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Grow it ! - Masožravé rostlinky 

 

Začínáme 
 
Tento dárkový balíček obsahuje skutečná semena živých rostlin pro pěstování. V balíčku najdete 
vše potřebné pro vypěstování vlastní masožravé rostlinky. 
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 na vypěstování Vašich vlastních 
masožravek. 

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. 
 

O masožravých rostlinách 

I když se tyto rostliny nazývají masožravé, nekrmte je masem ! Tyto rostliny získávají většinu 
potřebné energie chytáním kořisti jakým je hmyz. Běžně žijí v oblastech, kde je půda velmi chudá 
na živiny. Existuje mnoho druhů masožravých rostlin a každá chytá svoji kořist jiným způsobem. 
Mucholapka obecná má čelisti, které se zavírají, zatímco Saracénia vytváří prostředí, ze kterého je 
skoro nemožné se dostat. 

Mucholapka obecná 

Mucholapka obecná roste v přírodě jen v močálech a bažinách Severní a Jižní Karolíny v USA. I když 
se ji podařilo vypěstovat i v různých dalších oblastech. Rostlina pomocí ostrých listů hmyz chytí, 
uvězní a následně ztráví svou oběť. Je to jedna z mála rostlin, které se dokážou pohybovat rychle. 
Rychlost závisí na vlhkosti, světle, velikosti kořisti a podmínek pro pěstování.  
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Saracénia 

Past Saracénie je rourovitý list s chloupky směřujícími dolů do kalicha. Vytváří kluzký povrch 
a zabraňují tak kořisti v úniku. Jakmile je kořist uvězněná uvnitř, rostlina ji začne trávit pomocí šťáv 
na dně kalicha.  

Návod pro sadbu 

Sázet můžete v průběhu celého roku. Kompost by měl být vlhký, ale ne mokrý a nenechávejte ho 

vyschnout. Semena do kompostu jemně zatlačte, nechejte mezi nimi dostatek místa. 

Nejlepší bude po zasetí květináč zabalit do plastového sáčku a umístit mimo přímé slunce při 
teplotě 25-27°C. 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. 
Vlhkost udžujte na 90% dokud semena nevyklíčí, pak stačí vlhkost 70-80%. Ihned jak se objeví první 
výhonky odstraňte sáček a přemístěte květináč na osvětlené místo. 

Návod pro pěstování 

Odstraňte sáček jak semena vyklíčí. Až sazenice vyklíčí a nebudou jim květináčky stačit, přesaďte je. 
Pokud je máte venku, zasaďte je do krytého (zastřešeného) květináče. Vždy dávejte pozor, aby 
půda nevyschla. 

Odstráňte sáčok keď semená vyklíčia. Keď sadenice vyrastú a kvetináče im nebudú stačiť, presaďte 
ich. Ak ich sadíte vonku, zasaďte ich do zastrešeného kvetináča. Vždy dávajte pozor, aby pôda 
nevyschla. Sazenice rostou pomalu. 

Péče 

Masožravé rostliny jsou zvyklé na 3 měsíce chladu v roce, takže je nejlepší je na konci podzimu 
udržovat v teplotě 4-7°C až do jara. Pak začnou kvést. Venkovní skleník je pro zazimování ideální. 
Pro masožravé rostliny je pro zalévání ideální dešťová voda. 

 

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

 


