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LASTURÁRIUM
SKVĚLE VYMUŠLENÁ ZAHRÁDKA
Vyzdobit si rostlinkami koupelnu je teď trendy! Jelikož kapradiny zbožňují vlhko, jsou 
do koupelny jasnou volbou, ale sukulenty a vzdušné rostliny také nezaostávají a jsou mno-
hem méně vybíravé . A pokud jste ten typ člověka, který zapomíná své rostliny zalévat, 
nebojte se, vzpomenete si na to vždy, když otočíte kohoutkem v umyvadle nebo ve sprše! 
Pokud máte v koupelně slunečné okno, udělejte z ní relaxační sukulentovou oázu . Tento 
květináč ve tvaru mušle je skvělým prvkem do koupelny, který zaujme na první pohled . 
Naplňte ho sukulenty, které připomínají vodní rostliny a  mořské trávy, které se hýbou 
v přílivu . Krajinku doplňte krystalem selenitu, který vypadá jako bílý korál . Ať už jej umís-
títe na polici k umyvadlu, na poličku nebo k vaně, tento projekt je skvělým způsobem, jak 
do vaší koupelny přinést trochu zeleně .

NÁDOBA
 - květináč ve tvaru mušle

PODKLAD
 - 3 hrnky (700 ml) říčních oblázků
 - perlinka
 - 2 hrnky (475 ml) biouhlu
 - substrát pro sukulenty

ROSTLINY
 - 1× Senecio rowleyanus
 - 1× Aloe zanzibarica
 - 1× Crassula ovata Gollum

 - 1× Crassula arborescens undulatifolia
 - 1× Senecio serpens
 - 1× Tillandsia bulbosa Belize

DEKORAČNÍ PRVKY
 - 1 hrnek (240 ml) bílého písku
 - přírodní drcené mušle
 - dekorační drcené sklo (tyrkysové)
 - krystal selenitu

NÁSTROJE A MATERIÁL
 - bambusová špejle
 - nůžky
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Zleva doprava – Crassula ovata, Crassula arborescens 
undulatifolia, Aloe zanzibarica, Tillandsia bulbosa, 
Senecio rowleyanus.
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1. Uložte odvodňovací vrstvu. Uložte oblázky na dno 
květináče. Vytvořte vrstvu vysokou asi 2,5 cm.

2. Vytvořte filtrační vrstvu. Z  perlinky vystřihněte 
přibližný tvar mušlovitého květináče. Tvar perlinky 
nemusí být perfektní, protože tato vrstva nebude vidět. 
Na perlinku nasypte vrstvu biouhlu, díky kterému bude 
terárium upravené a svěží.

3. Vytvořte vrstvu substrátu. Do květináče nasypte vydatné množství substrátu pro sukulenty. Mezi substrátem 
a horním okrajem nádoby nechte asi 2,5 cm volného prostoru. Tak zbude dostatek místa pro rostliny a dekorační 
prvky, které umístíte na substrát bez toho, aniž by obsah přepadával přes okraj květináče. Udělejte v substrátu 
mělké kapsy na rostliny (můžete si pomoci bambusovou špejlí). V této chvíli ráda experimentuji s rozmístěním 
rostlin. Tyto krásné převislé šňůrky perel starčeku vypadají, jako by byly pro toto místo přímo stvořeny. Nádherně 
přepadávají přes okraj květináče a přinášejí do naší krajinky dynamický prvek.
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4. Přidejte rostliny. Opatrně vyjměte rostliny 
z  květináčů a  položte je do  připravených kapes 
v substrátu. Kořeny rostlin úplně zakryjte substrátem 
a substrát kolem rostlin silně přitlačte. Když je terárium 
hotové, umístěte rostlinu Tillandsia bulbosa Belize 
mezi aloe a  Senecio rowleyanus. Vzdušné rostliny 
vlhko v koupelně milují, takže vzdušné rostliny v tomto 
teráriu často střídám, aby nasály trochu vlhkosti navíc 
předtím, než se zase vrátí zpátky domů na poličku!

6. Přidejte dekorační prvky. Když je odliv, odkrývají 
se nám korály, mušle a plážový písek. Ke znázornění 
mořské vody použijte drcené tyrkysové sklo. Nasypte 
sklo podél přední strany květináče. Poté podél pobřeží 
umístěte krystal selenitu a tři mušle a pak po mořském 
písku rozházejte drcené mušle.

PÉČE O TERÁRIUM
Teráriu dejte jednou týdně půl hrnku 
(120  ml) vody . Vzdušné rostliny jednou 
týdně vyjměte a  namočte je na  20 minut 
do  vody . Před vrácením do  instalace je 
nechte úplně uschnout . Teráriu poskytněte 
hodně jasného nepřímého světla .

5. Přidejte vrchní vrstvu. Na substrát nasypte bílý 
písek a pomocí nástroje na uhlazení písek rozmístěte 
mezi všechny rostliny, dokud úplně nezakryjete 
substrát.
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