
TEMAT: Wiosenne przesadzanie roślin doniczkowych domowych.

1. Czy przesadzanie roślin jest konieczne?
Przesadzanie jest konieczne, gdyż rośliny wciąż rosną i zużywają substancje pokarmowe w podłożu. 
Wraz ze wzrostem zielonej masy przybywa także korzeni. Nie można dopuścić do tego aby korzenie nie 
miały gdzie rosnąć.
2. Czy ziemia z ogródka jest dobra dla domowych roślin doniczkowych?
NIE – w ziemi z ogródka może znajdować się wiele patogenów (odpowiedzialnych za choroby), 
szkodników oraz nasion chwastów. Nie znamy również składu oraz pH takiego podłoża. 
Ziemię z ogródka najlepiej pozostawić dla roślin ogrodowych. Najprostszym sposobem na zapewnienie 
optymalnego podłoża dla naszej rośliny są zakupy w sklepie ogrodniczym odpowiedniej gleby.
3. Kiedy rośliny należy przesadzać?
Jeżeli zauważymy, że korzenie wyrastają z otworów w dnie doniczki lub bryła korzeniowa wyrasta ponad 
krawędź doniczki – to znaczy, że już najwyższy czas na zmianę ziemi i naczynia. Można także przyjąć 
zasadę, że rośliny doniczkowe przesadzamy co 2 – 3 lata. Rośliny młode i gatunki szybkorosnące – nawet 
co roku. Młode rośliny ze względu na intensywny wzrost również wymagają przesadzania co roku. 
Idealnym terminem na przesadzanie jest wiosna. W okresie kwitnienia lub owocowania przesadzanie jest 
niewskazane.
4. Co jeśli rośliny nie można przesadzić?
Jeśli rośliny nie można przesadzić rośliny, należy wymienić wierzchnią warstwę podłoża. Postępuje się 
tak zwykle w przypadku starych i dużych roślin, których rozmiary i ciężar uniemożliwiają przesadzenie.
5. Podlać przed czy po przesadzaniu?
Przed przesadzaniem należy rośliny obficie podlać aby podłoże dobrze namokło – ułatwi nam to 
znacznie wyjęcie bryły korzeniowej z doniczki. Również po posadzeniu należy intensywnie podlać roślinę, 
pamiętając aby usunąć nadmiar wody z doniczki. Posadzoną roślinę solidnie podlewamy i chronimy przez 
2-3 tygodnie przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
6. Co zrobić z poskręcaną bryłą korzeniową?
Należy rozluźnić i rozplątać poskręcane korzenie – dzięki temu stymulujemy roślinę do wytwarzania 
nowych. Zbyt długie korzenie należy skrócić. Korzenie przejawiające jakiekolwiek oznaki gnicia oraz suche 
korzenie należy bezwzględnie usunąć. Nie usuwamy grubych korzeni.
7. Jak duża powinna być nowa doniczka?
W przypadku małych roślin średnica nowej doniczki powinna być minimum o 2-4 cm większa od 
starej. Dla dużych średnica nowej doniczki powinna być większa o 5-10 cm. Należy pamiętać że każda 
doniczka musi mieć otwory w dnie, przez które będzie odpływać nadmiar wody. Nie należy sadzić roślin 
bezpośrednio do osłonki. W naczyniu bez odpływu korzenie bardzo szybko zgniją.
8. Co to jest warstwa drenażu?
Jest to warstwa na dnie doniczki, usypana z kamyków, kawałków porcelany, fragmentów glinianych 
doniczek lub keramzytu. Dzięki warstwie drenażu nadmiar wody będzie odpływał z doniczki i korzenie 
będą miały dostęp do tlenu.
9. Jak głęboko sadzić roślinę?
Należy posadzić roślinę na tej samej wysokości co rosła wcześniej. Jeśli łodyga jest posadzona zbyt 
głęboko będzie gniła. Górny poziom podłoża powinien znajdować się 1-1,5 cm poniżej górnej krawędzi 
doniczki.
10. Czy podczas przesadzania trzeba roślinę nawozić?
Po przesadzaniu należy odczekać przynajmniej miesiąc zanim zasilimy roślinę nawozem. 
Podczas przesadzania zwykle zostaje uszkodzonych wiele korzeni. Jako pierwszy warto zastosować nawóz 
organiczny, dopiero później mineralne.



Ze względu na to, że wcześniej miałam zakupione rośliny i wsadziłam je w nieodpowiednie doniczki, 
przyszedł czas na ich przesadzenie. Także moi drodzy potrzebne nam będą:
- odpowiedniej wielkości doniczki,
- ziemia zakupiona w centrali nasiennej, dostosowana oczywiście do danej rośliny, ja zakupiłam taką 
   do dracen i palm, bo dziś właśnie to będę przesadzać, bo zauważyłam, że coś mi tu podsycha,
- kamyczki drenażowe, 

Na dno doniczki wsypujemy kamyczki drenażowe, w sklepie ogrodniczym 1kg za 2,50 zł. 



Następnie nasypujemy ziemi, ale tak na 3/4 doniczki lub mniej, tak żeby się zmieściły nasze kwiatki. 

Umieszczamy wybrany kwiat na środku doniczki i obsypujemy go naokoło ziemią. 



Cieszę się, jeżeli Wam też się to udało zrobić. 
Uwierzcie mi, kwiaty swym pięknem odwdzięczą się Wam za to, że o nie dbacie.  

Oczywiście pozostaje odpowiednie dobranie podstawka, ja do tej większej muszę poszukać jednak inny. 

A tu jeszcze chciałam dodać do poprzedniego tematu. A mianowicie chodzi o dokarmianie roślin.  



W te doniczki jak pamiętacie wsadziłam nasiona dyni, kabaczka i fasolki. Ziemia została przywieziona z łąki, 
także zapewne nie jest bogata we wszystkie potrzebne minerały. Dlatego zakupiłam Bio Nawóz, który 
rozcieńczyłam z wodą i delikatnie podlałam nim moje nasionka. 

Pamiętajcie też o posprzątaniu podłogi, jest to ważne, by nie roznosić później pod butami czarnej ziemi. 

Pogoda dopisuje, także działajcie. Pozdrawiam ze Śmieszkowa  


