Instrukcja użytkowania donic stalowych
Oferowane przez nas donice stalowe są trwałe i odporne na czynniki atmosferyczne, jednak
użytkowane w sposób niewłaściwy, nie zachowają w pełni swoich walorów estetycznych i użytkowych.
Wystarczy zastosować się do kilku najważniejszych zaleceń, by donice doskonale się prezentowały
przez wiele lat, nawet na zewnątrz pomieszczeń.
1. Zadbaj o odpowiednie wypełnienie donicy, które zapewni jej stabilność, zabezpieczy przed
przewróceniem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozją.
2. Wykorzystuj tylko sprawdzone metody sadzenia żywych roślin w donicy.
3. Bądź ostrożny przy stosowaniu wody z nawozami (podlewaj rośliny i podłoże, nie donicę) zawarte w nawozach składniki mogą powodować korozję donicy.
4. Zapewnij odpływ nadmiaru wody, co jest szczególnie ważne, gdy donica stoi na zewnątrz w
miejscu niezadaszonym (należy zrobić małe otwory w dnie donicy oraz w folii wypełniającej jej
wnętrze; otwory należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną do metalu).
Czym wypełniać donice stalowe?
Donice stalowe są stosunkowo lekkie, dlatego powinny zostać odpowiednio obciążone, bez względu
na to czy znajdują się w nich sztuczne, czy tez żywe rośliny. Do obciążenia donicy można użyć
piasku, keramzytu, skałki wulkanicznej lub po prostu gliny i ziemi – najbardziej naturalnego
wypełnienia w przypadku żywych roślin.
Jak sadzić żywe rośliny w donicach stalowych?
Proponujemy 4 sprawdzone sposoby:
1) Dokładnie wyłóż wnętrze donicy folią, na dno nasyp keramzytu - do 2/3 wysokości donicy,
pozostałą część donicy wypełnij ziemią dobrej jakości, dobraną do danego gatunku rośliny.
2) Dokładnie wyłóż wnętrze donicy folią, donicę podziel na 3 części i każdą z nich wypełnij
kolejno: keramzytem (na samym dnie), następnie gliną i na koniec ziemią dla roślin
ozdobnych. Warstwa gliny doskonale sprawdzi się jako „obciążnik” oraz będzie kumulować
nadmiar wilgoci.
3) Dokładnie wyłóż wnętrze donicy folią, na dno nasyp keramzytu - do 2/3 wysokości donicy, na
tak przygotowane podłoże postaw plastikową doniczkę z rośliną i podstawką.
4) Donicę do połowy jej wysokości wypełnij paskiem lub kamykami, pozostałą część donicy
dokładnie wyłóż folią i w połowie wypełnij ją keramzytem (na dnie folii), a następnie ziemią –
takie rozwiązanie jest idealne w przypadku, gdy donica ma stać na zewnątrz. Wewnątrz
pomieszczenia piasek lub kamienie można zastąpić styropianem.
Ze względów estetycznych w każdym z 4 przypadków nadmiar folii należy przyciąć i umieścić pod
rantem donicy. Górną warstwę podłoża można pokryć cienką warstwą skałki wulkanicznej, dostępnej
w różnych kolorach. Z pewnością nada ona całej kompozycji szczególnej elegancji.

