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Dzisiaj na tapecie „balkonowe pewniaki”, 
czyli sztuczki, które pozwolą Wam 
zrealizować marzenie o pięknym oceanie 
kwiatów na balkonie i tarasie. Dzięki nim 
włożycie minimum wysiłku w uprawę
roślin balkonowych, a przy tym 
osiągniecie zadowalające efekty.

NAWÓZ
Na początek odpowiedni nawóz. Nasze uprawy może wspomóc 
nawóz granulowany typu osmocote, który równomiernie odżywia 
rośliny wraz z każdym podlewaniem oraz hydrożel (ewentualnie 
hydrobox), który zatrzymuje wodę w podłożu a nawóz powoli się 
uwalnia odżywiając korzenie naszych roślin. Używajcie dobrej 
ziemi kwiatowej! Zastosowanie tych wskazówek pozwoli wam 
ograniczyć czas poświęcony na pielęgnację.

DONICE I DONICZKI
Ważnym wyborem, nie tylko estetycznym, jest odpowiednia do-
niczka. Centra ogrodnicze oferują bardzo bogatą ofertę donic cera-
micznych i plastikowych w różnych kolorach i kształtach, dlatego 
każdy może znaleźć coś dla siebie. Przy zakupie pamiętajcie o od-
powiednim kształcie i wielkości doniczki do wymagań rośliny, któ-
rą chcecie posadzić. Donica nie może być za mała ani za duża, po-
winna posiadać także podstawkę. Tu tak naprawdę nie ma reguł, 
gdyż wszystko zależy od potrzeb poszczególnych roślin.

Kupując rośliny pamiętajcie, aby wyselekcjonować tylko zdrowe 
okazy, o zdrowych liściach i kwiatach, z ładną bryłą korzeniową. 
Jest to o tyle ważne, że wraz z chorymi roślinami przyniesiemy na 
nasz balkon szkodniki i choroby, które mogą stać się prawdziwą 
plagą. Zdrowe okazy nie będą sprawiały kłopotu w utrzymaniu.

ODPOWIEDNIE SADZONKI

Kot spędzający czas w towarzystwie Sundaville   

Kompozycja roślinna z coleusem czyli pokrzywą ozdobną   

Petunie ozdabiają zarówno balkony jak i okiennice   
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ODMIANY KWIATÓW
Surfinie, pelargonie, petunie, werbeny wszyscy już znamy, 
a gdyby tak posadzić coś niestandardowego? Do donic wolnosto-
jących proponuję takie oto połączenie: idealnie czarnej trawy Ver-
tigo, coleusa (pokrzywy ozdobnej), cytrynowej surfinii, ipomei 
oraz szałwii.

PODLEWANIE
W okresie letnim pamiętajmy o regularnym podlewaniu roślin bal-
konowych. Zazwyczaj podlewamy je dwa razy dziennie, wczes-
nym rankiem i późnym popołudniem. Nawet, jeśli pada deszcz, nie 
należy całkiem zaprzestać podlewania. Od czasu do czasu, ale tylko 
rano lub wieczorem, dobrze jest także zrosić rośliny. Zapewnia to 
wilgotność i pomaga w zwalczaniu szkodników.

Chcielibyśmy, aby nasze lato na balkonie czy 
tarasie było kolorowe i pachnące. Jeśli podczas 

uprawy skorzystamy z powyższych „sztuczek” to 
będziemy mogli z dumą, czytając książkę lub pijąc 

kawę na słonecznym tarasie, podziwiać efekty 
swoich „sekretnych” zabiegów. 

Doskonałym wyborem do koszy, skrzynek balkonowych i pojemni-
ków stojących, sadzone pojedynczo lub w kompozycjach z innymi 
roślinami są: nemezja, gaura różowa, ipomea, niecierpek, lan-
tana, lobelia, makardonia, werbena, sanvitalia, plektrantus i 
osteospermum (stokrotka afrykańska). W donicach wiszących 
dobrze prezentuje się dipladenia (różowa, czerwona, biała).

Do nasadzeń w pojemnikach, a także na rabatach, pojedynczo lub 
w kompozycji z innymi roślinami o kontrastowych barwach, pole-
cam Euphorbię (Wilczomlecz). To atrakcyjna roślina obsypana 
ogromną ilością drobnych, delikatnych białych kwiatów. Kwitnie 
obficie i nieprzerwanie, zachowując jednocześnie znakomity 
kształt. Szczególnie dobrze wygląda w połączeniu z czerwoną Sun-
daville, begonią Solenią i czerwoną pelargonią.

Rosa mandevilla dobrze prezentuje się w doniczce    

Dipladenia (inaczej mandewila sanderi) jako roślina pnąca   

Żółtą sanvitalię można uprawiać także na balkonie   

Konewka także może być ozdobą ogrodu   


