
Grow it ! - Kaktusy 

 

Začínáme 
 
Tento dárkový balíček obsahuje skutečná semena živých rostlin pro pěstování. V balíčku najdete 
vše potřebné pro vypěstování vlastních kaktusů. 
Protože jsou rostliny živé organizmy, podmínky jako je teplota, voda, světlo a živiny mohou značně 
ovlivnit jejich vývoj. 
Je velmi důležité, abyste si důkladně přečetli pokyny pro pěstování Vašich rostlin, abyste se o ně 
uměli správně starat. Balíček obsahuje dostatek semen pro vypěstování různých druhů kaktusů. 

Návod 

Balení obsahuje květináče a substrát z kokosové kůry pro správný a zdravý růst rostlin. Kokosová 
kůra je nejen výživná, ale také přírodní, lehce skladovatelná a v přírodě se rozloží. Kokosový 
květináč je ideální pro pěstování Vašich rostlin. Na začátku uložte květináč do nepropustného 
obalu, pak do květináče vložte substrátové disky a přilijte 100 ml vody. Pro přidání vody se substrát 
okamžitě zvětší, tím vytvoří pro rostlinu výživné prostředí. 

Květináč může být zasazený venku nebo postavený uvnitř v domě či bytě. Pokud je pro rostlinu 
vhodné prostředí venku, květináč by měl být zasazený do jamky v zemi, která je pro něj dostatečně 
velká. Jestli je květináč zasazený v zemi, po 2 až 3 měsících se rozloží. Kokosový květináč je také 
ideální pro pěstování uvnitř, kdy vydrží pevný 9 až 12 měsíců. Přesto by měl být okolo květináče 
pevnější obal. 

Úspěch při pěstování závisí na tom, jak se budete o rostliny starat, proto je velmi důležité, abyste si 
důkladně přečetli informace v tomto letáku. Děti by měly pěstovat rostliny pod dohledem. 
 

Kaktus 

Kaktus je typický pro Ameriku a patří do čeledě kaktusovitých (Cactaceae). V roce 1737 bylo 
objeveno 24 druhů, dnes známe 3000 druhů kaktusů. 

Kaktusy jsou jednoznačně rozeznatelné a neobvyklé rostliny, které rostou v různých tvarech 
a velikostech od malých kulatých po vysoké rovné. Nejvyšší kaktus je Pachycerus pinglii s výškou 
19,2 metrů. Avšak všechny kaktusy nejsou takhle velké. Nejmenší kaktus je Blossfeldia liliputiana, 
které dorůstá výšky jen 1 cm. 

Kaktusy se adaptovali na suché a horké podnebí a jejich anatomie je tomu přizpůsobená. Jejich 
stonky se změnili na velké dužnaté struktury, které slouží k zadržení vody.  

Zájem o kaktusy se zvýšil na začátku 20.století a vyústil v nájezdy na jejich přirozené území 
a mnoho druhů tak bylo vyhubených. 

Balení obsahuje výběr semen kaktusů, které je jeldnoduché vypěstovat. Včechny jsou určené pro 
pěstování za oknem nebo ve skleníku. Jsou ideální do zahrad, na chaty nebo jako květináčové 
rostliny a kvetou velkou část roku. 

Balení obsahuje směs semen těchto kaktusů: 

 Carnegia gignates 

 Cylindropuntia imbricata 



 Ferocactus aconthodes 

 Ferocactus wislenzii 

 Lemairocereus thurberi 

 Opuntis chtototica 

 Opuntis phaecantha 

 Pachycereus pringlii 

Návod pro sadbu 

Při sázení semen venku je nejlepší období od února do července. Uvnitř je můžete sázet kdykoliv. 
Semena rozesejte po povrchu a zakryjte jemnou vrstvou kompostu. Udržujte kompost vlhký, ale ne 
mokrý. Nejlepší bude po zasetí květináč zabalit do plastového sáčku a umístit mimo přímé slunce 
při pokojové teplotě. Doporučujeme použít tenké sáčky, které udrží dostatečnou vlhkost a dovolí 
i částečnou výměnu vzduchu. Je velmi důležité, aby zabalený květináč nebyl na přímém slunci, 
protože teplota v sáčku může vzrůst tak, že semena zahynou. Vždy se ujistěte, že je půda vlhká. 

I když pěstujete semena různých druhů kaktusů, klíčí každé různě rychle. Všechny budou klíčit při 
teplotě 21-24°C, pro urychlení procesu ale doporučujeme teplotu postupně zvyšovat v průběhu 
dvou týdnů ze 14°C na 30°C. Po této době by měl být viditelný zelený výhonek. Ideální podmínky 
jsou ve skleníku nebo v místnosti s umělým světlem pro rostliny. Může se stát, že semena budou 
klíčit delší dobu, v ideálních podmínkách klíčí podobu 2-12 týdnů. 

Návod pro pěstování 

Pokud jsou kaktusy příliž velké, přesaďte je do větších květináčů a umístěte je na přímé slunce. 
Kaktusy nepřelévejte!  

 

Doufáme, že si užijete tento dárek ze série Grow it – Vypěstuj si sám ! 

 


