
Nawo�enie ro�lin doniczkowych

Nawo�enie ro�lin doniczkowych nie nale�y do łatwych zabiegów piel�gnacyjnych. 

Ro�liny w pojemnikach wykorzystuj� jedynie składniki pokarmowe, które zostan�
dostarczone do podło�a. Co wi�cej, s� one nara�one na stresy spowodowane zmianami 

wilgotno�ci �rodowiska korzeniowego. �ci�le ograniczona jego obj�to�� jest powodem 

szybkiego wyczerpywania si� biopierwiastków, a cz�ste podlewanie mo�e sprzyja� ich 

wymywaniu. Dlatego aby otaczaj�ce nas ro�liny zachwycały swoim wygl�dem, barw� li�ci 

oraz cieszyły pi�knem kwiatów, musimy nauczy� si� jak je �ywi�. 
   

Kiedy nawozimy? 

 Wiosn� – gdy natura zaczyna t�tni� �yciem i sło�ce zaprasza nas na działk�. Pierwsze 

p�czki s� dla nas znakiem rozpocz�cia wzrostu. Wła�nie w tym okresie intensywnego 

rozwoju młodych p�dów i li�ci, ro�lina potrzebuje najwi�cej składników pokarmowych. 

Wzrost wegetatywny jest etapem, w którym nale�y stosowa� nawozy o zbilansowanym 

stosunku azotu do potasu.  

Kwitnienie ro�lin to równie� okres du�ego zapotrzebowania na biopierwiastki. W tej fazie 

wyj�tkowo korzystne jest wzbogacenie podło�a w potas i fosfor. Dokarmione tymi 

składnikami ro�liny z pewno�ci� odwdzi�cz� si� pi�knie wykształconymi kwiatami. 

Przyjmuje si� �e nawo�enie ro�lin (nie tylko w pojemnikach), powinno by� stosowane 

najpó�niej do połowy sierpnia, aby ro�liny zd��yły przygotowa� si� do zimy. 

   

Dostosujmy nawóz do wymogów ro�lin 

 Przy wyborze odpowiedniego nawozu kierujmy si� przede wszystkim wymaganiami 

pokarmowymi ro�liny, któr� chcemy uprawia�. Pami�tajmy, �e wy�szych dawek b�d�
wymagały te, które wytwarzaj� du�� mas� li�ci.  

Istotne znaczenie maj� równie� preferencje ro�liny co do odczynu podło�a. Dla ro�lin 

kwasolubnych b�dziemy stosowa� nawozy fizjologicznie kwa�ne takie jak: siarczan amonu 

czy siarczan potasu. Natomiast zbyt niskie pH zneutralizujemy mieszaj�c podło�e z kred�. 
 Dawki i cz�stotliwo�� ich stosowania musz� by� opracowane w zale�no�ci od gatunku 

ro�liny jej wieku, a tak�e wra�liwo�ci na zasolenie. Szczegółowe zalecenia dla gatunków 

mo�na zale�� w poradnikach ogrodniczych, a najprostszym sposobem unikni�cia nadmiernej 

koncentracji soli w doniczce z podło�em jest stosowanie nawozów wysokoprocentowych 

zawieraj�cych mało zwi�zków balastowych.  

Wybieramy rodzaj nawozu 

Na rynku dost�pnych jest wiele od�ywek i nawozów przeznaczonych do uprawy 

w pojemnikach. Bogactwo tych ofert mo�e zdezorientowa�, dlatego pokrótce wyja�nijmy jak 

dzieli si� asortyment nawozowy. 

 Nawozy mineralne mog� by� produkowane jako pojedyncze – takie, które zawieraj�
jeden składnik pokarmowy oraz wieloskładnikowe.  

Pojedyncze nawozy s� to sole, z których samodzielnie mo�emy przygotowa� po�ywk�. 
Dziel� si� one w zale�no�ci od zawarto�ci głównego składnika pokarmowego. Wyró�niamy 

tu nawozy: azotowe, fosforowe, potasowe, wapniowe i magnezowe. 

Nawozy wieloskładnikowe zawieraj� wi�cej ni� jeden składnik pokarmowy. Mog�
powstawa� na drodze mechanicznego mieszania lub w procesie technologicznym – tzw. 



nawozy kompleksowe. 	ywienie ro�lin przy ich wykorzystaniu eliminuje niebezpiecze�stwo 

jednostronnego przenawo�enia, które wyst�puje w przypadku stosowania nawozów 

pojedynczych. Do najbardziej znanych nawozów wieloskładnikowych zaliczamy: Azofosk�, 
Ekofosk�, Flor�, Florovit, Fruktusy (1 i 2) oraz Insol W. 

Spo�ród nawozów wieloskładnikowych mo�emy wyró�ni� te o konsystencji stałej 

i płynnej. Nawozy krystaliczne spotykamy pod postaci� sypk� i granulowan�. W czasie ich 

stosowania nale�y pami�ta� aby powierzchnia li�ci nawo�onej ro�liny była sucha, gdy�
drobinki preparatu mog� przyklei� si� do niej, powoduj�c uszkodzenia �ywych tkanek.  

Płynne od�ywki zawsze rozcie�czamy z wod� w celu otrzymania roztworu o odpowiednim 

st��eniu. Tak przygotowanym roztworem podlewamy ro�liny co 10 – 14 dni. Mo�na równie�
wykona� preparat w du�ym rozcie�czeniu, który zastosujemy dolistnie jako dokarmianie 

pozakorzeniowe. 

Na rynku znajduj� si� równie� nawozy wieloskładnikowe o spowolnionym działaniu. 

S� one szczególnie polecane wła�nie do upraw w pojemnikach, poniewa� mog� one 

pokrywa� zapotrzebowanie ro�lin nawet na cały okres wegetacji. Nale�y tutaj wymieni� takie 

nawozy jak: Multicote, Osmocote i Plantacote. 

Wolnodziałaj�ce nawozy uwalniaj� zawarte w nich biopierwiastki w zale�no�ci od nawozu: 

od 3 do 6-ciu miesi�cy. S� one doskonał� alternatyw� dla ro�lin wra�liwych na zasolenie. 

Wyst�puj� w postaci granulek, tabletek i pałeczek. Pałeczki zawsze umieszczamy w podło�u, 

natomiast granulat lub tabletki mo�emy wymiesza� lub rozsypa� na powierzchni podło�a. 
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