Surfinia w wieżach kwiatowych.
Jak o nią dbać?

Najpopularniejsza propozycja na
balkony, ceniona dekoracja dla
donic miejskich, skrzyń, a przede
wszystkim wież kwiatowych —
surfinia. Ta piękna, łatwa w
uprawie roślina kwitnie od połowy
maja aż do wczesnej jesieni. Aby
zapewnić jej najlepsze warunki i
maksymalnie wykorzystać jej
walory, wystarczy przestrzegać
kilku prostych zasad.

Jak ukwiecić wieże kwiatowe wiosną? Czym mogą
zachwycić latem, a czym… jesienią? A może interesują Cię
nasadzenia w donicach XXL? Zbiór najciekawszych,
sprawdzonych pomysłów na wielosezonowe ukwiecenie i
aranżację przestrzeni publicznych znajdziesz w katalogu
„Miasto piękne cały rok – Vademecum inspiracji Terra
Group”. Daj się zainspirować - kliknij i pobierz bezpłatnie!

Surfinia vs petunia
Srufnia nie jest petunią, a jedynie jej odmianą. Podstawowa różnica to pokrój: w
przypadku surfinii zwisający, a petunii: lekko płożący. Zwisające pędy szybko
przykrywają pojemniki, balustrady balkonów, w przypadku nasadzenia w
kaskadowym kwietniku szybko czynią z niego bujną wieżę kwiatową. Surfnia
przebojem zdobyła serca miłośników roślin ozdobnych zaledwie kilkadziesiąt lat
temu. Obecnie ma już mnóstwo odmian o wielu odcieniach (wszystkie odcienie i
możliwości dekoracyjne tego pięknego kwiatu można znaleźć w Menu Ukwieceń
firmy Terra).
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Piękna surfinia to tajemnica ogrodnika
Dla uzyskania pięknego efektu trzeba pamiętać o intensywnym podlewaniu.
Wszystkie odmiany surfinii źle znoszą upały i w szczególnie ciepłe dni muszą być
podlewane nawet dwa razy w ciągu dnia (rano i wieczorem). Należy jednak
pamiętać, że nadmiar wody jest równie szkodliwy jak jej brak i skutkuje
pojawieniem się chorób grzybowych — rozwaga to podstawa. Tajemnicą
ogrodników jest odpowiednie podlewanie: jedynie gleby, a nie samej rośliny, co
pozwoli uniknąć jej brązowienia. Wiele polskich miast zredukowało koszty
wynikające z konieczności dostarczania wody, wzbogacając podłoże o
TerraHydrogelVIT – odżywkę doglebową, która gromadzi wilgoć, a następnie
stopniowo oddaje ją do korzeni bez dodatkowej ingerencji ze strony człowieka.
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Żarłoczna surfinia
Regularne nawożenie to równie ważna kwestia: „żarłoczne” surfinie wymagają
nawozów mineralnych, by mogły wytworzyć maksymalnie dużą ilość kwiatów i
liści. Przekwitnięte czy przesuszone fragmenty należy usuwać, by zintensyfikować
wzrost nowych. Warto pamiętać, że surfinie uprawiane w wieżach kwiatowych
wymagają regularnego dokarmiania nawozami mineralnymi.
Zobacz wskazówki ogrodnika na filmie:

W stronę słońca
Surfinia w miejskich nasadzeniach w krótkim czasie wytworzy na tyle długie pędy,
by całkowicie zasłonić stalową konstrukcję dekoracji. Ten rodzaj ukwiecenia
doskonale sprawdził się między innymi w Świebodzinie, Świnoujściu i
Wadowicach. Sekret pięknych dekoracji to racjonalne ustawienie. Kaskadowe
Konstrukcje Kwietnikowe z surfinią powinny być zlokalizowane w słonecznym
stanowisku, w przeciwnym razie kwitnienie może opóźnić się nawet o kilkanaście
dni. Idealnym miejscem dla wież kwiatowych z surfinią jest więc południowa
strona – nigdy północ.
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