Kwiaty na balkon – stwórz zieloną
oazę w bloku

Ogród z trawnikiem, bujną roślinnością to marzenie wielu osób. Jednak nie
wszyscy mieszkają w domu jednorodzinnym czy na parterze w nowoczesnym
budownictwie, gdzie każdy lokal ma wydzieloną małą działeczkę. Chciałoby się
rzec, że do realizacji tego pragnienia wystarczy tylko (chociaż bardziej „aż”)
przeprowadzka do nowego lokum.
Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to ani łatwy, ani szybki do wykonana krok. A co
ważniejsze, wymaga on spełnienia wielu różnych czynników. Dlatego
przygotowaliśmy inne rozwiązanie tego problemu. Mieszkańcy bloków nie mają
własnego kawałka ziemi, ale często posiadają balkon. Tak się składa, że jest to
idealna przestrzeń, w której w prosty sposób można zaaranżować namiastkę
ogrodu. By to osiągnąć, koniecznie trzeba wypełnić go roślinami i kwiatami
doniczkowymi. Z tego tekstu dowiesz się, jakie kwiaty na balkon wybrać i gdzie
je postawić, by uzyskać najlepszy efekt.

Aranżacja balkonu – dodatkowy pokój w
mieszkaniu
Aranżacja balkonu często ląduje na samym końcu listy planów remontowych w
mieszkaniu. Nawet kiedy wszystkie pokoje są już przepięknie wykończone, to
mała zewnętrzna przestrzeń wciąż traktowana po macoszemu. Najczęściej służy
jako palarnia, miejsce na suszenie ubrań lub, co najgorsze, graciarnia. Takie
podejście to duży błąd. Balkon może spełniać funkcję dodatkowego
pomieszczenia, jeśli tylko odpowiednio się o niego zadba.

Żeby stworzyć namiastkę ogrodu, wystarczy zaprosić kwiaty na balkon.
Oczywiście to, czy Twój balkon stanie się drugim salonem na świeżym powietrzu,
w głównej mierze zależy od jego metrażu. Jeśli dysponujesz dużą przestrzenią,
wybierz wygodne zewnętrzne meble wypoczynkowe wraz ze stolikiem. Takie
wyposażenie pozwoli Ci w ciepłe dni spędzać praktycznie każdą chwilę na tarasie.
Nieco mniejsze balkony będą stanowiły większe wyzwanie. W tym przypadku
będziesz zmuszony do walki o każdy kawałek wolnej przestrzeni. Idealnym
rozwiązaniem są składane meble ogrodowe. Gdy zapewnisz już miejsce do
siedzenia, pora na elementy dekoracyjne. Asortyment jest niezwykle szeroki, od
klimatycznych lampek i latarenek, przez wykładzinę imitującą prawdziwą trawę, a
na poruszających się na wietrze wiatrakach i wiszących dzwoneczkach kończąc.
Jednak jeśli zależy Ci na stworzeniu swojej prywatnej oazy zieleni, musisz
wypełnić balkon prawdziwą roślinnością.

Jakie kwiaty na balkon?
Zanim wpadniesz w zakupowy szał, zastanów się chwilę, jakie kwiaty na balkon
będą najlepsze dla Twojej przestrzeni. Nieprzemyślany wybór może sprawić, że
utrzymanie roślin w dobrym stanie będzie bardzo trudne, a nawet niemożliwe.
Druga istotną sprawą jest liczba sadzonek, na którą możesz sobie pozwolić. Lepiej

nie przesadzić w żadną ze stron. Gdy będzie ich za mało, nie osiągniesz
upragnionego efektu zielonej enklawy. Natomiast za duża ilość sprawi, że
stworzona jungle’a może Cię przytłoczyć. Najlepszym rozwiązaniem jest
narysowanie planu balkonu wraz z meblami, a następnie zaznaczenie miejsc,
odpowiednich na doniczki.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze kwiatów na balkon:
1. Umiejscowienie balkonu – główny czynnik, to od niego zależy, ile promieni
słonecznych będzie docierało wciągu dnia, jeśli chcesz się dowiedzieć,
jakie będą najlepsze kwiaty na balkon słoneczny czy wietrzny, zajrzyj do
naszego wpisu o dobieraniu roślin pod względem panujących warunków.
2. Wielkość balkonu – jeśli posiadasz sporą zewnętrzną przestrzeń, nie
ograniczaj się tylko do pelargonii umieszczonych w doniczkach na
balustradach, wybierz również inne rośliny, które umieścisz na podłodze
w skrzynkach lub dużych donicach,
3. Wymagania roślin – ilość wody, jaką będzie potrzebować, w jakich
temperaturach najlepiej się rozwija, a także potrzebne składniki
mineralne, które będziesz musiał jej dostarczać,
4. Docelowa wielkość rośliny – pamiętaj, że kwiaty na balkonie mogą
znacznie urosnąć, wybieraj takie gatunki, które nie przytłoczą przestrzeni.

Zanim wpadniesz w zakupowy szał, zastanów się chwilę, jakie kwiaty na balkon
będą najlepsze dla Twojej przestrzeni.

Dekoracja balustrady – rośliny zwisające
Balustrada to miejsce, na którym najczęściej pojawiają się kwiaty na balkonie.
Wystarczy zakupić podłużne, wąskie donice wraz ze specjalnym plastikowym lub
stalowym stelażem. Dzięki niemu można stabilnie przymocować skrzynkę do
barierki. W takiej kompozycji najlepiej prezentują się rośliny obficie kwitnące i
zwisające, ponieważ przewieszające się sadzonki osłonią balustradę, zapewniając
Tobie i Twojej rodzinie osłonę. Dodatkowo kaskada kwiatów stanie się oryginalną i
piękną wizytówką balkonu, którą z zewnątrz będą podziwiać wszyscy sąsiedzi i
przechodnie.
Kwiaty na balkon zwisające:
do najpopularniejszych tego typu roślin należą: pelargonia zwisająca,
surfinia, fuksja, begonia zwisająca czy plektrantus (potocznie zwany
komarzycą),
mniej znane, ale równie ciekawe: lobelia, begonia zwisająca, milion bells

czy bacopa.
Żeby osiągnąć zadowalający efekt bez prześwitów, należy w skrzyni balkonowej
umieścić odpowiednią liczbę roślin. W przypadku doniczki na balustrady o
długości 60 cm będzie to około 3-4 sztuk sadzonek.

Doniczki na balustrady świetnie sprawdzają się dla roślin zwisających.

Naturalne przyprawy – zioła w doniczce
Balkon mieści się o krok od kuchni, dlatego to najlepsze miejsce na uprawę ziół
w doniczce. Na świeżym powietrzu rośliny będą miały świetnie warunki do
wzrostu i nabiorą niepowtarzalnego aromatu. Rosnące naturalne przyprawy
znajdujące się tuż pod ręką sprawią, że nic nie będzie stało na przeszkodzie, by w
trakcie gotowania wyskoczyć po odrobinę świeżego rozmarynu, oregano czy
bazylii. Dzięki temu Twoje potrawy będą zawsze smakować jak w najlepszej
restauracji.
Aby zioła w doniczkach na balkonie były bujne i zdrowe, musisz zadbać o kilka
rzeczy. Po pierwsze odpuść sobie kupowanie sadzonek w markecie. Wybierz się
do specjalistycznego sklepu ogrodniczego, szkółki roślin lub postaw na

samodzielny wysiew. Dzięki temu będziesz miał pewność, że roślina nie zmarnieje
po kilku dniach od zakupu i będzie posadzona w odpowiednim podłożu. Po drugie
zadbaj o odpowiednią pielęgnację swoich ziół na balkonie. Regularnie podlewaj i
stosuj nawóz. Pamiętaj, że rośliny lepiej znoszą okresowe przesuszenie niż
przelanie. Żeby się zabezpieczyć przed gniciem korzeni, koniecznie zadbaj o
odpowiednie odprowadzanie nadmiaru wody. Dobrym, rozwiązaniem jest
stosowanie drenażu lub specjalne doniczki do ziół.

Zioła na balkonie to zdecydowanie dobry pomysł.

Postaw na prywatność – zielona osłona na
balkon
Kwiaty na balkonie oprócz funkcji dekoracyjnej spełniają też inne, bardzo
ważne, zadanie. Mianowicie gęste rośliny pnące mogą zapewnić Ci cień, stworzyć
przyjemną oddzieloną od świata zieloną enklawę, a przede wszystkim skutecznie
osłonić Cię przed sąsiadami. Jest to szczególnie istotne, gdy bloki są
umiejscowione naprawdę blisko siebie. W takim przypadku próba relaksu na
balkonie z nieustannym poczuciem bycia obserwowanym na pewno spełznie na

niczym.
Na szczęście rozwiązanie tego problemu jest prostsze niż myślisz. Wystarczy
przygotować podporę dla rośliny pnącej, np. w postaci drewnianej kratki lub
pionowo zaczepionych linek. Zakupić kilka sadzonek lubiących wspinaczkę i
pozwolić naturze zrobić resztę roboty.
Jaka roślina pnąca na balkon będzie najlepsza?
pierwsza propozycja to bluszcz, który jest zimozielony i odporny na
warunki pogodowe. Dlatego świetnie sprawdzi się jako całoroczna osłona
na balkon. Jest tylko jedno “ale”, pnącze preferuje stanowiska zacienione,
jeśli Twój balkon jest słoneczny możesz postawić na kwitnące okazy, np.
tunbergię oskrzydloną, męczennicę, milin amerykański czy powojnik. Jeśli
przygotujesz taką naturalną osłonę na balkon, to uda Ci się upiec dwie
pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze ukryjesz się przed wścibskim
wzrokiem sąsiada, a po drugie w sezonie Twoja zewnętrzna przestrzeń
będzie udekorowana zachwycającymi kwiatami.

Kwiaty na balkonie mogą skutecznie osłonić Cię przed natrętnymi sąsiadami.
Jeśli z jakichś przyczyn nie możesz pozwolić sobie na rośliny pnące, to osłonę na

balkon można też uzyskać z wysokich roślin. Dobrze sprawdzą się wszelkie iglaki,
np. tuje. Chociaż tak naprawdę ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia i gust.
Pamiętaj, że duże gatunki będą potrzebowały odpowiednich doniczek. Czyli
jakich?

Ubierz kwiaty w odpowiednie donice
Doniczki na balkon nie tylko powinny Ci się podobać i być dopasowane do
aranżacji zewnętrznego salonu, ale przede wszystkim Twoje rośliny powinny czuć
się w nich dobrze. Pamiętaj, by zadbać o odpowiedni rozmiar, wybieraj tylko takie
modele, które posiadają odpływ wody.
Oprócz kwestii estetycznych ważna jest też odporność na warunki pogodowe.
Bardzo modne skrzynie drewniane wyglądają świetnie. Jednak by utrzymać je w
dobrym stanie przez kilka sezonów, będą wymagać dodatkowej pielęgnacji. Lepiej
postawić na klasyczną i sprawdzoną ceramikę. W przypadku dużych doniczek
trzeba się liczyć z ich pokaźną wagą. W całym zestawieniu świetnie wypadają
tworzywa sztuczne. Są one lekkie, a przy tym odporne nawet na
najtrudniejsze warunki pogodowe. Dodatkowo są dostępne w szerokiej gamie
kolorystycznej. Jeśli zdecydujesz się na donice z polietylenu, z pewnością nie
będziesz musiał ich wymieniać przez wiele lat.
Doniczki na balustrady muszą posiadać specjalny stelaż, który ma za zadanie
stabilne zamocowanie skrzynki balkonowej z kwiatami do barierki. Jeśli nie chcesz
przez cały sezon martwić się, czy Twoje rośliny wciąż są na swoim miejscu i, co
gorsza, czy nie spadły komuś na głowę, lepiej nie wybierać najtańszych modeli z
lichymi konstrukcjami tylko z mocnymi stalowymi.

Pamiętaj, aby kwiaty na balkonie ubrać odporne na warunki pogodowe doniczki.

Spełnij marzenia o ogrodzie
Nikt nie powiedział, że mieszkając w bloku, trzeba zrezygnować z marzeń o
ogrodzie. Przy odpowiedniej aranżacji balkonu zielona oaza jest w zasięgu
ręki każdego. Wszystko, co trzeba zrobić, to wypełnić zewnętrzną przestrzeń
roślinami. Dzięki pnącym gatunkom skutecznie osłonisz się od sąsiadów. Posadź
zioła na balkonie, by codziennie cieszyć się aromatycznymi potrawami. Doniczki
na balustrady pozwolą Ci stworzyć przepiękne kaskady zwisających kwiatów,
które staną się wizytówką i przedmiotem podziwu przechodniów.

