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1. Рослини та екологія житла 

 

    Кожна рослина - сільськогосподарська, садова, дикоростуча, кімнатна - 

являє собою живий складний організм. І в процесі еволюції людина 

відкривала для себе суттєвість цих зелених істот. Спочатку усі рослини були 

дикоростучими і людина використовувала для себе те, що вони давали у 

природі. З часом людина почала відбирати найбільш корисні для себе 

рослини і вирощувати їх з тим наміром, щоб отримати той або інший 

рослинний продукт в найбільшій кількості й найкращої якості. Людина 

помітила, що жива рослина, особливо квітуча, радує око, додає позитивні 

емоції. Щоб мати можливість постійно насолоджуватись розгляданням 

живих рослин, людина почала вирощувати найбільш красиві з них в 

кімнатних умовах. Під впливом догляду і вибіркових чинників, ці рослини 

перетворились на кімнатні квіти, що відрізняються особливою красою. А 

згодом людина дізналась і про інші корисні властивості кімнатних рослин.  

І, сьогодні, спираючись на докази науки та багатий досвід людства, ми 

згадуємо, що дійсно, кімнатні рослини - наші мовчазні друзі і помічники, 

одночасно є й чудовими лікарями и цілителями, й постачальниками нічим не 

замінного кисню, й поглиначами шкідливих газів і речовин, й утримувачами 

пилу, й рятувальниками від міського шуму. Утворюючи в приміщенні 

необхідний психоемоційний комфорт, рослини, в інтер'єрі та екології житла, 

займають важливе місце. Головне залежить від того, чи зуміємо ми правильно 

підібрати кімнатні рослини, щоб максимально захистити себе та своїх рідних 

від негативного впливу навколишнього середовища. 

Як же покращити екологічний стан приміщення, використовуючи з цією 

метою кімнатні рослини? 

У роботах ряду авторів [7,9,11,13,16,18-21] можна знайти багато корисних 

порад: у кожному домі повинні бути кактуси, чим більше, тим краще; вони 

допомагають нейтралізувати радіаційну дію на ваш організм. 
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У сучасних панельних будинках із залізобетону вологість повітря 

набагато нижче норми, тому на допомогу можуть прийти циперус, антуріум, 

маранта й монстера, які покращують водно-газовий обмін в приміщенні 

та запобігають пересиханню слизової оболонки ротової та носової порожнин 

організму людини. 

Співробітники Американського агентства по аеронавтиці і космічним 

дослідженням (НАСА) з’ясували, що хлорофітум, плющ, хризантема і алое 

високоефективні очисники повітря. 

Багато кімнатних рослин мають фітонцидні (бактерицидні) властивості. В 

приміщенні, де ростуть цитрусові, розмарин, мирт, хлорофітум, амариліс, 

гіпіаструм, кількість мікроорганізмів вдвічі нижче, ніж там, де їх нема. А 

якщо в повітрі присутні частинки важких металів, вони поглинаються 

аспарагусами. 

Хвойні (кипарис, туя, кріптомелія, можевельнік), крім фітонцидної дії, 

забезпечують в приміщенні ще й цілющій мікроклімат, виділяючи негативні 

іони, які роблять повітря свіжим і легким для дихання. 

Бажано, щоб в домі був хоч один кущ герані. Вона заключає в собі цілу 

низку властивостей: відганяє мух, поглинає сирість, очищує угар, освіжає 

кімнату з застояним повітрям, допомагає при головному болю і, як 

вважається, ще здавен, здібна вигонити із дому злих духів та іншу не чисть. 

А краще всього підтримує і корегує біополе людини - роза. Ії кущ 

допоможе позбавитися від надлишку стомлення і подразнення. Крім того, ця 

свого роду естетотерапія, допомагає справитися з депресією. І найбільш 

ефективно в цьому випадку діє роза, а якщо присутній ще й базилік, 

тархун, м'ята-меліса, то в приміщенні знаходиться майже цілющій 

«коктейль» повітря. 

Карликовий гранат стимулює імунну систему людини. І є ще дуже 

багато кімнатних рослин, що лікують різні захворювання людини. 

В таблиці 1.1, спираючись на дані Саакова С.Г.(1985), Трайдака Д.І. (1985), 

нами наведені приклади очищення повітря різними видами кімнатних рослин. 
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Таблиця 1 

Вплив кімнатних рослин на екологічний стан приміщень 

 

Забруднювачі повітря Джерело бруду Біологічні очисники 

Амоніак Вуличне повітря Маранта, фікус, драцена, азалія 

Двоокисі нітрогену Вуличне повітря, транспорт Всі кімнатні рослини 

Окисі карбону Транспорт та газова плита Традесканція, проростки 

кукурудзи,  квасолі ,  ґрунтові 

бактерії при t =30 С Фенол, формальдегід, 

стирол, дібулфталат 
Полімерні матеріали, меблі із 

ДСП, матеріали теплоізоляції 
Спатіфіліум,  
сінгоніум, солянум 

Формальдегід Полімери, будівельні та 

обробні матеріали 
Нефролепіс, фікус, плющ, драцена, 

спатіфіліум, шефлера, сінгоніум 

Бензен, толуол, ксилол, 

циклогексаном 
Полімерні матеріали, 

розчинники фарб та лаків 
Хлорофітум, драцена, плющ, 

діффенбахія, нефролепіс, фікус 

Ацетон, етилацетат Лак для нігтів, речовина для 

зняття лаків, фарб 
Листя й корені всіх рослин, що 

стимулюються світлом 

Ацетамід Гардини, занавіски із 

полімерного волокна 
Листя й корені всіх рослин, що 

стимулюються світлом 

Вінілхлорид Поролон, вироби із полі-

хлорвінілу (плащі, пакети) 
Листя й корені всіх рослин, що 

стимулюються світлом 

Перборати, етаноламін Миючи засоби, склади для 

ванн 
Листя й корені всіх рослин, що 

стимулюються світлом 

Гексахлорофен дезодоранти Листя й корені всіх рослин 

Тріхлоретилен, 
перхлоретилен 

Хімічні розчинники, 

синтетична одежа 
Епіпреміум, фікус, плющ 

Хвороботворні бактерії Повітря, грунт, вода, живі 

істоти 
Аг л о н е м а ,  п і л е я ,  діффен-

бахія, гібіскус, фікус, хвойні,цит-

русові, пепіромія, пеларгонія та ін. 

Пил Навколишнє середовище Всі рослини, особливо опушені 

 

Але в обмін на це рослини потребують уваги та догляду людини: якщо 

з рослин регулярно змивати пил, то вони будуть очищувати повітря на 4% 

краще. Для посилення цілющих властивостей ефірних рослин їм треба в воду 

для полива додавати біостимулятори - гетероауксин, або глюкозу. Спирти, 

альдегіди, кислоти, що засвоїлись рослинами, краще включаються в процес 

метаболізму при наявності яскравого світла. 

 

2. Санітарно-гігієнічні аспекти дихання 

 

Великий лікар Стародавньої Греції - Гіппократ - називав повітря 

„пасовиськом життя" (Марковская М.М.,1989), хоч це і наївно, але 
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відображає розуміння поняття великого значення повітря для людини. Бо 

повітря - це одне з найважливіших складових природного середовища - є 

основою нашого життя, тому що, образно кажучи, без їжі людина може 

проіснувати 30 днів, без води - 3 дні, а без повітря лише 3 хвилини. 

І, дійсно, як багато в житті і стані людини пов'язано з диханням: і склад 

крові, і рух, і почуття, і розумова та фізична діяльність! Для нормального 

функціонування організму людини треба до 12 кг повітря на добу, причому 

повітря чистого, без шкідливих для здоров'я домішок, яке складається з 

78,09 % N2, 20,95 % О2, 0,00325 % СО2 та 0,01 % - суміші інших газів - Н2, Не, 

СН4, О3 тощо (Резанова Е.А.,1998). В процесі еволюції людський організм 

пристосувався до цього співвідношення газів, але є дуже багато чинників, що 

впливають на склад повітря, порушуючи його баланс, і це відображається 

на здоров'ї людини. 

Найбільш чутливо організм реагує на зміну концентрації вуглекислого 

газу в повітрі. Якщо його природна концентрація падає, то це не представляє 

собою великої загрози організму, але якщо збільшується, то людський організм 

починає «давати збої». Особливо страждає дитячий організм, що знаходиться в 

стані фізичного та психічного розвитку. За даними багатьох науковців 

[1,11,14,17] границею вмісту вуглекислого газу в повітрі для здоров'я 

людини вважається 0,1 об'ємний відсоток, але вже при збільшенні вмісту 

вуглекислого газу до 0,05-0,07% у дітей починають проявлятися ознаки 

негативного впливу цього газу. І перш за все реагує дихальний центр людини, 

тому що його нервові клітини дуже чутливі до СО2, який знаходиться в крові. 

Якщо концентрація СО2 підвищується, в дихальному центрі посилюються 

збудження, збільшується частота нервових імпульсів, що надходять до 

дихальних м'язів і внаслідок цього, частота і глибина дихальних рухів теж 

збільшується, викликаючи додаткове навантаження на серцево-судинну 

систему. А якщо дитина постійно поглинає в процесі дихання надлишок 

СО2, то згодом в неї починає розвиватися так зване «кисневе голодування», 

тобто гіпоксія, тісно пов'язана з малокрів'ям - зменшенням кількості 
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еритроцитів в крові. І, як наслідок, швидка втома, почуття тяжкості, духоти, 

низька працездатність, часте запаморочення. Вміст же вуглекислоти в повітрі 

до 4-5% може викликати гостре отруєння організму внаслідок накопичення її в 

крові та тканинах, проявляється наркотична та подразлива дії на слизові 

оболонки і шкіру. Причому, слід пам'ятати, що, чим більше, в процесі росту, 

стає вага тіла дитини, тім більше зростає її потреба в кисні. 

Активність процесів дихання залежить і від таких чинників, як 

температура (активність збільшується з підвищенням тепловтрат), від 

роботи, що здійснює організм (коли людина спить, вона поглинає 15-20 

літрів повітря за годину, коли пасивно лежить, її потреба збільшується на 1/3 

літра, а коли виконує легку роботу, вже втричі), від чистоти повітря 

(рецептори, що розташовані в носі, сприймають чистоту повітря, від них 

йдуть нервові сигнали до центрів головного мозку, в результаті 

розширюється просвіт дихальних шляхів, стає краще дихати) (Тищенко Н.І., 

1992). 

Вивчення стану складу повітря приміщень, де знаходяться люди, має 

велике значення для формування їх здоров'я, тому що склад повітря, що 

вдихається і видихається людиною, відрізняється між собою. За один вдих 

людиною поглинається приблизно 500 см
3
 повітря, з них на долю СО2 

приходиться 0,03%, а на долю О2 - 20,94%; вміст повітря, що видихається 

різко змінюється: кількість О2 зменшується до 16,3%, а кількість СО2 

збільшується до 4% (Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О., 2000). 

Таким чином, визначаючи вміст вуглекислого газу в повітрі певного 

приміщення, можна судити про його загальний санітарний стан, а гігієнічна 

оцінка повітря, в якому люди живуть й працюють, дозволяє побачити 

відхилення від норми та прийняти заходи до їх ліквідації. 

Але в атмосферному повітрі планети вміст суміші газів, незважаючи на 

процеси дихання людини й тварин, горіння, окислення, залишається 

відносно незмінним, тому, що головним регулятором в підтриманні його 

оптимального складу виступає рослинність — фітопланктон у більшій мірі, 
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наземні рослини - у меншій. Зелені рослини, в процесі фотосинтезу, 

поглинаючи на світлі вуглекислий газ, виділяючи кисень, оновлюють 

атмосферне повітря. Крім того, вони зволожують повітря, їх листя 

затримують пил, деякі з них виділяють фітонциди - речовини, що вбивають 

мікробів (Трайдак Д.І., 1985). 

 

3.Озеленення класних кімнат нашої школи 
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3. Визначення кількісного складу кімнатних рослин  

 

Рослини в школі                                                                               Таблиця 2 

№п\п Назва кімнатних рослин Кількість рослин Фото 

1 Амазонська лілія  

Еухаріс 

5  

2 Айлостера 2 

 

3 Бегонія 12  

4 Більбергія 9 

 

5 Виноград  плюшевидний 10 

 

6 Гіпеаструм   26 

 

7 Гузманія 2 

 

8 Дифенбахія 10  

    

9 Драцена  4  

 

10 Зігокактус гібридний 5 

 

11 Епіфіллюм 4 

 

http://my-flowers.com.ua/b/191-billbergia
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12 Спатіфіллум  4 

  

13 Сциндаптус золотистий 31 

 

14 Каланхое 9 

 

15 Кислиця кімнатна 3  

16 Колодієум  2  

17 Колеус  7 

 

18 Лимон  2 

 

19 Монстера делікатесная 2 

     

20 Молочай  
 

6 

 

21 Молочай біложилковий 11 

 

22 Молочай Міля 1 

 

23 Нефролепис 12  
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24 Роза китайська 17 

 

25 Филодендрон  2  

 

26 
Панданус 

 

4 

 

27 Пеларгонія  зональна   7 

 

28 Пеперомія 7 

 

29 Плющ восковий м’ясистий 8 

 

30 Сансевьєра 7 

 

31 Сенполія  4 

 

32 Сінінгія 3 

 

33 
Спаржа  

 

3 

 

34 Товстянка  2 

 

http://cvetkofflowers.blogspot.com/2012/03/blog-post_9153.html
http://my-flowers.com.ua/p/115-peperomia
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35 Традесканція  14 

 

36 Рео 6 

 

37 Фікус  4 

 

38 Хлорофітум хохлатий 85 

 

39 Stapelia lepida  

 

3 

 

 

40 Aeonium bicasum  

 

8 

 

41 Кала  3 

 

 

5.  Загальна характеристика переважаючих кімнатних рослин 

Проаналізувавши дану таблицю описуємо найбільш поширені види 

рослин спираючись на досвід ряду авторів [16,19,21-24] та сторінки 

інтернету. 

 

Хлорофітум - Chlorophytum 

Родина Лілейні 

Батьківщина: тропіки східної та західної півкуль земної кулі 

http://www.cactus-shop.com/content/aeonium-bicasum-n1
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Рід Chlorophytum складається з 250 відомих видів. В культурі найбільш відомі 2 

види: Сh. сареns і Сh. comosum. 

Декоративні, ампельні рослини з багаточисельними пагонами, що звисають, 

дуже ефектно виглядають та невибагливі до умов існування, тому їх 

культивують як в помірно теплих і прохолодних оранжереях, так і в 

кімнатах. Ці рослини добрі очисники повітря, а деякі з них найшли 

використання в медицині. 

В нашій школі зустрічаються два види цих сукулентних рослин - це: 

1) хлорофітум хохлатий - Сh.comosum Jacques; 

2) хлорофітум кольоровий - Сh.comosum Variegatum. 

Рослини виду Сh.comosum мають товсті пучкуваті корені. Листя 

прикореневі, м'ясисті, соковиті, зібрані в розетки, часто розташовані в два 

ряди, лінійні, розміром до 40 см завдовжки й 1,2-1,5 см по ширині. 

Квітконоси, що з'являються між кореневого листя, довжиною 30-60 см, 

мають на верхівці декілька біленьких або жовтеньких квіточок, з 

віночкоподібним, трубчастим, 6-лопастним навколоцвітніком, зібрані в 

суцвіття просту або розвітвлену китицю. Згодом, на квітконосі розвиваються 

молоді відростки — рослинки, що складаються з коренів та пучків листя. Вид 

Сh. comosum Variegatum. відрізняється від хлорофітума хохлатого наявністю 

білий смузі посередині та по краях. 

Хлорофітум розмножується молодими, розвинутими на квітконосі 

відростками практично на протязі всього року. Їх відокремлюють і 

висаджують в земляну суміш: дернова, перегнійна, листова землі по 1 

частині, пісок - 1/2 частина. Полів потрібен досить достатній. Оптимальна 

температура для цих рослин — 12—15°С. Якщо рослину використовують як 

ампельну, її потрібна підпірка. 

 

Виноград кімнатний (циссус) - Vitis 

Родина Виноградові 

Батьківщина: області тропічних, субтропічних, помірних зон 
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Рід Vitis складається з 350 відомих видів. Культивують, головним чином, таки 

види, як циссус антарктичний - V.antaretika Vent - та його барвисто-листковий 

родича - циссус двокольоровий - V.discolor Blume. 

Усі циссуси відносяться до ліан, які завдяки своїм вусикам чіпляються до 

опори. Якщо цім кімнатним рослинам створити всі необхідні умови, то можна 

буде побачити маленькі соковиті, м'ясисті плоди - ягоди. 

В нашої школі поширені вид циссуса - V.antaretika Vent. 

Його надзвичайні пагони не лише красиво звисають або оплітають опору, а й 

мають „ржавий" відтінок та добре опушені. Листя V.аntaretika Vent овальні, 

майже серцеподібні, до 10-12 см довжиною та 6-8 см вширшки. Листові 

пластинки по краях пільчасто-зубчасті с ржаво-опушеними черешками. Є 

прілисники. Квіти мілкі, зелені, зібрані в суцвіття обманний зонтик. Стійко 

переносить холод, але для нормального зросту й розвитку температура 

повинна бути 15-18С
0
. 

Циссуси можуть розмножуватись чирянками на протязі всього року, але краще 

це робити в січні-лютому. Чирянки з двома бруньками висаджують в земляну 

суміш: дернова та листова землі по 1 частини, пісок - 1/2 частина - де вони і 

укореняються на протязі 18-20 днів. Особливу увагу треба приділяти поливу та 

обприскуванню цих вологолюбних рослин та не забувати 1 раз на тиждень 

підкормлювати повним мінеральним добривом. 

 

Гібіскус (Китайська роза) – Ніbіscus 

Родина Мальвові 

Батьківщина: Південно-східна Азія, острова Тихого океану 

Рід Hibiscus нараховує 200 видів. 

Коли ми бачимо кущі до 3 м висотою з яскравими квітками, які бувають 

різноманітними за кольором та формою, ми не перестаємо дивуватися нашій 

матінкою-природою та її фантазією, тому що нема для зору нічого кращого, 

ніж побачити квітучу Китайську розу - Н.гоsa-sinensis Z. Декоративні 

вічнозелені гібіскуси розрізняються між собою за забарвленням, розміром, 
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махровістю квітів. Всього нараховують біля 500 сортів Китайської рози. В 

нашій школі найбільш поширений сорт - "Hamburg", квіти якого махрові та 

мають карміне-червоне забарвлення. 

Пагони Н.гоза-sinensis Z. - голі, листя яйцеподібні, с продовженою 

верхівкою, зверху глянцеві ти і мають насичений зелений колір, по краях 

зубчасті. Листкорозміщення - чергове. Є прілисники, з пазух яких, під час 

продовженого цвітіння з квітня по жовтень, виростають двостатеві квіти,  

діаметром до 10 см, які складаються з 5 пелюстків, що в місці зростання у 

основи вінчика мають темну пляму. 

Рослини розмножуються чирянками на протязі всього року, але звичайно в 

лютому — березні, або серпні. При сприятливої температурі 24 -25 С вже через 

2 - 3  тижня відбувається укорінення чиряків, які висаджують в земляну суміш 

з розрахунку: листова, дернова, пісок - по одній частині, перегнійна земля -2 

частини. Обов'язкова підгодівля повним мінеральним добривом кожні 2 

тижня в розмирі 40 грам добрів на 10 л води. Полив повинен бути 

регулярним, не допускати пересихання земляного кому. Добре відноситься 

Hibiscus і до обприскування. Це світлолюбові рослини, тому їм відводять, по 

можливості, саме світле місце. А для формування крони регулярно роблять 

щеплення поганів. 

Гіппеаструм (Hippeastrum) 

Родина Aмарилісові - Amaryllidaceae. 

Батьківщина Америка і південна Африка. 

У природі розповсюджено близько 75 видів. В даний час є велика кількість 

сортів ,які відрізняються формою і забарвленням квіток. Ця рослина має велику 

- до 20 см в діаметрі цибулину, яка заглиблюється в грунт лише наполовину.. 

Листя  зібрані в прикореневу розетку, завдовжки близько 50 см. Квітки зібрані 

по 2-4 штуки в зонтикоподібне суцвіття на довгому (до 1 м) квітконосі.. 

Оцвітини широкі, до 20 см діаметром, дзвоникоподібної  форми, 

найрізноманітніших відтінків: білі, рожеві, червоні, бордові, жовті, строкаті.. 
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Має великі тичинки з яскраво-жовтими пильовиками. Цвіте у лютому - на 

початку березня. 

Температура: У період вегетації оптимально 17-23 ° С.  У період спокою 

цибулини зберігають при 10 ° С. 

Освітлення: Яскраве розсіяне світло. 

Полив рясний під час цвітіння - грунт весь час повинна бути вологим. У період 

спокою тримають в сухості 

Період спокою: Стебло зрізають, тільки коли воно  повністю засохне. 

Поступово полив скорочують, потім перестають поливати зовсім. Період 

спокою повинен тривати 6-8 тижнів в період з лютого.. Потім цибулину можна 

дістати з горщика, відокремлюють «діток» і пересаджують материнську 

рослину. 

Вологість повітря: Якщо рослина знаходиться в приміщенні з сухим повітрям, 

то можна злегка обприскувати  бутони зверху. Не можна обприскувати квітки 

або листя, а також цибулини в період спокою. 

Пересадка: Приблизно раз на 3-4 роки, під час періоду спокою. 

Розмноження: Дочірніми цибулинки під час пересадки, насінням.. 

Відокремлені дітки садять в приготовлену грунтову суміш в окремі горщики 

діаметром близько 12 см, щоб третя частина висоти цибулини залишилася над 

поверхнею грунту. Вони при гарному догляді зацвітуть через 2-3 роки. 

Вплив на людину:Свіжа, стимулююча енергія допомагає зберегти  духовну 

рівновагу і правильно прийняти рішення. Особливості: гіппеаструм не можна 

ставити в спальнях, ця рослина надає бадьорість. 
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Диффенбахия (лат. Dieffenbachia) 

Сімейство ароїдних 

Батьківщина Південна Америка. 

Прямоствольна деревоподібна рослина з великими видовжено-овальними 

листками. Сік рослин отруйний.. Диффенбахія може вирости  2 м, але поступово 

нижня частина стовбура оголяється і рослина втрачає свою декоративну 

привабливість. У кімнатних умовах цвіте рідко. Слід також зазначити, що багато 

видів Диффенбахії вимагають досить частого оновлення - в середньому через три 

роки, якщо їх вирощувати в квартирі .  Тому що через цей час вони зазвичай 

виростають до стелі.. Тоді верхівку зрізають і укорінюють, а те, що залишилося 

або викидають або залишають для розмноження. 

Температура: Добре розвивається тільки в теплі, не нижче 18 ° C, краще вище. 

При температурі нижче 10 ° C рослини загнивають і гинуть. Не переносить 

протягів. 

Полив: Рясний з весни до осені, взимку помірний. Грунт підтримується весь час в 

злегка вологому стані, але незанадто сирий. При поливі дуже жорсткою водою 

кінчики листя буріють. 

Вологість повітря: Любить дуже вологе повітря, потрібно регулярне 

обприскування і обмивання листя. Перед обприскуванням переконайтеся, що в 

кімнаті тепло і не звідкись "не піддуває", інакше можна нашкодити рослині.. Якщо 

ж в кімнаті близько 18 ° C, краще не обприскувати, а просто періодично протирати 

вологою губкою. 

Вплив на людину:рослина нейтралізує такі шкідливі речовини як ксилол та 

толуол. Рослина підходить людям , які проводять життя за письмовим столом. 

Активізує обидві півкулі головного мозку та допомагає при порушеннях 

кровообігу.Особливість : всі частини цієї рослини отруйні, тому небезпечні для 
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дітей та тварин. Диффенбахія – ідеальна рослина для офісів: вона добре очищає 

повітря від ядовитих речовин і випромінює енергію, яка сприяє кращій 

концентрації 

Герань (пеларгоніум) - Ре1агgonium 

Родина Геранієві 

Батьківщина: південна Африка 

 Рід Ре1агgonium складається з 350 відо В перекладі з грецької-журавель.  

Переважно кімнатна рослина з зазубреними листками і великими квітками мих 

видів. 

Серед поширених видів кімнатних гераней можливо зустріти три, що найбільш 

часто зустрічаються - це: 

1) зональна герань - Р. zonale Ait; 

2) пахуча - Р. graveolens Ait ; 

3) крупно цвітна - Р.  grandiflorum  Willd. 

Красиві, невибагливі за доглядом, середовищем існування, ці кімнатні 

рослини приглянулися людині настільки, що їм знайшли застосування і як 

горшковим рослинам, і як рослинам, що використовують у квітковому 

оформленні садів, парків, скверів. А деякі види, крім того, є цінною 

сировиною для виготовлення ефірних масел, що застосовуються у 

парфумерній та миловарній промисловості. 

В нашій школі найбільш поширений вид герані - Пеларгонія зональна - 

Р.zonale Ait. Вид Р.zonale утворився в результаті схрещування між собою 

Р.zonale з Р.inguinaus. Роботи по гібридизації цієї строкато листяної форми були 

розпочати на поч. XIX ст. в Англії, а продовжені до Франції, США, Германії. 

Саме Р.zonale є родоначальною формою садових гібридних зональних 

пеларгоніумів, що розмножуються вегетативно. 

Кімнатна рослина Р.zonale Ait має товсті пагони, що дерев'яніють, особливо 

знизу. Листя в ній округлі до брунькоподібних, по краях слабодольчасті, 

опушені простими волосками, або волосками, в яких містяться жирні масла, 
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на листах більш менш чітко можна розрізніть червоні або палеві ободки. 

Листкорозміщення супротивне, зверху - чергове, у основи черешка є 

прілисники. Квітки, в основному 5-членні, двостатеві, зібрані в суцвіття 

зонтик. Зустрічаються самого різноманітного забарвлення - червоні, рожеві, 

білі, лілові, бувають прості, напівмахрові, махрові. В квітництві рослина 

представлена багаточисельними гібридами і сортами, кожен з яких цінується за 

свою барвисто-листність, рясне та довге цвітіння. 

В нашій школі зустрічається сорт „Метеор" — рослини з красивими яскравими 

квітками шарлахові-червоного забарвлення, прості за будовою, та „Enrett 

Richards Schrader"- квіти якого мають лососеве-рожеве забарвлення, з махровою 

поверхнею, що рано розпочинають своє цвітіння. 

Рослини розмножуються вегетативно. Чирянкування можна проводити 

починаючи з лютого-березня, та влітку, в ліпні-серпні. Після обрізки їх 

складають на 1 годину для вивітрювання на свіжому повітрі, а після цього 

висаджують в субстрат суміші торфу та піску 1:1, або 1:2. Укорінення 

відбувається на протязі 2-3 тижнів при температурі 18-20С
0
. Чирянки, що 

вкоренилися, пересаджують у горщики з сумішшю, що складається з 

рівних частин дернової, перегнійної, торф'яної земель та піску. Догляд за 

рослинами складається з поливання та провітрювання. Полив потрібен 

помірний, за необхідністю, земляний ком не повинен підсихати. Р.zonale 

потребують внесення добрів, в субстрат бажано додавати сіркокислий 

амоній, а рідкій підкорм робити сумішшю повних мінеральних добрів, з 

розрахунку 30 грам на 10 л води. 
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Висновки 

Проаналізувавши методичну літературу можна зробити висновки. 

На протязі навчального дня вміст вуглекислого газу в класних кімнатах 

зростає. Різні види рослин за однакових умов поглинають різну кількість  

вуглекислого газу. Інтенсивність фотосинтезу залежить від вмісту 

вуглекислого газу в повітрі. Найбільш ефективним поглинателем 

вуглекислого газу серед кімнатних рослин за методичною інформацією є 

Китайська роза, за нею - хлорофітум хохлатий та інші. А ще великий вплив на 

позитивну енергетику в кабінетах має герань цієї рослини нажаль дуже мало в 

класних кімнатах. 

На підставі отриманих в ході дослідження результатів ми рекомендуємо ширше 

використовувати для озеленення шкільних приміщень такі рослини, як 

Китайська роза, хлорофітум хохлатий та герань як рослини найбільш 

ефективні в відношенні інтенсивності фотосинтезу на одиницю площі та 

емоційний стан. 

Але слід зауважити, що не лише ці рослини повинні бути в шкільних 

приміщеннях, рекомендуємо звернути увагу на таблицю 1. Додатково до 

озеленення кабінету слід використовувати методи, рекомендовані медико-

санітарними службами, а саме: провітрювання кімнат та вологе прибирання 

на протязі учбового дня. 

Незважаючи на те, що головну роль в стабілізації повітря класних кімнат 

все ж таки бере на себе рослинність планети, не слід принижувати значення 

кімнатних рослин в створенні комфортних умов для навчання учнів, тому 

що вони, крім поглинання вуглекислого газу виконують ще й естетичну, 

бактерицидну, пило утримуючу функції та знешкоджують шкідливі речовини 

оточуючого середовища. 
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