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Všetky tieto rastliny obľubujú polotieň. Ich množstvo
a veľkosť sú určené priestorom, v ktorom žijú, dobre sa
pestujú a odolávajú chorobám a parazitom. Tu je výber
najvhodnejších pre začiatočníkov a nedeľných záhradkárov.

1. Ficus pumila

6. Peperomia sp.

Tento plazivý a rýchlo rastúci druh je ideálny do
vlhkých terárií�

Jej kvety majú schopnosť absorbovať a zadržiavať
vlhkosť vzduchu�

2. Chirita sp.

7. Saintpaulia sp.

Zbožňujeme jej modré kvety levanduľovej farby,
ale aj žlté alebo biele podľa variácií druhov�

Izbová fialka vyžaduje pre svoj rast dobrý substrát a polotieň�

3. Chamaedorea elegans

8. Ficus benjamina

Podobá sa na palmu, ale kvitne ako mimóza� Má
rada tieň�

Ako bonsai, ako strom, ako špirálový kmeň zapletaný s pestrofarebným lístím���

4. Chlorophytum comosum

9. Tradescantia sp.

Jej dužinaté korene majú schopnosť zadržiavať
vlahu, preto ju priveľmi nepolievajte�

Sucho, horúco, vlhko – trandeskancia odoláva
všetkému okrem slimákov!

5. Hoya camosa

10. Sansevieria sp.

Aby tento ako porcelán krehký kvet dobre rástol
a kvitol, potrebuje minimálnu teplotu od 7 do 13 ºC�

Nevyžaduje veľkú starostlivosť, stačí jej málo
svetla, veľmi málo vody a málo tepla�
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Vytvorte si
miniprales

34

ČO POTREBUJETE:

+
1 Chamaedorea
excelsa

+
2 fialky

+
1 pestrofarebný
Ficus benjamina

1 štvorcová sklená
nádoba

+
2 l substrátu

1 kus plstenej
drenáže
2 hrste hlinených guľôčok
POSTUP REALIZÁCIE:

1. Naplňte nádobu hlinenými guľôčkami do výšky 3 cm,
položte na ne plstenú drenáž a prisypte 5 cm substrá
tu. Utlačte.
2. Ponorte rastliny na jednu minútu do vody a nechajte
ich odkvapkať. Potom ich vyberte z kvetináča a vložte
do sklenej nádoby, fialky z vonkajšej strany.
3. Prázdne miesta vyplňte substrátom, utlačte.
4. Zeminu medzi rastlinami polejte trochou vody, ne
premáčajte ju. Na povrch poukladajte mach.
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1 hrsť machu

KEDY?
Po celý rok.
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STAROSTLIVOSŤ:
Zalievanie musí byť pravidelné, pretože chýba drenáž:
zemina musí zostať vždy
vlhká ako dobre nasiaknutá špongia�
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Minidekorácia
z odrezkov
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ČO POTREBUJETE:

+
1 malý odrezok
z Ficusu pumila

+
1 odrezok
Peperomie rotundifoli

1 veľký pohár
s priemerom 20 cm

+
3 l substrátu

1 hrsť štrku

POSTUP REALIZÁCIE:
1. Rozložte dvojcentimetrovú vrstvu štrku na dno pohára.
2. Nasypte 10 cm substrátu.
3. Zasaďte odrezky (už zakorenené alebo aj nie) pomo
cou lyžičky. Utlačte dobre zeminu okolo stoniek alebo
koreňov.
4. Rozložte 1 – 2 cm vrstvu štrku po povrchu. Striedmo
polejte.
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KEDY?
Po celý rok, keďže kompozícia
je určená do interiéru.
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ENTRETIEN
STAROSTLIVOSŤ:
Veillez à ce que
les moisissures
Dbajte
o to, aby sa vnepo
se
développent
dans
hári nevytváralapas
pleseň.
le bocal. Aérez
fois
Prevzdušňujte
razune
týžden
par
durant
nesemaine,
1 až 2 hodiny.
1 à 2 heures.
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Malá echevéria
v pohári
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ČO POTREBUJETE:

+
1 Eryngium alpinum
‘Blue Star’

+
1 Echeveria sp.

1 vetvička
eukalyptu

+

+

1 malá vrstva
machu

1 okrúhly pohár

1 hrsť substrátu pre
kaktusy

1 hrsť hlinených
guľôčok

POSTUP REALIZÁCIE:
1. Rozložte vrstvu hlinených guľôčok alebo štrku na dno
pohára. Pridajte trochu substrátu.
2. Umiestnite echevériu. Nechajte uležať zeminu, roz
ložte korene po povrchu substrátu. Prikryte ďalšou
vrstvou substrátu.
3. Poukladajte mach na substrát.
4. Ozdobte vetvičkami éryngia a eukalyptu.
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KEDY?
Po celý rok. Kompozíciu
môžete dať von na miesto
chránené pred dažďom, ale
s dostatkom slnečného svetla.
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STAROSTLIVOSŤ:
Polievajte, keď je zemi
na suchá. Dbajte o to, aby
nebola nikdy premočená.
V opačnom prípade vyber
te rastliny von a nechajte
vysušiť zeminu na
vzduchu.
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Prírodný kútik
doma
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ČO POTREBUJETE:

+
1 mladá Sansevieria
trifasciata

+
1 Echeveria
‘Topsy Turvy’

1 Leucophyta brownii
(syn. Calocephalus
brownii)

+

1 váza zo skla

+
0,50 l štrku

1 l substrátu pre
kaktusy

POSTUP REALIZÁCIE:
1. Rozložte 3 cm vrstvu štrku na dno vázy.
2. Pridajte 10 cm vrstvu substrátu.
3. Umiestnite rastliny a doplňte okolo nich substrát.
Jemne ho utlačte prstami. Uvoľnite spod substrátu
spodné časti rastlín vyčnievajúce nad zem .
4. Rozložte po povrchu 1 cm štrku, aby ste izolovali
spodnú časť rastliny od pretrvávajúcej vlhkosti.
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KEDY?
Po celý rok. Kompozíciu
ponechajte v interiéri až
do polovice mája. Potom
ju umiestnite vonku v tieni
a nechajte ju tam až do
septembra.
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STAROSTLIVOSŤ:
ENTRETIEN
Veillez
ceaby
quebol
le
Dbajte
naàto,
terreau
substrátreste
vždytoujours
jemne
légèrement nie
humide,
prevlhčený,
však
jamais
plus.
premočený.
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