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Opracował: Krzysztof Rózga 

ROŚLINY DONICZKOWE - SPOSOBY PIELĘGNACJI 
 

 Rośliny doniczkowe w domu, na balkonie, tarasie czy wystawione do 

ogrodu wymagają szczególnej pielęgnacji i nawożenia, bo w doniczce mieści się 

niewielka ilość ziemi, która zapewnia roślinie odpowiednie składniki 

pokarmowe ale tylko na pewien czas a potem należy je systematycznie 

uzupełniać. 

 W sklepach ogrodniczych i kwiaciarniach można nabyć wiele rodzajów 

gotowych nawozów i preparatów ochrony roślin, ale można też spróbować 

dokarmiać i pielęgnować je sprawdzonymi, domowymi sposobami. Zanim więc 

sięgniemy po chemiczne środki wypróbujmy naturalne metody - są one 

zdrowsze dla roślin i dla nas.  

 
Domowe recepty na poprawienie kondycji roślin doniczkowych: 

• woda mineralna; 

• fusy z kawy i herbaty; 

• łupiny po orzechach ziemnych; 

• skorupki z jaj. 

 

 Wczesną wiosną, kiedy bujnie rozrastają się pędy i korzenie roślin a w 

doniczkach jest im za ciasno należy niezwłocznie dokonać czynności związanej 

z przesadzeniem rośliny. Ponadto w ziemi, która żywiła roślinę przez cały rok, 

brak już składników pokarmowych.  

 Przed przesadzeniem rośliny należy ją obficie podlać a doniczki powinny 

być dobrze wymyte i wyparzone.  

 

Kolejność czynności związana przy przesadzaniu roślin doniczkowych: 

• na dno każdej doniczki kładziemy warstwę drobnych kamyków i sypiemy 

cienką warstwę piasku, a następnie trochę świeżej ziemi, najlepiej 

torfowej; 

• wyjmujemy roślinę ze starej doniczki wraz z bryłą ziemi, usuwamy 

ostrożnie martwe korzenie i odkruszamy część starej ziemi; 

• tak przygotowaną roślinę umieszczamy w doniczce tak, by nie zagiąć 

korzeni i osypujemy świeżą ziemią ugniatając ją palcami; 

• po przesadzeniu roślinę podlewamy i przez pewien czas nie wystawiamy 

na działanie promieni słonecznych. 

 

 Nowe rośliny doniczkowe można uzyskać z sadzonek stanowiących część 

hodowanej rośliny. Wierzchołki pędów niektórych roślin można sadzić po kilka 

w doniczkach. Z kolei same pędy rośliny można też włożyć do wody i posadzić 

w doniczce dopiero po ukazaniu się korzonków.  
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Wyhodowana samodzielnie roślina może być miłym podarunkiem dla rodziny 

lub przyjaciół. 
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Przykładowe rośliny doniczkowe: 
 
                                                                             ALOES 

 

   
 

                                                               GERANIUM 

 
 

 

DRACENA 
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ODPOWIEDZ NA PYTANIA: 
1. Dlaczego należy co jakiś czas przesadzać rośliny doniczkowe. 

2. Powiedz, jak przygotowuje się doniczki do przesadzania roślin. 

3. Z rozsypanki ułóż nazwy trzech roślin doniczkowych. 

 

 

A -    es-    lo                     = 

 

ce - Dra - na                      =  

 

Ge - nium - ra                   = 

 

 

Zadanie nr 1 

 

Spróbuj sam lub z pomocą osoby dorosłej przesadzić jakąś roślinę doniczkową, którą 
masz w domu. 
 

Przygotuj:  

- roślinę doniczkową, którą chcesz przesadzić; 

- drobne kamyki; 

- piasek; 

- świeżą ziemię,  

- wodę; 

- gumowe rękawiczki. 

 

Zadanie nr 2 

 

Pokoloruj. 
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