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Здравейте! 😊 

Всички харесваме стайните растения и ги отглеждаме у дома. 

Те ни радват с красивите си цветове и листа. 

 

 

 

 



За да ни радват, да се развиват добре, да цъфтят красиво, трябва да 

полагаме редовни грижи за тях. 

Ако удовлетворявате основните им нужди от светлина, вода, хранителни 

вещества и топлина, стайните растения са лесни за отглеждане. Светлината 

е много важна. Растенията имат нужда от вода, но не толкова много, че да 

дави корените им. Почти всички понасят сушата по-добре от потапянето 

във вода, за това внимавайте да не преполивате. Редовното торене има 

голям ефект, тъй като хранителните съставки в почвата могат да се 

изчерпят. Температурата често не е особено важна- ако е подходяща за вас, 

вероятно ще е подходяща и за растенията. 

 Къде да поставите растението? 

Най-добрият начин да се уверите, че растението ще е здраво и ще расте 

добре, е да удовлетворите нуждите му от подходящо място в дома. 

Растението може да изглежда красиво на определено място, но ако 

светлината и температурата са неподходящи, то скоро ще загуби красотата 

си и ще придобива все по-нездрав вид! 

Почиствайте листата на цветята, за да поглъщат максимални количества 

светлина. Използвайте мека влажна кърпа, за да премахнете 

замърсяванията. 

Кога да поливате? 

Проверявайте редовно и ще разберете, че някои растения изсъхват по-

бързо от други. При големи растения с буйни листа, както и поставените на 

пряко слънце, обикновено това става най-бързо. Растенията в глинени 

саксии изсъхват по-бързо от онези в пластмасовите. Поливайте растенията 

само при нужда- повечето са готови за това, когато горният 1см почва 

изсъхне. 

Торене 

Редовното торене е много важно за растенията. Започнете няколко 

седмици, след като сте купили растението. Можете да смесвате почвата с 

хранителни добавки, постепенно изпускащи съдържащите се в тях 

вещества, може също на равни интервали да добавяте течен тор към 

водата, с която поливате. Течните торове са много прости за употреба. 

Измерете нужното количество вода, добавете няколко капки тор и полейте 

с кана или лейка. През зимата голяма част от растенията са в период на 

покой и затова трябва да бъдат поливани и наторявани по-малко. През 

пролетта и лятото те растат по-активно и затова се нуждаят от повече вода 

и обогатяване на почвата с различни торове. Торовете са опасни за хората, 

затова винаги трябва да се спазват точните указания за използването им. 

 



 

 

 

 

 



Едно от най-разпространените и харесвани стайни растения е мушкатото, 

известно още като моловка. На страницата от учебника ви горе можете да 

се запознаете с информацията за това цвете. Вижте колко са красиви 

различните видове: 

 

 

 



 



Задачата ви е да изработите информационна табела за растението. Нужно 

ви е парче картон с размери 20 см дължина и 8 см ширина, сламка, цветни 

моливи или флумастери, лепило, ножици. 

1. Прегънете парчето картон през средата така, че да се получат две 

равни половини. 

2. Залепете сламката в сгъвката, след което залепете и двете половини 

от картона, както се вижда на илюстрацията. 

3. От едната страна на картона напишете информацията за мушкатото, 

която можете да откриете в жълтото поле на страницата от учебника. 

4. От другата страна напишете името на растението. 

5. Украсете табелата по ваш вкус. 

 

 

Приятна работа! 


