Uprawa ziół w pojemnikach
Uprawę ziół w doniczkach lub skrzynkach polecamy wszystkim, którzy chcą cieszyć się ich
smakiem i aromatem przez cały rok, a także tym, którzy nie mają możliwości ich uprawy w
gruncie.
Planując uprawę ziół w pojemnikach należy wziąć pod uwagę kilka kwestii:
 rośliny muszą otrzymać codziennie minimum 6 – godzinną porcję światła (najlepiej
wystawa południowa lub południowo-wschodnia); w trakcie uprawy
doniczki/skrzynki należy obracać tak, aby zapewnić równomierne oświetlenie całej
roślinie – niedostatek światła może powodować wyciąganie się młodych roślin
(etiolację), jest to ważne zimą, gdy dni są krótkie,
 do uprawy w doniczkach najlepiej nadaje się bazylia, majeranek, tymianek i cząber,
pietruszka naciowa i szczypiorek,
 do uprawy w skrzynkach nadaje się hyzop, lawenda, rozmaryn, szałwia i melisa –
skrzynki muszą być głębokie na 50-80 cm,
 ziołom w pojemnikach należy zagwarantować odpowiednią do ich wzrostu „przestrzeń
życiową”: dla cząbru, szczypiorku i pietruszki naciowej odpowiednia będzie doniczka
o średnicy 14-16 cm, dla majeranku i tymianku średnica doniczki ok. 20 cm, a dla
bazylii i rozmarynu o średnicy 35 cm,
 na niewielkiej powierzchni (loggia, balkon, okno)ładnie wyglądają rośliny zestawione
w grupy – w grupie rosną lepiej i łatwiej je pielęgnować,
 podłoże w pojemnikach powinno być lekkie, przepuszczalne i zasobne w składniki
pokarmowe i musi mieć odczyn zasadowy –najlepiej podłoże uniwersalne o pH
zasadowym, do którego możemy dodać trochę piasku; w dnie pojemnika robimy
nieduży otwór (jeden 2-3 cm lub kilka mniejszych), następnie na dno dajemy drenaż
(2-3 cm)z grubszego żwiru (mogą być kawałki drobno potłuczonych glinianych
doniczek), na drenaż dajemy ziemię i lekko ja ugniatamy – ziemi dajemy tyle, aby od
góry pojemnika pozostało wolne 3-5 cm, sadzimy rośliny, i dajemy ostatnią, górną
warstwę, tj. również żwir , ale drobny, co zapobiegnie nadmiernej utracie wilgoci z
podłoża (jest to ważne szczególnie na balkonach położonych na wyższych piętrach,
gdzie podłoże może być szybciej wysuszane przez promienie słoneczne i wiatry,


w pojemnikach możemy uprawiać także zioła egzotyczne, np. stewię, lippię czy trawę
cytrynową,

 zapotrzebowanie ziół na wodę nie jest jednakowe, np. majeranek i bazylia nie tolerują
zalewania i nadmiernie wilgotnego podłoża, melisa i mięta mają większe
zapotrzebowanie na wodę – nie ma jednej „recepty” na to, jak często i jak obficie
podlewać zioła w pojemnikach, musimy obserwować rośliny, podłoże, w którym
rosną oraz warunki, w jakich rosną (temperatura, pora roku) i dostarczać im taką ilość

wody, jakiej potrzebują w danym momencie, dbając, aby podłożenie nie było
permanentnie przesuszone lub nadmiernie wilgotne – najlepiej przyjąć zasadę, że
przed kolejnym podlaniem ziemia w pojemniku powinna lekko przeschnąć, ale nie
powinniśmy dopuścić do zwiędnięcia rośliny; jeśli „zdarzy” nam się przesuszyć
podłoże i roślina więdnie, należy namoczyć całą doniczką na na 2-3 minuty w
pojemniku z wodą, po czym wyjąć ją i pozwolić nadmiarowi wody ścieknąć (jeśli
postawimy doniczkę na podstawkę, to wylejmy z niej wodę, która ściekła z doniczki –
nadmiar wody i odcięcie dopływu powietrza do korzeni może doprowadzić do ich
gnicia, a konsekwencji do obumierania całej rośliny ); zimą należy ograniczyć
podlewanie roślin rosnących w domu – dostarczać tylko tyle wody, aby nie
zahamować wegetacji roślin
 najlepiej sadźmy zioła z rozsady w doniczkach – uprawa z rozsady ma tą zaletę, że
rośliny szybciej się przyjmują, wcześniej zakwitną i dadzą większy plon ziela, rozsadę
przygotowano bowiem w szklarni lub tunelu foliowym, zapewniając roślinom
właściwe warunki wzrostu, co jest bardzo ważnym czynnikiem w ich dalszej uprawie
– z „kiepskiej” rozsady nie wyrośnie wspaniały „okaz”; rozsada powinna być zdrowa,
tj. wolna od szkodników i chorób (plamy na liściach, dziurki w liściach,
zniekształcenia liści, brązowe plamy na łodygach itp. dyskwalifikują rozsadę) –
„dobra’ rozsada powinna mieć wysokość 10-12 cm, krótkie międzywęźla (odległość
pomiędzy liśćmi na łodydze) i właściwą dla danego zioła barwę liści – rozsadę ziół
przygotowaną w doniczkach możemy przesadzać do większych pojemników od lutego
do września – nie polecam zakładania uprawy pojemnikowej od października do
lutego (zbyt mała ilość światła dla dobrego wzrostu rozsady).
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