
INSTRUKCJA OGÓLNA JAK POSTĘPOWAĆ Z OTRZYMANYMI ROŚLINAMI

1. ROŚLINY PŁYWAJĄCE
Rośliny pływające pakowane są z reguły w szczelnie zamknięte woreczki zoologiczne wypełnione powietrzem 

i odrobiną wody. Rośliny z tej grupy nie wymagają sadzenia, wystarczy je po prostu wrzucić do wody. Zalecamy 
zajęcie się nimi w pierwszej kolejności, zajmie to nam naprawdę niewiele czasu. UWAGA: Rośliny tropikalne pistia , 
hiacynt wodny , limnobium powinny być przez pierwsze dni cieniowane i stopniowo przyzwyczajane do 
bezpośredniego słońca. Jest to szczególnie ważne wiosną, gdyż pierwsze pokolenia roślin mogą pochodzić ze szklarni i 
nie być dostatecznie zahartowane. Ostre słońce może wtedy dość mocno poparzyć liście naszych roślin. Pamiętajmy też 
by chronić te gatunki przed ewentualnymi przymrozkami.

2. ROŚLINY PODWODNE
Rośliny podwodne pakowane są w taki sam sposób, większość z nich wymaga posadzenia. Jeśli nie masz na to 

czasu w tej chwili wyjmij rośliny z woreczków i zanurz pod wodą- mogą w ten sposób przeczekać kilka dni w oczku 
wodnym lub wiaderku. Gdyby wypływały dociśnij je np. kamieniem gdyż ich części znajdujące się ponad lustrem wody 
mogą nieodwracalnie uschnąć.

3. LILIE WODNE
Lilie wodne pakowane są w identyczny sposób jak opisane powyżej grupy. Gdy nie możesz ich posadzić od 

razu postępuj jak z roślinami podwodnymi. Początkowo do posadzenia kłącza wystarcza doniczka 2-3 l, jednak taki 
pojemnik wystarczy maksymalnie na jeden sezon. Później trzeba roślinę przesadzić do większego kosza. Nie mieszaj 
odmian podczas sadzenia- jedna odmiana = jeden pojemnik! Świeżo posadzonych lilii wodnych nigdy nie dawaj od 
razu na głębokość docelową. Początkowo wystarczy im głębokość 30-50 cm, później wraz ze wzrostem rośliny można 
zagłębiać pojemnik głębiej aż do uzyskania docelowej głębokości. Staraj się aby zawsze były na powierzchni wody 
pływające liście- wtedy lilia rośnie znacznie szybciej, gdy umieścisz ją zbyt głęboko spowolni to jej wzrost a w 
skrajnych przypadkach może nawet zniszczyć roślinę. Podczas sadzenia grzybieni warto dodać do podłoża obornik, 
kompost lub koreczki osmocote – przyspieszy to ich wzrost.

4. ROŚLINY PRZYBRZEŻNE/STREFY PŁYTKIEJ
Gatunki ze strefy błotnej i bagiennej pakowane są w inny sposób  niż wcześniej wymienione. Z reguły 

zabezpieczona jest tylko bryła korzeniowa mokrym papierem i woreczkiem HDPE. Jeśli nie możesz posadzić tych 
roślin od razu umieść je pionowo w wiaderku i zalej niewielką ilością tylko bryły korzeniowe. Jeśli wyjmiesz je z 
woreczków mogą tak być przetrzymywane nawet do dwóch tygodni (nie na pełnym słońcu). UWAGA: rośliny skalne i 
rabatowe opakowane są w taki sam sposób jak błotne- ich nie można przetrzymywać w wodzie gdyż szybko zgniją.
Niektóre gatunki roślin błotnych mogą być pakowane w woreczki strunowe – są to turiony lub bulwki strzałek- głównie 
wczesną wiosną. Niektóre gatunki błotne w okresie wiosennym  mogą być także pakowane w woreczki zoologiczne tak 
jak rośliny podwodne są to np. mięta wodna, czermień błotna , tojeść bukietowa, przetacznik bobowniczek- posadź je 
nieco głębiej aby część rośliny była pod wodą.

Szczegółowe informacje na temat uprawy poszczególnych gatunków znajdą Państwo na stronie
www.oczkowodne.net/flora.php oraz na naszym forum www.forum.oczkowodne.net 

Życzymy  sukcesów w uprawie i wiele radości z uzyskanych rezultatów
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