
Przyszła wiosna!
Czy to coś zmienia?



będziesz mieć teraz więcej światła

możesz dłużej prowadzić fotosyntezę, DO DZIEŁA!

Co przynosi wiosna?

W przyrodzie zachodzą oczywiste zmiany, które mają bezpośredni

wpływ na nasze rośliny domowe.

Dzień staje się coraz dłuższy, przez co mamy dłuższy dostęp do
światła dziennego. Dodatkowo z tygodnia na tydzień robi się ono coraz

mocniejsze. Temperatura powietrza stale (niewiele, ale nadal stale)

podnosi się. Przestajemy intensywnie ogrzewać nasze mieszkania, a co

za tym idzie, zmienia się wilgotność powietrza. Częściej i dłużej

wietrzymy pomieszczenia, co sprawia, że wpuszczamy do nich więcej

świeżego powietrza. Wszystkie te czynniki wpływają na nasze rośliny

domowe. Dla części z nich* rozpoczyna się sezon wegetacyjny, czyli

czas kwitnienia lub po prostu szybszego wzrostu. 

Co czuje roślina?
Natura wysyła jej jasny komunikat:

W odpowiedzi na ten sygnał rośliny prowadzą procesy wzrostowe

intensywniej. Zużywają przy tym więcej wody, powietrza (CO20,
światła i składników odżywczych.

*Dlaczego nie dla wszystkich?
Część roślin domowych
dobrze radzi sobie u nas
jesienią i zimą, a dla części (np.
kalanchoe i poisencja)   zima to
sezon wegetacyjny.



regularnie sprawdzaj poziom wilgotności w donicy - możliwe, że

teraz szybciej będą potrzebowały kolejnej porcji,

zerknij na spód doniczki, czy korzenie nie uciekają już dziurką

odpływową, 

jeśli dawno (ostatnie 2-3 lata) nie przesadzałeś rośliny,

prawdopodobnie przyda jej się teraz nowe podłoże*

wróć do nawożenia odpowiednim nawozem. Zacznij od połowy

dawki zalecanej na opakowaniu,

wiosenne porządki - umyj liście, kurz nie pozwala w pełni przyswajać

słońca,

obserwuj rośliny na parapetach czy słońce nie jest dla nich za

mocne i czy nie mają objawów poparzenia na liściach, 

zrób porządny przegląd roślin, odetnij brązowe i żółte liście.

Większość roślin bardzo lubi przycinanie, to pobudza je do wzrostu.

Także śmiało, możesz podciąć trochę swoje okazy.

Co to dla nas oznacza?

Za takimi zmianami w środowisku naturalnie muszą iść nasze zmiany w
pielęgnacji roślin:

*Jeśli prawie nie urosła, nie
dawaj jej większej doniczki.
Sama wymiana podłoża na
nowe, oczyszczenie korzeni
ze starego, będzie
wystarczające.
UWAGA: po takim zabiegu nie
nawozimy od razu rośliny.
Wstrzymaj się 3-4 tygodnie.



WODA - dalej podlewasz tak samo, roślina potrzebuje jej więcej, nie

dostaje jej, zaczyna usychać.

NAZÓZ - nie stosujesz go, roślina wyczerpała już wszystkie zapasy z

podłoża, ma sygnał żeby dalej rosnąć, ale nie ma budulca. Nowe

liście są słabsze, mniejsze, czasem niepełne, odległości między

kolejnymi liśćmi są duże.

ŚWIATŁO - część roślin stoi daleko od okna, a są światłolubne.

Roślina wyczuwa, że niedaleko jest większy dostęp do światła,

wygina liście i łodygi w jego kierunku, nie rośnie równomiernie, ale

tylko od strony światła. Odległości między kolejnymi liśćmi na

łodydze są duże. Roślina nie jest gęsta.

A jeśli nie zmienię pielęgnacji?

Niesie to za sobą kilka ryzyk.

PRZEGLĄD - nie robisz go, roślina osłabiona zmianami i niewłaściwą

pielęgnacją jest bardziej podatna na atak szkodników i chorób. Późno

wykryte są ciężkie do zwalczenia.

Nie ma co ryzykować. Poświęć swoim roślinom trochę uwagi w tym
okresie przejściowym po zimie, a zobaczysz jak odwdzięczą się
pięknym wyglądem.



UPS...mimo wszystko zapomniałaś/-eś?
Co zrobić jeśli przesuszysz roślinę? Oto mały bonus w tym temacie.

Kiedy w ogóle mówimy o przesuszeniu? 
Przesuszenie, to stan rośliny po długotrwałym nie nawadnianiu jej. Jest

to też stan, kiedy korzenie rośliny zaczynają się obkurczać pod

wpływem braku wody i więdnąć. Często po liściach i łodygach widać to

dopiero po jakimś czasie. 

Dla różnych roślin będzie to różny czas. Kaktusy, sukulenty czy aloes są

w stanie wytrzymać nawet 2-3 tygodnie bez podlewania i zniosą to bez

większego uszczerbku, a dla paprotki może to być już 7-10 dni bez wody. 

Trzeba też pamiętać, że rośliny w naturze, które przeżywają wiele

tygodni bez deszczu to nie to samo co rośliny rosnące w doniczce bez

podlania. W naturze, takie rośliny przystosowują się do suszy, puszczają

długie korzenie, które wysysają nawet najmniejsze ilości wody z okolic

rośliny. W donicy rośliny nie mają takiej możliwości, dlatego ten czas bez

podlewania jest skrócony. Czasami też roślina długo nie daje znać o

problemach z ilością wody, widać to tylko po korzeniach, a nie po części

naziemnej. Dlatego tak ważne jest regularne podlewanie i kontrolowanie

tego jak roślina zachowuje się po kolejnych dawkach wody. 

Podsumowując - roślina jest przesuszona, kiedy pod wpływem braku

wody, zaczęła obkurczać korzenie. Korzenie drugiego i trzeciego rzędu

mogą całkiem zanikać. Zewnętrzne objawy przesuszenia to najczęściej

opadanie liści i utrata ich wiotkości i jędrności., a czasem objętości (np. w

przypadku ceropegii czy sukulentów). U niektórych roślin zaczynają

wiotczeć i marszczyć się również łodygi (np. zamiokulkas). 



Czy to na pewno to przesuszenie? 

Więdnięcie i opadanie liści roślin to nie zawsze oznaka przesuszenia lub

wyłącznie przesuszenia. Kiedy roślina nie ma wystarczającej ilości

powietrza w korzeniach również tak się zachowuje. 

Zbite i/lub stale mokre podłoże blokuje swobodny dostęp świeżego

powietrza w korzeniach. Takie przyduszone korzenie często zaczynają

gnić i zamierać, a wtedy naziemna część roślin wiotczeje i więdnie. 

Jak pomóc przesuszonej roślinie?

Czy zdarzyło Ci się, że po zapomnieniu na długie tygodnie o podlaniu

rośliny zalałeś/ zalałaś ją wielkim chlustem wody? Czy roślina mimo

Twoich starań zdechła? Oczywiście mogło być tak, że dla tej rośliny

było już za późno, ale w większości przypadków, kiedy roślina nie jest

cała sucha, tylko jeszcze zielona, da się ją uratować. To dlaczego

umarła?

To dlaczego umarła? 

Na przykładzie dwóch sadzonek

pokażę Ci, jak zachowują się

korzenie przesuszonej rośliny.

To dwie sadzonki epipremnum

aureum.

Na zdjęciu po lewej stronie

zdrowe, nawodnione

korzenie.



Odłożyłam sadzonki na kilka

godzin poza naczynię z wodą

żeby korzenie wyschły do

momentu mocnego obkurczenia

się. I tak oto wygląda.

Zmniejszyły swoją objętość,

stały się wiotkie i brązowe.

Korzenie jednej sadzonki

zaczęłam ratować przez

częste (co kilka godzin)

zraszanie wodą. Korzenie

zaczęły odzyskiwać objętość i

zdrowy kolor.

Drugą sadzonkę (wyschniętą)

włożyłam z powrotem do

naczynia z wodą. Po dwóch

dniach zauważyłam, ze korzeń

stał się bardziej napęczniały,

ale jednocześnie czarny i

bardzo miękki.

Zaczął gnić.



 podlej ją niewielką ilością wody; około 1/4 normalnej dawki,

 odetnij z rośliny wszystkie zmienione liście (żółte, uschnięte, brązowe

i z plamami). W ten sposób roślina nie będzie marnowała na nie

energii,

 zaczekaj około 24 h i znowu podlej ją tą samą ilością wody, 

 powtórz ten zabieg jeszcze 2-3 dni, 

 obserwuj roślinę, jeżeli będzie wracała do ładnego wyglądu, wróć

do normalnego trybu podlewania.

Na przykładzie tych dwóch małych sadzonek widać, jak korzenie reagują

na duże i niewielkie ilości wody i dlaczego rośliny często umierają po

podlaniu dużą ilością wody. 

Jak zaaplikować tę zasadę na Twoje rośliny? 

Jeżeli przesuszyłeś/ przesuszyłaś roślinę:

1.

2.

3.

4.

5.



Materiały powstały jako dodatek do warsztatu o pielęgnacji roślin

doniczkowych, stworzonego przy współpracy z WarsztatMistrza.pl.
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Jeżeli nie jesteś pewna/ pewny jak zrobić przegląd roślin, 
 przesadzić je, jak zrobić właściwą mieszankę podłoża i jak
wykryć szkodniki, to spokojnie. O tym wszystkim opowiadam w
kursie online.


