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Podlewanie roślin ozdobnych w pojemnikach – rady praktyczne
Etykiety, które często dołączane są do kupowanych przez nas roślin ozdobnych zawierają,
m.in., informacje o wymaganiach rośliny co do wilgotności podłoża. Musimy nauczyć się
odczytywać te informacje w sposób prawidłowy, np., jeśli na etykiecie umieszczony jest
rysunek konewki wypełnionej do ¾ wysokości wodą i z napisem 70 %, oznacza to, że dana
roślina wymaga do prawidłowego rozwoju dobrze wilgotnego podłoża, a więc należy
podlewać ją regularnie, aby nie dopuścić do przesuszenia tego podłoża – nie mamy jednak
informacji o tym, jak często podlewać taką roślinę, ponieważ trudno jest przewidzieć w
jakich warunkach będzie uprawiana dana roślina, tj. w jakiej temperaturze, jaka będzie
wilgotność powietrza w otoczeniu rośliny, jaki będzie stopień nasłonecznienia w miejscu
wzrostu rośliny oraz jaka będzie wielkość pojemnika, w którym ta roślina zostanie posadzona.
Powyższe informacje pozwalają stwierdzić, że nie ma ścisłych instrukcji dotyczących
częstotliwości podlewania danej rośliny ozdobnej. Poznajmy kilka zasad podlewania roślin
pojemnikowych, których przestrzeganie pozwoli uniknąć błędów w pielęgnacji tych roślin:
1. Każdą posadzoną roślinę należy obserwować i dostarczać jej wodę tylko wtedy, gdy jej
potrzebuje – nie należy podlewać roślin na tzw. zapas.
2. Aby podlewać rośliny prawidłowo, zawsze należy poznać wymagania danej rośliny w
stosunku do wilgotności podłoża (zamieszczone na etykiecie dołączonej do rośliny lub w
literaturze fachowej).
3. Unikajmy obfitego podlewania roślin w okresie spoczynku, którym dla większości roślin
doniczkowych i balkonowych jest w naszym klimacie zima.
4. Im niższa jest temperatura otoczenia, w którym rosną rośliny, tym słabiej je podlewamy –
unikniemy problemu zagniwania korzeni i innych części roślin.
5. W okresach wysokich temperatur i silnego nasłonecznienia rośliny potrzebują więcej wody.
6. Unikajmy moczenia liści w czasie podlewania – zapobiegnie to wielu chorobom
grzybowym.
7. Gdy w otoczeniu roślin uprawianych na balkonie lub tarasie panuje wysoka temperatura,
nie podlewajmy roślin w południe – możemy poparzyć liście.
8. Nie podlewajmy w południe roślin z objawami więdnięcia – może to wywołać u rośliny
szok termiczny i roślina może się „udusić” – dostarczona woda zaleje korzenie, co
uniemożliwi roślinie oddychanie.
9. Podlewajmy rośliny regularnie, nie dopuszczajmy do przesuszenia podłoża – wahania w
podlewaniu powodują pojawienie się na liściach tzw. skorkowaceń, które powstają w wyniku
rozerwania tkanki miękiszowej (raz jest w niej za mało wody, a innym razem jest jej w
nadmiarze).

10. Jeśli roślina wykazuje objawy więdnięcia, należy zanurzyć doniczkę z rośliną w wiadrze z
wodą i przetrzymać ją tam ok. 2 minuty (nie robimy tego w pełnym słońcu, lepiej odstawić
zwiędniętą roślinę do cienia i tam przeprowadzić ten zabieg).
11. Nadmiar wody, który spłynie na podstawkę, należy wylać – jeśli woda pozostanie w
podstawce, może to doprowadzić do gnicia korzeni.
Uwaga! Niektóre rośliny ozdobne wymagają dostarczania im wody „od dołu”, tzn.
podlewamy je przez nalanie wody do podstawki – gdy roślina przestanie pobierać wodę,
również usuwamy z podstawki nadmiar wody.
12. Starajmy się nauczyć rozpoznawać stan wilgotności podłoża po jego wyglądzie – podłoże
suche ma jasną szarą barwę zbliżoną do barwy popiołu drzewnego, a podłoże bardzo mokre
jest ciemne, prawie czarne; jeśli roślina jest duża i zasłania podłoże, to stan jego wilgotności
możemy ustalić, obserwując wygląd rośliny – gdy ma ona dostateczną ilość wody w podłożu,
kolor liści jest intensywnie zielony, kwiaty trzymają się mocno na łodydze, mają żywe barwy,
a roślina nie traci turgoru, jeśli ilość wody nie jest wystarczająca, najpierw liście stają się
szaro-zielone, kwiaty pochylają się w dół, a potem liście także zwisają w dół; można też
sprawdzać ciężar pojemnika, w którym rośnie roślina, jeśli staje się coraz lżejszy, to znak, że
podłoże jest coraz bardziej suche.
13. Podlewając roślinę dostarczmy jej jednorazowo dużo wody – zdecydowanym ruchem ręki
wlejmy do pojemnika (donicy, skrzynki) taką ilość wody, aby wypełniła ona całą wolną
przestrzeń w doniczce, tj. od miejsca zetknięcia się rośliny z podłożem do brzegów doniczki –
taki sposób podlewania nazywamy podlewaniem „do pełnej doniczki”. Jeśli podłoże jest
przesuszone, poczekajmy aż woda wsiąknie w nie i powtórzmy tę czynność jeszcze raz i w
razie potrzeby kolejny raz – im większa roślina i pojemnik, tym więcej musimy dostarczyć
wody; w zależności od wielkości pojemnika, w którym rośnie roślina, jednorazowo
dostarczamy jej od 0,5-2, a nawet 3 litrów wody.
14. Rośliny na balkonie lub tarasie podlewajmy wieczorem, ale nie później niż o 17-18; jeśli
dni są słoneczne, upalne, a rośliny rosną w pełnym słońcu, podlewajmy je rano i wieczorem.

