
Rady i wskazówki dotyczące użytkowania produktów Decolovin.

Donice umiejscowione w wietrznych miejscach

Donice nie powinny być umiejscowione w miejscach narażonych na silne podmuchy wiatru ze względu na 
bezpieczeństwo – zarówno ludzi jak i roślinności. W przypadku występowania silnego wiatru w miejscach, gdzie 
umiejscowione są donice poleca się dodatkowe obciążenie donicy. Jeden z prostszych sposobów to umieszczenie na 
dnie donicy np. ciężkich kamieni lub worka z piaskiem (dotyczy to opcji donicy bez wewnętrznej półki – we wnętrzu 
donicy będzie więcej miejsca na dodatkowe obciążenie).

Prawidłowe czyszczenie i konserwacja

Polietylen to tworzywo, które czyszczone powinno być za pomocą tylko i wyłącznie wody oraz czystej ścierki. Do 
mycia oraz konserwacji nie należy stosować środków chemicznych, impregnatów – mogą one zniszczyć materiał, z 
jakiego wykonana jest donica. 
Jeśli donice umiejscowione są na zewnątrz należy zadbać o to, aby w czasie mrozów we wnętrzu donicy nie zalegała 
woda (zamarzanie wody we wnętrzu donicy grozi to naciskiem na ścianki, który może je uszkodzić). Donice można 
dodatkowo zabezpieczyć przez zaleganiem wody poprzez wykonanie w dnie trzech otworów o średnicach 6-8 mm, 
dzięki którym nadmiar wody zostanie swobodnie odprowadzony na zewnątrz. 
Nie zaleca się sypania ziemi bezpośrednio na dno pojemnika – najlepiej zabezpieczyć je warstwą drenażową wykonaną 
ze żwiru,drobnych kamieni lub keramzytu, ułożoną do wysokości ok. 1/3 donicy, która następnie przykryta jest 
włókniną. Zapewni to drożność otworów w donicy, dzięki czemu nadmiar wody zostanie bez problemu odprowadzony.
W przypadku donic z wewnętrzną półką poleca się umieszczanie roślin w doniczkach produkcyjnych, w których także 
powinny być wykonane otwory.

Dodatkowa ochrona roślinności

Niektóre gatunki roślin zagrożone są występowaniem przymarzania bryły korzeniowej podczas intensywnych mrozów. 
Aby temu zapobiec poleca się umieszczenie warstwy izolacyjnej w donicy jeszcze na etapie sadzenia (wykonanej na 
przykład ze styropianu o grubości do 10 cm), którą należy ułożyć wewnątrz przy ściankach donicy. Ziemia przykryta 
może być dodatkową warstwą kory ozdobnej, kamyków lub żwiru – zapobiega to wzrostowi chwastów i wysuszaniu 
ziemi.


