
Návod k pěstování: 

Dunecraft Biodom Kaktusy 

1. Naplánujte si a nakreslete svou zahrádku na papír než semínka zasadíte 

2. Nalepte nálepky na spodní část - základnu teriária 

3. Navlhčete rašelinové tablety 

    -Umístěte tablety do základny terária a zalejte je cca 950 ml detstilovanou nebo dešťovou vodou 
(nepoužívejte vodu z vodovodu)  

   - Tablety se okamžitě změní na půdu pro semínka. Půdu zamíchejte  a jemně z ní odstraňte 
hroudy. 

4.  Buďte kreativní, pomocí kamínků a písku si udělejte vlastní dizajn zahrádky, vytvořte si cestičky 
nebo různé okrasné prvky ještě před tím než zasadíte semínka. 

5. Připrava semínek 

      - Cactus mix (Kaktusový mix) Zasaďte semínka na povrch, cca jcm od sebe. Semínka vyklíči za 
1 - 8 týdnů. 

      - Succulent mix (Směs semen sukulentů): oddělte jednotlivé druhy semen tím že je vysypete 
na bílý papír. Malá semínka by měla být umístěná pouze na povrchu půdy, větší by měli být jemně 
zakryté půdou, ty největší zatlačte do půdy a zasypte vrstvou půdy.  Semínka vyklíčí za 2 až 4 týdnů. 

6. Umístěte cedulky s popisem k odpovídajícím semínkám. 

7. zakryjte terárium průhledným víkem a umístěte k oknu které je otočeno na západ nebo jih. Tyto 
instrukce si ponechejte pro další použití. 

Jak se o terárium starat: 

Zalévání:  - terárium potřebuje vodu jen jednou za čas pokud je zakryto víkem  

  - podle hmotnosti terária dokážete odhadnout kolik je uvnitř vody 

  - pokud terárium přelejete, sundejte víko a nechte vodu vypařit, víko nechte 
oddělané tak dlouho, dokud nedosáhnete optimální vlhkosti půdy. 

  - Až budou mít vaše rostliny 6 měsíců a více, několikrát za rok nechte terárium 
otevřené a mezi zalévaním nechte půdu vysušit 

Umístění 

rostliny mají rádi jasné světlo 

rostliny se budou táhnout směrem ke světlu, jednou za týden proto otočte teriárium o 90° pro 
podporu růstu. 

NEumísťujte terárium ven na prudké slunce 

NEumísťujte terárium na zapnutý radiátor ani jej nenechávejte v blízkosti klimatizace. 

Snažte se udržet terárium v rozsahu teplot 15  až 29°C  

Další informace: 

Rostliny můžete přesadit do jiného květináče, ujistěte se že je nová zemina dobře navlhčená a 
snažte se odstranit co nejvíce původní zeminy od kořínků. 

Na videoserveru www.youtube.com se nachází další instruktážní videá a nápady. Videá se zobrazí 
po zadaní dotazu " desert biodome dunecraft "


