NawoĪenie roĞlin doniczkowych
NawoĪenie roĞlin doniczkowych nie naleĪy do łatwych zabiegów pielĊgnacyjnych.
RoĞliny w pojemnikach wykorzystują jedynie składniki pokarmowe, które zostaną
dostarczone do podłoĪa. Co wiĊcej, są one naraĪone na stresy spowodowane zmianami
wilgotnoĞci Ğrodowiska korzeniowego. ĝciĞle ograniczona jego objĊtoĞü jest powodem
szybkiego wyczerpywania siĊ biopierwiastków, a czĊste podlewanie moĪe sprzyjaü ich
wymywaniu. Dlatego aby otaczające nas roĞliny zachwycały swoim wyglądem, barwą liĞci
oraz cieszyły piĊknem kwiatów, musimy nauczyü siĊ jak je Īywiü.
Kiedy nawozimy?
Wiosną – gdy natura zaczyna tĊtniü Īyciem i słoĔce zaprasza nas na działkĊ. Pierwsze
pączki są dla nas znakiem rozpoczĊcia wzrostu. WłaĞnie w tym okresie intensywnego
rozwoju młodych pĊdów i liĞci, roĞlina potrzebuje najwiĊcej składników pokarmowych.
Wzrost wegetatywny jest etapem, w którym naleĪy stosowaü nawozy o zbilansowanym
stosunku azotu do potasu.
Kwitnienie roĞlin to równieĪ okres duĪego zapotrzebowania na biopierwiastki. W tej fazie
wyjątkowo korzystne jest wzbogacenie podłoĪa w potas i fosfor. Dokarmione tymi
składnikami roĞliny z pewnoĞcią odwdziĊczą siĊ piĊknie wykształconymi kwiatami.
Przyjmuje siĊ Īe nawoĪenie roĞlin (nie tylko w pojemnikach), powinno byü stosowane
najpóĨniej do połowy sierpnia, aby roĞliny zdąĪyły przygotowaü siĊ do zimy.
Dostosujmy nawóz do wymogów roĞlin
Przy wyborze odpowiedniego nawozu kierujmy siĊ przede wszystkim wymaganiami
pokarmowymi roĞliny, którą chcemy uprawiaü. PamiĊtajmy, Īe wyĪszych dawek bĊdą
wymagały te, które wytwarzają duĪą masĊ liĞci.
Istotne znaczenie mają równieĪ preferencje roĞliny co do odczynu podłoĪa. Dla roĞlin
kwasolubnych bĊdziemy stosowaü nawozy fizjologicznie kwaĞne takie jak: siarczan amonu
czy siarczan potasu. Natomiast zbyt niskie pH zneutralizujemy mieszając podłoĪe z kredą.
Dawki i czĊstotliwoĞü ich stosowania muszą byü opracowane w zaleĪnoĞci od gatunku
roĞliny jej wieku, a takĪe wraĪliwoĞci na zasolenie. Szczegółowe zalecenia dla gatunków
moĪna zaleĨü w poradnikach ogrodniczych, a najprostszym sposobem unikniĊcia nadmiernej
koncentracji soli w doniczce z podłoĪem jest stosowanie nawozów wysokoprocentowych
zawierających mało związków balastowych.
Wybieramy rodzaj nawozu
Na rynku dostĊpnych jest wiele odĪywek i nawozów przeznaczonych do uprawy
w pojemnikach. Bogactwo tych ofert moĪe zdezorientowaü, dlatego pokrótce wyjaĞnijmy jak
dzieli siĊ asortyment nawozowy.
Nawozy mineralne mogą byü produkowane jako pojedyncze – takie, które zawierają
jeden składnik pokarmowy oraz wieloskładnikowe.
Pojedyncze nawozy są to sole, z których samodzielnie moĪemy przygotowaü poĪywkĊ.
Dzielą siĊ one w zaleĪnoĞci od zawartoĞci głównego składnika pokarmowego. WyróĪniamy
tu nawozy: azotowe, fosforowe, potasowe, wapniowe i magnezowe.
Nawozy wieloskładnikowe zawierają wiĊcej niĪ jeden składnik pokarmowy. Mogą
powstawaü na drodze mechanicznego mieszania lub w procesie technologicznym – tzw.

nawozy kompleksowe. ĩywienie roĞlin przy ich wykorzystaniu eliminuje niebezpieczeĔstwo
jednostronnego przenawoĪenia, które wystĊpuje w przypadku stosowania nawozów
pojedynczych. Do najbardziej znanych nawozów wieloskładnikowych zaliczamy: AzofoskĊ,
EkofoskĊ, FlorĊ, Florovit, Fruktusy (1 i 2) oraz Insol W.
SpoĞród nawozów wieloskładnikowych moĪemy wyróĪniü te o konsystencji stałej
i płynnej. Nawozy krystaliczne spotykamy pod postacią sypką i granulowaną. W czasie ich
stosowania naleĪy pamiĊtaü aby powierzchnia liĞci nawoĪonej roĞliny była sucha, gdyĪ
drobinki preparatu mogą przykleiü siĊ do niej, powodując uszkodzenia Īywych tkanek.
Płynne odĪywki zawsze rozcieĔczamy z wodą w celu otrzymania roztworu o odpowiednim
stĊĪeniu. Tak przygotowanym roztworem podlewamy roĞliny co 10 – 14 dni. MoĪna równieĪ
wykonaü preparat w duĪym rozcieĔczeniu, który zastosujemy dolistnie jako dokarmianie
pozakorzeniowe.
Na rynku znajdują siĊ równieĪ nawozy wieloskładnikowe o spowolnionym działaniu.
Są one szczególnie polecane właĞnie do upraw w pojemnikach, poniewaĪ mogą one
pokrywaü zapotrzebowanie roĞlin nawet na cały okres wegetacji. NaleĪy tutaj wymieniü takie
nawozy jak: Multicote, Osmocote i Plantacote.
Wolnodziałające nawozy uwalniają zawarte w nich biopierwiastki w zaleĪnoĞci od nawozu:
od 3 do 6-ciu miesiĊcy. Są one doskonałą alternatywą dla roĞlin wraĪliwych na zasolenie.
WystĊpują w postaci granulek, tabletek i pałeczek. Pałeczki zawsze umieszczamy w podłoĪu,
natomiast granulat lub tabletki moĪemy wymieszaü lub rozsypaü na powierzchni podłoĪa.
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