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Nawożenie roślin rosnących w pojemnikach


Nawożenie roślin doniczkowych w mieszkaniu

Wbrew ogólnej opinii, najważniejszym czynnikiem decydującym o powodzeniu uprawy
roślin w mieszkaniu nie jest nawożenie lecz światło. Jego ilość jest w naszych mieszkaniach
ograniczona i przeważnie niewystarczająca. Aby jednak rozwój roślin w naszych
mieszkaniach przebiegał harmonijnie, należy dostosować pozostałe czynniki niezbędne dla
ich wzrostu, tj. temperaturę, wodę i nawożenie, do poziomu dostępnego światła, jako
czynnika znajdującego się w minimum.
Przy ustalaniu terminu, sposobu i ilości nawozów dla roślin uprawianych w mieszkaniu nie
możemy opierać się na zasadach, które stosujemy przy dokarmianiu roślin w ogrodzie. W
mieszkaniu wzrost roślin jest ograniczony przez pojemniki, w których posadzone są rośliny.
W pojemniku znajduje się z reguły niewielka ilość ziemi i dlatego trudno jest dostarczyć
roślinom nawozy „na zapas”. Zatem, musimy opierać dokarmianie tych roślin na nawożeniu
pogłównym.
Oczywiście, ziemia, do której przesadzamy roślinę nie może być pozbawiona składników
pokarmowych, ale obowiązuje zasada, że:













na początku wzrostu rośliny tych nawozów powinno być mniej niż zalecany
optymalny poziom, a najlepiej użyć nawozów wolno działających typu Osmocote,
Basakote;
świeżo posadzonych roślin nie należy przez 1-2 tygodnie nawozić.
Ponadto:
należy poznać wymagania sadzonej rośliny w stosunku do kwasowości podłoża, od
której zależne jest przyswajanie składników pokarmowych – dla większości roślin
odczyn pH powinien wynosić 6,0-6,5; pewna grupa roślin wymaga jednak pH 4,5-5,5
lub pH 7;
w mieszkaniu nawozimy rośliny tylko od lutego do października;
do lipca używajmy nawozów z przewagą azotu, potem potasu;
nawozimy przeważnie co 2 tygodnie;
stosujemy małe dawki nawozów – roztwór 0,05-0,1,0%, czyli 0,5 g – 1,0 g na litr
wody;
nigdy nie stosujemy nawozów na przesuszone podłoże – przed nawożeniem należy
podlać roślinę samą wodą, a dopiero po pewnym odstępie czasu (np., za pół godziny)
podlać wodą z nawozami;
nie stosujmy jako „nawozu” popiołu i niedopałków z papierosów, suszonej krwi
zwierzęcej, wody po myciu mięsa, wody z moczonych skorup jaj, fusów z kawy lub
herbaty – nie maja one żadnej wartości odżywczej, a niektóre z nich są mało
higieniczne; fusy pleśnieją na powierzchni doniczki, a cukier w nich zawarty może
zmienić odczyn podłoża;









najmniej ryzykowne w dokarmianiu roślin okazują się być nawozy organiczne:
kompost, krowieniec (zalewamy w słoju 1 część krowiego łajna 4 częściami wody i
pozostawiamy na 2 tygodnie; ze względu na niezbyt przyjemny zapach roztworu,
lepiej trzymać go poza mieszkaniem, np. na balkonie lub na działce; po 2 tygodniach
zlewamy sklarowana brązową ciecz i rozcieńczamy wodą w stosunku 1:10, tj. 1 część
cieczy i 10 części wody, dla roślin wrażliwych na zasolenie, a 1:4 dla niewrażliwych;
taki nawóz lekko odkwasza podłoże), pomiot ptasi od kur i gołębi (są to jednak
nawozy dostarczające głównie azotu i możemy je sporządzać i stosować w
minimalnych dawkach, podobnie jak krowieniec, pamiętając, że, jak każdy nawóz
azotowy, stosujemy je tylko do lipca);
dla osób mniej doświadczonych polecam okresowe przesadzanie roślin (do nieco
większych doniczek) do nowego podłoża.
stosujmy zawsze mniej nawozów, niż wynosi górna granica dawki – roślina nie
pobierze wszystkich nawozów do końca, a ich nadmiar w podłożu może zniszczyć
system korzeniowy;
na opakowaniu nawozów mineralnych podany jest sposób ich dozowania i należy
ściśle przestrzegać podanych zaleceń;
jeśli zgubiliśmy instrukcję dozowania nawozów, a chcemy uniknąć ich
przedawkowania, pamiętajmy, że jedna płaska łyżeczka od herbaty mieści około 5 g
nawozów.

Odporność roślin doniczkowych na zasolenie podłoża nie jest jednakowa; rośliny dzielą
się ze względu na wrażliwość na zasolenie na:






najbardziej wrażliwe: porośla-epifity, do których możemy zaliczyć większość
gatunków z rodziny ananasowatych, storczykowatych, wrzosowatych, a także
większość paproci , kaktusy, także szparag pierzasty – wszystkie z wymienionych
roślin wymagają kwaśnego podłoża (roztwór powinien być 0,05-0,1,0%, czyli 0,5 g- 1
g nawozu na litr wody);
średnio wrażliwe: dość duża grupa roślin rosnących w podłożu o odczynie obojętnym
– w ich nawożeniu nie powinniśmy przekroczyć dawki 1,5-2 g nawozu na litr wody
(roztwór 0,15- 0,2 %);
najodporniejsze: sępolie, hortensje, złocienie, szparag Sprengera – 2,5-3,5 g nawozów
na litr wody (roztwór 0,25-0,35 %).

Podane powyżej wielkości dawek nawozów należy rozumieć jako górne granice.


Nawożenie roślin w pojemnikach na balkonie lub tarasie

Zasady ogólne nawożenia roślin rosnących w pojemnikach na balkonach lub tarasach są
identyczne z tymi, jakie przytoczono odnośnie nawożenia roślin w mieszkaniu. Jednak
częstotliwość nawożenia jest inna niż w mieszkaniu, gdyż rośliny na balkonie lub tarasie
mają wystarczający dla wzrostu dostęp światła i rosną intensywniej, zatem nawozimy je
częściej. Pamiętajmy jeszcze o kilku dodatkowych zasadach:







po posadzeniu nie nawozimy roślin przez 2-4 tygodnie – okres ten zależy od
intensywności wzrostu rośliny, a intensywność wzrostu uzależniona jest od warunków
atmosferycznych, głównie od temperatury (im jest cieplej, tym roślina szybciej
rośnie);
surfinie nawozimy z każdym podlewaniem roztworem 2 g na litr wody (0,2%);
pelargonie bluszczolistne nawozimy 2-3 razy w tygodniu roztworem 2 g na litr wody
(0,2%);
nawozimy rośliny do końca sierpnia, we wrześniu zwykle występują przymrozki i
musimy rośliny zabrać do domu (te, które zimą przechowujemy w chłodnych
pomieszczeniach) lub wyrzucić (większość roślin balkonowych, to w naszych
warunkach klimatycznych rośliny jednoroczne – nie przezimują na zewnątrz).

