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1.1.Wymagania pokarmowe – to ilość składników jaką pobiera roślina z jednostki
powierzchni, a także w przeliczeniu na jedną roślinę lub doniczkę.
Każda roślina ma właściwe dla niej wymagania pokarmowe. Składniki mineralne, których
rośliny potrzebują do wzrostu, czerpią one z podłoża (w którym rosną). Wymagania
pokarmowe zależą od wielkości rośliny, od masy zielonej wytworzonej przez roślinę oraz od
procentowej zawartości danego składnika mineralnego w roślinie. Im większa roślina, tym
większe jej wymagania pokarmowe. Im słabszy system korzeniowy rośliny, tym więcej
musimy jej dostarczyć nawozów, gdyż wszystkich nie pobierze z podłoża. Ilość
dostarczanych składników zależy od wielu jeszcze czynników, m.in. od przebiegu pogody,
pory roku, od tego czy rośliny rosną bezpośrednio w gruncie czy w pojemniku – w
pojemnikach potrzebują częstszego nawadniania, więc nawozy ulegają stopniowemu
wypłukaniu i dlatego rośliny należy nawozić częściej, ale stosując minimalne dawki.
1.2.Potrzeby nawozowe roślin to ilość składników pokarmowych, jaką mamy dostarczyć do
podłoża, aby zapewnić roślinom optymalny wzrost i rozwój. Ważny jest także odpowiedni
stosunek makroskładników N:P:K. Jeśli nie będzie odpowiedniej dla danego gatunku
równowagi pomiędzy poszczególnymi składnikami, mogą wystąpić u roślin objawy
chorobowe wywołane niedoborem lub nadmiarem któregoś z nawozów. Takie choroby noszą
nazwę chorób fizjologicznych.
Przystępując do uprawy roślin ozdobnych, powinniśmy poznać również ich wrażliwość na
stężenie soli w podłożu podawane w g/l; stężenie soli to inaczej stężenie składników
mineralnych w podłożu. Wszystkie rośliny dzielimy pod względem wrażliwości na zasolenie
na trzy grupy:
A – wytrzymałe, m.in. pelargonie rabatowe i wiszące, surfinie, poinsecje, hortensje
ogrodowe, sępolia, goździk, chryzantemy, szparag Sprengera;
B – średnio wytrzymałe na duże stężenie soli, m.in. adiantum, azalia, storczyk, katleja,
pierwiosnek, gardenia, szparag pierzasty, kamelie, wrzosiec, byliny rabatowe;
C – wrażliwe na duże zasolenie, m.in. frezje, gerbera, jednoroczne rośliny rabatowe,
cyklamen, róża, rośliny skalne.

1.3.Wyróżniamy nawożenie podstawowe i pogłówne.
Nawożenie podstawowe – to dostarczenie roślinom nawozów przed siewem lub sadzeniem;
w tym wypadku nawozy mieszamy z podłożem, gdy nie ma w nim jeszcze roślin. Jeśli
planujemy siew lub sadzenie roślin, musimy odpowiednio wcześniej poznać wymagania
pokarmowe danej rośliny, aby zastosować właściwą ilość nawozów. Aby uniknąć błędów lub
niepowodzenia, należy nawiezione przez nas podłoże wysłać do analizy. Analiza
wykonywana jest przez stacje chemiczno-rolnicze, które podają wyniki w przeliczeniu na 1
litr podłoża, a nie na powierzchnię w metrach. Oznaczony jest poziom wszystkich
makroskładników oraz stężenie soli. Jeśli podłoże jest zasolone (za dużo w nim nawozu w
g/l), to musimy je wymieszać z torfem (odkwaszonym lub nieodkwaszonym – zależy to od
pH podłoża właściwego dla danej rośliny), korą roślin iglastych (z lasu) lub mieszanką
obydwu podłoży na głębokość 20-25 cm (jeśli pH ma być obojętne lub zasadowe, należy
obydwa podłoża odkwasić); zamiast mieszania możemy zastosować przelanie zasolonego
podłoża wodą w ilości 200-300 l/m kw. Jednak, jeśli przygotowując podłoże, dodaliśmy do
niego nawozów organicznych, to przemywanie wodą jest bezcelowe, ponieważ składniki
mineralne uwalniają się z nawozów organicznych stopniowo, w miarę ich rozkładania się - w
takim przypadku należy wymieszać podłoże z torfem lub korą z drzew iglastych (pamiętając,
w razie takiej potrzeby, o odkwaszeniu).
Nawożenie pogłówne – to dostarczanie roślinom składników mineralnych w trakcie ich
wegetacji. Najlepiej rozpuścić nawozy w wodzie i tym roztworem podlewać rośliny.
Najbardziej odpowiedni jest roztwór 0,1-0,2% czyli 1-2g/l wody – możemy takim roztworem
nawozić rośliny raz w tygodniu.
Nieco inaczej nawozimy duże rośliny w pojemnikach, a zwłaszcza rośliny balkonowe –
niektóre z nich wymagają dokarmiania wraz z każdym podlewaniem (surfinia); pamiętajmy
jednak, że takie nawożenie stosujemy dopiero wtedy, gdy roślina „przekorzeni się” do dna
doniczki i zacznie intensywnie rosnąć; podobnie postępujemy z pelargoniami wiszącymi, z
tym, że im możemy dostarczać nawozu 2-3 razy w tygodniu (oczywiście roztwór 0,1-0,2%,
czyli 1-2g nawozu na 1 litr wody).
Możemy dokarmiać rośliny pogłównie nawozami jedno- lub wieloskładnikowymi; w wodzie
rozpuszczają się: saletra amonowa, saletra potasowa, saletra wapniowa – dla wszystkich
roztwór 0,3-0,4 (3-4 g nawozu na 1 litr wody), nie silniejszy; superfosfat pylisty (superfosfat
granulowany możemy dać do wody i podgrzać mocno, cały czas mieszając – temperatura ok.
60 st. C), wszystkie wieloskładnikowe nawozy ogrodnicze w formie pylistej i oczywiście w
formie płynnych koncentratów.
Pogłównie możemy także zastosować nawożenie dolistne, to znaczy opryskiwanie roślin
roztworem nawozów rozpuszczonych w wodzie o stężeniu 0,1-0,2 %. Nawożenie dolistne
stosujemy wtedy, gdy chcemy szybko uzupełnić niedobór składników mineralnych.
Używamy do tego celu opryskiwaczy.
Jeżeli stosujemy nawożenie pogłówne poprzez rozsypanie nawozów wokół rośliny, np.
krzewu, powinniśmy pamiętać, że nie rozsypujemy więcej nawozu niż 10 g na 1m

kwadratowy powierzchni; najlepiej wykonać zabieg bezpośrednio przed deszczem, a jeśli nie
spodziewamy się deszczu, to przykryjmy nawozy niewielką ilością ziemi.
1.4.Zasady, których należy przestrzegać w nawożeniu roślin ozdobnych:
* przed siewem lub sadzeniem roślin wykonujemy analizę podłoża lub kupujemy gotowe
podłoże, przeznaczone dla danej rośliny;
* jeżeli sami przygotowywaliśmy podłoże, to na podstawie jego analizy ustalamy dawki
uzupełniające (jeśli wg analizy jest niedobór składników) nawożenia podstawowego i dawki
nawożenia pogłównego;
* nawozy mieszamy z podłożem na kilka dni przed zaplanowanym sadzeniem lub siewem
roślin;
* przy nawożeniu pogłównym rozpuszczamy nawóz w wodzie, stosując roztwór 0,1-0,4 % (14g nawozu na 1 lit wody);
* nawożąc rośliny dolistnie należy przestrzegać zasady opryskiwania roślin we wczesnych
godzinach porannych lub późnych popołudniowych (17-18)– nie wolno zraszać roślin, gdy
ich liście są rozgrzane czyli w ciągu dnia, gdy świeci słońce – możemy poparzyć rośliny –
oraz późno wieczorem, gdyż rośliny nie mogą pozostawać mokre na noc – sprzyja to
rozwojowi szarej pleśni i innych chorób grzybowych; latem najlepiej wykonywać te
czynność pomiędzy godz.6-7 rano, jeśli nie ma rosy na roślinach lub między 17-18 po
południu (gdy jeszcze nie ma rosy); nie nawozimy dolistnie tuż przed spodziewanym
deszczem,; podczas nawożenia dolistnego unikajmy opryskiwania kwiatostanów, jeśli rośliny
już kwitną;
* pogłównie nawozimy zawsze na wilgotne podłoże, nawozami całkowicie rozpuszczonymi
w wodzie;
* nawożąc pogłównie krzewy, możemy stosować nawozy posypowo, rozprowadzając je
równomiernie wokół krzewu, stosując 10g nawozu/1 m kw. powierzchni; nawozy najlepiej
rozsypać tuż przed deszczem lub wymieszać je lekko z podłożem, bądź polać wodą;
* jeśli nawozimy roztworem nawozów z wodą, nie należy robić tego w południe przy pełnym
słońcu – wykonajmy tę czynność wcześnie rano lub wieczorem;
* lepiej stosować nawozy częściej w mniejszych dawkach, niż dostarczać je roślinom w
silnym stężeniu – unikniemy zasolenia podłoża;
* łatwiejsze i bezpieczniejsze dla roślin jest stosowanie nawozów wieloskładnikowych – nie
dojdzie wówczas do niedoboru lub nadmiaru któregoś ze składników mineralnych;
* roślin na skalniku nie nawozimy pogłównie;
* rośliny rosnące w pojemnikach nawozimy częściej i w małych stężeniach (0,1-0,2 %); im
dłużej roślina rośnie w pojemniku, tym częściej potrzebuje nawozów;

* nie nawozimy roślin gdy są przesuszone lub zwiędnięte;
* nie nawozimy pogłównie jednorocznych roślin rabatowych rosnących w gruncie;
* drzewa i krzewy ozdobne nawozimy w 1-ym roku po posadzeniu małymi dawkami
nawozów;
* wszystkie drzewa i krzewy ozdobne nawozimy tylko do 10 VII – muszą przerwać
intensywny wzrost przed nadejściem mrozów (pędy muszą zdrewnieć) – nie dojdzie wtedy
do przemarznięcia roślin;
* nawozy szybciej ulatniają się na mrozie i podczas upałów – przechowujmy je w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem oraz zabezpieczmy przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych;
* stosujmy właściwe nawozy dla danej grupy roślin;
* nie zostawiamy otwartych opakowań z nawozami – nawozy, podobnie jak sól, mają
właściwości higroskopijne, tzn. wchłaniają wilgoć z powietrza, wskutek czego zbrylają się
i tracą swoją wartość odżywczą.
2.Obliczanie przykładowych dawek nawozowych
* obliczanie dawek uzupełniających w nawożeniu podstawowym
Jeśli po otrzymaniu wyników analizy podłoża okaże się, że w podłożu brakuje składników
mineralnych, ustalamy dawkę uzupełniającą wg wzoru: a-b x 1000
c
Gdzie: a =zawartość pożądana dla danego gatunku, b = zawartość aktualna, c = zawartość
czystego składnika w nawozie (%), np. a = 250 mg/l, b = 125 mg/l, c – mamy do dyspozycji
saletrę amonową, w której N = 34%, to 250 – 125 = 125 : 34 = 3,67 mg; wynik mnożymy
przez 1000 i uzyskujemy dawkę w kg/1 m sześcienny, czyli w naszym przykładzie 3,67 x
1000 = 3670 g = 36,7 dkg, tj.0,367 kg.
Często musimy dokonywać przeliczeń formy tlenkowej nawozu na czysty składnik i
odwrotnie. Współczynniki do takiego przeliczania podano w tabeli poniżej.
Forma
tlenkowa
P2O5
K2O
MgO
CaO

współczynnik Czysty
składnik
X 0,44
P
X 0,83
K
X 0,60
Mg
X 0,71
Ca

Czysty
składnik
P
K
Mg
Ca

współczynnik Forma
tlenkowa
X 2,27
P2O5
X 1,20
K2O
X 1,67
MgO
X 1,40
CaO

*obliczanie dawek nawożenia pogłównego w przypadku dostarczania nawozów z wodą
doglebowo lub dolistnie (poniższe dane odnoszą się również do sporządzania roztworów do
oprysku środkami ochrony roślin oraz oprysku lub podlewania roślin retardantami wzrostu)

Niżej podane zostały proporcje dawek nawozów w stosunku do ilości wody w zależności od
stężenia roztworu nawozów, które chcemy uzyskać:
Oczekiwane stężenie roztworu
0,1 %
0,15 %
0,2 %
0,25 %
0,3 %
0,35 %
0,4 %
0,45 %
0,5 %
1%
0,01 %
0, 015 %
0, 02 %
0, 03 %
0, 04 %
0, 05 %
0, 06 %

Ilość nawozów w gramach (g)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
10
0,1
0,15
0,2
0,3
0,4
0, 5
0,6

Ilość wody w litrach (l)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Przykład:
Należy dostarczyć doglebowo płynny roztwór nawozu wieloskładnikowego o stężeniu
0,2 % 100 szt. roślin doniczkowych. Do każdej doniczki należy wlać 0,5 litra roztworu.
Oblicz potrzebną ilość wody i nawozu.
Rozwiązanie:
100 szt. x 0,5 l wody = 50 litrów
Roztwór 0,2 % to 2g nawozów na 1 litr wody, a więc:
50 litrów wody x 2g = 100g = 10 dkg
Odpowiedź: Aby dostarczyć każdej ze 100 roślin doniczkowych płynny roztwór nawozów o
stężeniu 0,2 % w 0,5 litra wody, potrzebujemy 50 litrów wody i 10 dkg nawozu.

