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Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach. Dziś nie będziemy zajmować się 

gotowaniem. Chciałabym, abyście na dzisiejszych zajęciach zapoznali się z najbardziej popularnymi 

kwiatami, które ozdabiają wiosną i latem nasze tarasy, balkony i parapety. Będziemy poznawać tajniki 

ich pielęgnacji, aby do jesieni dekorowały nasze najbliższe otoczenie. 

PELARGONIA 

 

Pelargonie są roślinami lubiącymi słońce, więc bardzo dobrze rosną w miejscach 
słonecznych, ale mogą rosnąć również w półcieniu. Rośliny sadzimy w podłoże 
zasobne w składniki pokarmowe. Do tego celu najlepiej jest użyć podłoże 
przeznaczone dla pelargonii, ale można również posadzić rośliny do innego podłoża. 
Pelargonie należą do roślin mających duże zapotrzebowanie na składniki mineralne. 
Dlatego od początku kwitnienia rozpoczynamy nawożenie tych roślin. Podlewamy 
nawozami płynnymi co mniej więcej 14 dni. Pelargonie wymagają także regularnego 
podlewania, gdyż nie są odporne na przesuszenie podłoża. Jednakże należy unikać 
zwilżania liści ponieważ może to sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych. 

 

SURFINIA 

 



Surfinia ma bardzo duże wymagania świetlne. Idealnie się czuje w pełnym słońcu podczas 
letnich upałów, wówczas kwitnienie jest bardzo obfite. Surfinia wymaga żyznej ziemi. W dnie 
pojemników muszą być otwory, przez które wypłynie nadmiar wody. W zależności od pogody 
podlewać należy co kilka dni, lub codziennie, a w czasie upałów nawet dwukrotnie w ciągu 
dnia. Częste nawożenie rozcieńczonymi nawozami wieloskładnikowymi  jest kluczem 
do osiągnięcia obfitego kwitnienia. Można też zastosować nawozy o przedłużonym działaniu, 
które w postaci pałeczek wtyka się do gleby przy każdej sadzonce. Zalecane jest regularne 
usuwanie przekwitłych kwiatów co sprzyja obfitszemu kwitnieniu i dodatkowo zabezpiecza 
przed rozwojem chorób grzybowych. 

FUKSJA 

 
 

Najlepiej czują się w lekkim półcieniu, ostre słońce powoduje przypalanie  liści i nadmierne 

wysychanie podłoża – szybko wtedy gubią liście i kwiaty. Poza tym nie lubią nadmiernych 

upałów – przestają wtedy rosnąć. Lubią częste i obfite podlewanie oraz zraszanie delikatną 

mgiełką – nie lubią jednak nadmiernej wilgoci bo są wrażliwe na choroby grzybowe i nigdy 

nie mogą stać w wodzie.Najlepiej rosną w żyznym i przepuszczalnym podłożu – wystarczy 

zwykłe podłoże do roślin doniczkowych. 

BEGONIA 

 



 
Najlepiej rośnie w glebie żyznej i przewiewnej – uniwersalnej ziemi torfowej. Wszystkie 

begonie oprócz drobnokwiatowej (która preferuje stanowisko słoneczne) lubią stanowiska 

nieco zacienione. Podlewanie umiarkowane. Nie należy zalewać korzeni i zraszać liści. 

W okresie wzrostu i kwitnienia rośliny powinniśmy nawozić nawozami mineralnymi. 

Przekwitłe kwiaty można usuwać. 

WERBENA 

 

Roślina preferuje stanowiska ciepłe i nasłonecznione, ale z powodzeniem znosi również 

mniej korzystne warunki (chłody, deszcze i nieosłonięte miejsca).Jest tolerancyjna względem 

podłoża, chociaż lubi gleby przepuszczalne, lekkie, bogate w składniki pokarmowe. Roślina 

powinna być regularnie podlewania i nawożona.  

 

 

Jest wiele pięknych kwiatów, które zdobią nasze balkony i tarasy. Pamiętajcie o regularnym 

nawożeniu i podlewaniu a kwiaty odwdzięczą się Wam pięknym i długim kwitnieniem. 

W centrach ogrodniczych możecie zaopatrzyć się w: 

-gotowe podłoże do kwiatów, 

 

 

https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/jednoroczne-dwuletnie/na-sloneczne-stanowisko/strona/16


- nawozy w różnej postaci 

 

- donice do kwiatów 

 

Wyposażenia w taką wiedzę, możecie zaczynać swoją przygodę z sadzeniem i pielęgnacją 

pelargonii, surfinii czy werbeny. Jeśli już macie na swoich parapetach, tarasach, balkonach 

piękne kwiaty to proszę o przesłanie zdjęcia.  

Pozdrawiam Was serdecznie 

Karolina Marciniak - Dominik 


