
Pielęgnacyjne

nawożenie ogrodu

Ogród to nie tylko miejsce wypo-
czynku, ale także ważne miejsce pro-
dukcji żywności. Obok coraz większej 
ilości roślin ozdobnych, w tym bardzo 
egzotycznych, uprawia się także szero-
ką gamę warzyw oraz wiele gatunków 
drzew owocowych i krzewów jago-
dowych. Pod względem botanicznym 
ogród to miejsce, gdzie można spotkać 
większe niż w naturalnych środowiskach 
bogactwo gatunków roślin, występu-
jących obok siebie na stosunkowo ma-
łych powierzchniach. Większość tych 
roślin przywieziono z różnych, często 
egzotycznych rejonów świata i po-
przez pracę hodowlaną zaadaptowano 
do naszych warunków klimatycznych 
i glebowych. W związku z tym rośliny 
te charakteryzują się skrajnie różnymi 
wymaganiami cieplnymi, wodnymi, 
glebowymi itd. Ich uprawa oraz pielę-
gnacja daje tym większą satysfakcję, im 
jest bardziej ryzykowna i pracochłonna. 
Ostatnia zima, pozornie łagodna zdzie-
siątkowała wiele egzotycznych roślin.

Wiele z uprawianych gatunków lepiej 
toleruje warunki klimatyczne i glebowe, 
jeżeli stworzymy im bardziej komforto-
we możliwości zaopatrzenia w wodę, 
a przede wszystkim w szeroką gamę 
składników pokarmowych. Dlatego 

o sukcesach uprawy wielu roślin decy-
duje właśnie prawidłowe, komplekso-
we nawożenie. Wpływa ono bowiem 
na pokrój i tempo wzrostu, wybarwie-
nie, intensywność kwitnienia roślin, 
czyli na wygląd oraz na odporność na 
wiele niekorzystnych czynników, cho-
ciażby takich jak odporność na mrozy, 
suszę lub czynniki chorobotwórcze. 

Uprawiając warzywa i owoce chcemy 
uzyskać dobre i zdrowe plony. Coraz 
powszechniejsze jest przekonanie, że 
zdrową żywność produkuje się tylko bez 
stosowania nawozów. Tak głoszone są 
hasła o modnym rolnictwie organicznym, 
u nas nazywanym z dużą nadinterpre-
tację – rolnictwem ekologicznym.
Z ekologią takie rolnictwo nie ma wiele 
wspólnego.

Pamiętajmy o tym, że najlepsze jako-
ściowo plony uzyskuje się z upraw, gdzie 
stosuje się umiarkowane nawożenie 
wszystkimi niezbędnymi i brakującymi 
roślinom składnikami pokarmowymi. 
Nawożenia wymagają wszystkie rośliny 
uprawne, ponieważ z wszystkich czyn-
ników ono najbardziej wpływa na plo-
ny warzyw i owoców, ich zdrowotność, 
a także na ich jakość. Jakość warzyw 
i owoców to nie tylko wygląd, wielkość 
i kształt, ale przede wszystkim wartość 
biologiczna, spełniająca wymagania die-
tetyczne i higieniczne. Nawożenie wpły-
wa na wartość biologiczną plonów oraz 
daje możliwość przewidywania i stero-
wania ich jakością. Stosowanie nawozów 
wpływa bowiem na zmiany zawartości 
białka i poszczególnych aminokwasów, 

tłuszczy, węglowodanów (cukrów), 
błonnika, witamin, barwników (np. 
chlorofi lu, karotenu), kwasów organicz-
nych, witamin, olejków lotnych i różnych 
związków smakowych, soli mineralnych 
i fi toncydów (związki zawarte np. w cebuli, 
czosnku i chrzanie). Nawożenie wpły-
wa również na smak warzyw i owoców.

Skoro umiarkowanym i zbilansowa-
nym nawożeniem najłatwiej można 
poprawić jakość plonów, to należy so-
bie zdawać sprawę z tego, że nieprawi-
dłowo zastosowane nawożenie może 
nieść za sobą niebezpieczeństwo ob-
niżania jakości płodów. W związku 
z tym, jak zawsze – wskazany jest umiar.

Jakość plonów może ulegać pogor-
szeniu najczęściej w wyniku przedaw-
kowania azotu (szczególnie saletra amo-
nowa i saletrzak), powodując między 
innymi wzrost zawartości w roślinach 
mineralnych form azotu (azotany i azo-
tyny), nitrozoamin, związków amido-
wych. Zawarty w nawozach z POLIC azot 
w formie amonowej i/lub amidowej, 
czyli wolno działający, gwarantuje do-
bre zaopatrzenie roślin w ten składnik 
i chroni rośliny przed nadmiarem azota-
nów, czyli jest bezpieczny. To bardzo 
ważna zaleta, szczególnie w uprawie 
nowalijek i warzyw o krótkim okresie 
wegetacji. Mocznik jest najbardziej 
bezpiecznym dla jakości roślin i środo-
wiska nawozem azotowym dla hobby-
stów. Nie powoduje poparzenia roślin, 
więc jest bardzo polecany również do 
nawożenia roślin ozdobnych i trawni-
ków. Ponieważ – jak każdy azot – pod-
lega szybko stratom z gleby, wskazane 

jest stosować go w 2-3 terminach, nie 
przekraczając dawki 1 kg nawozu na 
100 m. kw. Stosować azot przed spo-
dziewanym deszczem lub po wysiewie 
nawozu powierzchnię lekko podlać.

Dla jakości roślin niebezpieczny może 
być nadmiaru potasu - przy jednocze-
snym niedoborze wapnia i magnezu. 
Stosując nawozy kompleksowe z POLIC 
unikamy takiego zagrożenia, bo w każ-
dym nawozie, a także w każdej polickiej 

granuli jest stała proporcja składników. 
Nasze nawozy spełniają najwyższe 

wymagania jakościowe, więc nie ma 
obaw odnośnie występowania w nich 
zanieczyszczeń. Tylko te zalety powinny 
być szczególnie ważne dla hobbystów 
i przy amatorskiej uprawie roślin ozdob-
nych, a przede wszystkim warzyw oraz 
owoców.  Ważne jest przecież, by sto-
sować skuteczne i bezpieczne nawozy. 

Nawozy z POLIC są nie tylko bez-
pieczne, ale także bardzo skuteczne, 
bo zawierają kilkakrotnie więcej skład-
ników pokarmowych, jak większość na-
wozów w kolorowych opakowaniach.

Aby nasze nawozy były bardziej sku-
teczne, regułą powinno być ich wy-
mieszanie z glebą. Tam gdzie jest to 
możliwe najlepiej stosować je przed 
przekopaniem gleby, natomiast pod 
rośliny wieloletnie, gdy jest taka moż-
liwość, zaleca się powierzchniowo wy-
mieszać je z górną warstwą  gleby, np. 
używając grabi. Gdy podłoże jest su-
che, a nie ma możliwości wymieszania 
z nim nawozu, nie zapominajmy o lek-
kim  podlaniu nawożonej powierzchni.

Aby Państwa ogród, działka, a przede 
wszystkim hobby stało się bardziej 
profesjonalne, zapraszamy do prak-
tycznego zapoznania się z naszymi 
produktami. Więcej informacji o nawo-
zach na nawozy.eu i www.polifoska.pl.
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