

Cześć, 

Zapraszamy Was do wspólnego przygotowania sadzonek roślinnych, w tym celu 
zorganizujemy w Collaboration Area stacje dla roślin, do której będziecie mogli 
podejść w dowolnej chwili, aby zasadzić swoje roślinki. 

Rozwój korzeni w pobranej sadzonce trwa zazwyczaj od kilku dni do kilku tygodni, 
polecamy więc rozpoczęcie ukorzeniania jak najszybciej, aby roślina była gotowa 
na umieszczenie jej w ziemi. 

Zespół Sustainability już rozpoczął przygotowania do wydarzenia, na załączonym 
zdjęciu możecie zobaczyć sadzonki pobrane z naszych biurowych roślin. Proces 
zajmuje kilka minut, reszta to po prostu kwestia cierpliwości :) 

 

INSTRUKCJA POBRANIA SADZONKI  

Bardzo wiele roślin można rozmnażać poprzez pozyskiwanie sadzonek pędowych lub wierzchołkowych i 
ukorzenianie ich w wodzie. W ten sposób można rozmnażać rośliny wiszące i pnącza, fikusy, draceny, juki, bluszcze, 
scindapsusy, cissusy, epipremnum, gardenie, hoye, trzykrotki, fitonie, begonie, papirusy, diffenbachie, monstery, 
peperomie, philodendrony. 

Krok 1. Pobranie sadzonek 

Jak ukorzenić roślinę? Dzień przed pobraniem sadzonek, roślinę mateczną warto podlać, aby pędy były jędrne i 
sztywne, dzięki temu szybciej się ukorzenią. Sadzonki możesz pobrać ze zdrewniałych lub niezdrewniałych pędów 
roślin. Ważne, aby były one silne i zdrowe. Taki zabieg najlepiej wykonywać za pomocą ostrego, sterylnego narzędzia – 
sekatora lub nożyka z wysuwanym ostrzem. Odetnij fragment pędu kilka centymetrów pod węzłem korzeniowym, 
tzw. kolankiem, czyli zgrubieniem pędu, z którego wyrastają korzenie powietrzne, ponieważ to właśnie w tym miejscu 
powstaną nowe korzenie. Wybierz miejsce cięcia w taki sposób, aby sadzonka miała 2-3 liście. 

Krok 2. Usunięcie zbędnych liści 

Usuń wszystkie liście zbyt blisko węzła, szczególnie te, które mogą zostać zanurzone pod wodą po umieszczeniu 
szczepki w szklanym naczyniu. Pozostaw sadzonki do przeschnięcia, a następnie umieść w wodzie. Obciętą sadzonkę 
można dodatkowo obsypać cynamonem, węglem aktywnym lub ukorzeniaczem. 

Krok 3. Ukorzenianie pędów 

Umieść sadzonki w szklanym naczyniu z wodą o temperaturze pokojowej, a następnie postaw je w jasnym i ciepłym 
stanowisku, jednak nie na bezpośrednim słońcu. Możesz dodać do wody odrobinę węgla aktywnego (jedną kapsułkę 
na szklankę wody), który zapobiegnie gniciu sadzonek. 

Krok 4. Kontrolowanie stanu sadzonek 

Prawdopodobnie najtrudniejszy krok: bądź cierpliwy! Rozwój systemu korzeniowego trwa od kilku tygodni, nawet do 
dwóch miesięcy. Regularnie sprawdzaj stan sadzonek i korzeni. W razie potrzeby możesz co kilka dni dolewać świeżej 
wody o temperaturze pokojowej. Jeżeli szczepka zacznie gnić, stanie się miękka i czarna na dole. Należy sterylnym, 
ostrym nożykiem odciąć chorą część, pozostawić sadzonkę do przeschnięcia na kilka godzin i ponownie umieścić w 
wodzie. Jeśli woda jest mętna, utworzył się osad lub sadzonki zaczęły gnić, zalecamy jej wymianę ze względu na 
zdrowie rozwijającego się systemu korzeniowego. 

Krok 5. Przeniesienie sadzonek do podłoża 

Ten krok wykonamy razem w biurze WSP. Przygotujemy dla Was doniczki i odpowiednie podłoże.  
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Powstające sadzonki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


