
Перевалка та пересадка кімнатних рослин.  

 

Що таке перевалка рослин? 

Перевалка рослин являє собою щадний варіант 

пересадки кімнатних рослин. При цьому методі пересадки рослина відчуває 

мінімальний стрес, тому, перевалку можна проводити незалежно від сезону. 

Але вона підходить не для кожного кімнатної рослини. 

Основні умови проведення перевалки 

Щоб успішно провести такий процес пересадки рослини, вкрай важливо, що 

його земляний ком разом з корінням вільної виходив з горщика. Попередньо 

квітка не треба поливати. Виходити ком повинен без пошкоджень кореневої 

системи. Тому перевалка можлива для рослин зі здоровою і добре 

розвиненою системою коренів. 

Необхідні інструменти для перевалки: 
 

дповідний грунтовий субстрат; 

 

 

Процес перевалки рослини 

Спочатку в новий горщик засипається дренаж шаром до трьох сантиметрів. 

Зверху дренажу в горщик відправляється шар ґрунтового субстрату. 

Розрахувати кількість необхідно таким чином, щоб після посадки земляний 

ком виявився кілька сантиметрів нижче краю нового горщика. Для усадки 

ґрунтового субстрату, його необхідно полити водою. 

Далі, витягнуте зі старого горщика рослину необхідно поставити в центр 

нового горщика. Проміжки між грудкою землі і горщиком акуратно засипати 

субстратом. Періодично грунт ущільнювати. Пересаджену рослину треба 

полити. Якщо субстрат сильно просів після процесу поливу, то можна 

досипати ще землі. 

Зверніть увагу! Якщо на поверхні старого субстрату виявляється білий наліт 

мінеральних солей, то необхідно замінити верхню частину старого шару 

грунту. 

Після вдалої перевалки цвітіння кімнатного рослини не повинно 

сповільниться. Якщо рослина цвіте, то перевалка також не завадить даного 



процесу. Не підійде даний щадний спосіб пересаджування в інший горщик 

для рослин, у якого загнившая або сильно зволожена коренева система. 

Також перевалка не підходить для рослин у ґрунті яких знаходяться 

шкідники. У перелічених ситуаціях необхідно лише пересадка в повністю 

новий субстрат, з супутньою обрізанням і видаленням коренів. 

Це важливо знати! Перевалка буде малоефективним способом 

пересаджування для більшості динамічних і сильно квітучих рослин. Для 

нормального розвитку таким рослинам необхідний тільки свіжий живильний 

субстрат. 

На відміну від садових або рослин, які ростуть в дикій природі, коріння 

кімнатного рослини не можуть рухатися в пошуках поживних речовин у 

будь-якому напрямку. Тому, якщо горщик став для кореневої системи 

занадто маленьким, це може відбитися на зростанні квітки. Пересадку рослин 

рекомендується проводити навесні, але якщо зараз не найкращий сезон для 

повноцінної пересадки, можна спробувати метод перевалки. 

 

Пересадка кімнатних рослин  

 

Велика частина відомих кімнатних рослин потребує щорічної пересадки. 

Ідеальний час для проведення цієї процедури - це весна. 

Час пересадки 

 

Найкраще пересаджувати рослини в лютому або в березні. Всі рослини, які 

росли в тісних горщиках (коріння таких рослин стирчать з дренажного 

отвору або видніються на поверхні), потрібно пересадити в горщик більшого 

розміру. 

Зазвичай вибирають квіткові горщики на порядок більше. Не варто садити 

кімнатні рослини в занадто великі квіткові горщики. 

Пересадка в новий горщик 
 



1. Одну руку покладіть на поверхню землі, притримуючи квітковий горщик, 

переверніть його догори дном, а інший рукою сильно грюкніть по днищу. 

3. На дно всипте стільки землі, щоб рослина була на тій же глибині, що і 

раніше. Поставте в новий горщик старий і простір між ними заповніть 

землею. 

2. Вийміть з горщика кореневої ком рослини. Перед тим як помістити його в 

новий горщик, видалите мох або інші бур'яни з поверхні землі. 

4. Дістаньте старе квітковий горщик, а в новий помістіть кімнатна рослина. 

Всі наявні порожнечі заповніть підходящої землею. Добре примніть 

поверхню. 

 

Підгодівля 
 

Деякі рослини, що ростуть у горщиках максимально можливого розміру, 

також потребують пересадки. У цьому випадку пересадити рослину в свіжу 

землю необхідно для того, щоб забезпечити рослину необхідними 

поживними і мінеральними речовинами. 

 

Пам'ятайте про те, що навіть регулярні підгодівлі не можуть забезпечити 

рослину необхідною кількістю всіх мінеральних речовин. Якщо рослина 

занадто велике для того, щоб його можна було пересадити, то змініть верхній 

шар грунту в квітковому горщику. Видаліть максимальна кількість старої 

землі. Після цього насипте в квітковий горщик свіжої землі. 

Витяг рослини 
 

Зазвичай кореневий кому легко витягується зі старого горщика. Однак якщо 

ви не можете дістати рослину, то спробуйте постукати горщиком об край 

столу. Занадто тісний глиняний горщик можна розбити молотком. 

Пластмасові горщики можна розрізати секатором. 

 

Азбука пересадки 
 

Перш ніж пересадити рослину, переконайтеся, що у вас є все необхідне: 

чистий квітковий горщик, земля, дренажний шар, опорний кілочок для 

рослини, ніж і виделка або ложка. 

 

Перед пересадкою добре полийте рослину, щоб було легше витягти з 

горщика кореневої ком. На дно нового горщика покладіть дренаж і присипте 

його шаром землі. Вставте старий горщик, щоб уявити, скільки землі 

потрібно буде засипати в новий, щоб заповнити пустоти. 



Посадіть рослину в новий квітковий горщик, наповніть горщик підходящої 

землесумішшю і помістіть рослина на таку ж глибину, на якій воно зростало 

в старому горщику. Заповніть порожнечі між кореневим грудкою і стінками 

горщика підходящої землесумішшю. Грюкніть днищем квіткового горщика 

об стіл, щоб грунт осів. Після пересадки протягом чотирьох тижнів не 

підгодовуйте рослини, щоб спонукати коріння рослини до зростання в 

пошуках поживних речовин. Через чотири тижні почніть підгодовувати 

пересаджені рослини (в цей час вони добре укорінятимуться у квіткових 

горщиках) 

 

Коли пересаджувати 
 

1. Не пересаджуйте рослина, якщо на поверхні не видно коріння. Кореневий 

ком такого примірника ще не досяг оптимальних розмірів. 

 

2. Коли кореневий кому за повнить собою весь квітковий горщик, настав 

самий час пересаджувати кімнатні рослини. 

 

3. Якщо кореневий кому рослини заповнив весь квітковий горщик, а коріння 

видно на поверхні землі або стирчать через дренажний отвір, то рослина не 

може рости далі. Такі екземпляри потрібно негайно пересадити. 

 

Пересадка в горщик тієї ж величини 
 

1. Обережно вийміть рослину з старого квіткового горщика. За допомогою 

дерев'яної палички, вилки або просто пальцями акуратно розплутайте 

кореневої ком рослини і видаліть половину старої землі. 

2. На дно квіткового горщика насипте свіжої землі. Поставте рослину в 

горщик і заповніть порожнечі між кореневим грудкою і стінками горщика 

землею. Акуратно примніть верхній шар землі в горщику. 

 

Посилання на Інтернет ресурси: 

https://www.youtube.com/watch?v=9W-_o-D_SnE  

https://www.youtube.com/watch?v=DRZ5pH0_RME 

 https://www.youtube.com/watch?v=epD6p7sNlMs 

https://www.youtube.com/watch?v=4f9bgV8TWxQ  

https://www.youtube.com/watch?v=9W-_o-D_SnE
https://www.youtube.com/watch?v=DRZ5pH0_RME
https://www.youtube.com/watch?v=epD6p7sNlMs
https://www.youtube.com/watch?v=4f9bgV8TWxQ

