
Vypěstuj si banánovník 
1. Vložte kompostový disk do základny terária. 

2. Naplňte základu 480 ml vody pokojové teploty. 

3. Disk vsákne vodu a přemění se v zeminu. 

4. Opatrně promíchejte zeminu. 

5. Umístěte semínka na vršek zeminy. Zamáčkněte zhruba do 1 cm a zeminou je přikryjte. 

6. Zavřete základnu víkem a umístěte celé terárium na parapet na jižní nebo východní stranu domu. 

7. Vaše semínka začnou růst do 3-8 týdnů. 

8. Pokud rostlinky rostou moc rychle, sejměte víko. 

9. Udržujte zeminu vlhkou. 

Další péče 

Když vaše rostlina přeroste velikost zeleného terária přesaďte ji do většího květináče nebo na místo, 
které je ráno slunné, ale přes nejteplejší část dne je ve stínu a chrání rostlinu před silným větrem. 

 Umístěte rostliny, aby byly vzdálené 30-45 cm od sebe. 

 Nenechejte svůj banánovník zmrznout a udržujte jej z dosahu  průvanu. 

Banánovník 

Původ - Džungle Malajsie, Indonesie a Filipín. 

Popis a péče 

 Banánovní ve skutečnosti není strom, ale největší bylina na světě. 

 Po vyklíčení rostlina roste neuvěřitelných 30 cm za měsíc. 

 Banánovníku se bude dařit  na silném přímém světle, ale má rád, když je chráněn před silným 
větrem, který může polámat listy. 

 Na jaře a v létě hnojit každé dva týdny. 

 Pokračujte v přesazování rostliny do větších a větších květináčů, dokud nebude mít největší 
květináč až 30 cm v průměru. 

 Nenechejte svůj banánovník zmrznout a udržujte jej z dosahu průvanu. 

Instrukce pro pěstování 

1. Zavlažte zeminu. 

2. Umístěte semínka na vršek zeminy. Zamáčkněte zhruba do 1 cm a zeminou je přikryjte. 

3. Obalte květináč potravinářskou fólií a neprodyšně uzavřete pomocí pásky. 

4. Umístěte na parapet. 

5. Vaše semínka začnou růst do 3-8 týdnů. 

6. Pokud rostlinky rostou moc rychle, sejměte víko. 

7. Udržujte zeminu vlhkou - banánovník potřebuje spoustu vody. 

8. Můžete přesadit rostlinu do většího květináče. 


