
PESTOVATEĽSKÝ NÁVOD 

Vzhľadom na to že nám záleží na tom, aby Vám rastliny zakúpené u nás robili radosť a boli v čo najlepšej 
kvalite a zdravotnom stave sme vyhotovili tento pestovateľský návod. 

VOĽBA VHODNÉHO STANOVISKA
1. Vzhľadom na širokú škálu rastlín doporučujeme poradiť sa o voľbe vhodného stanoviska s našim 

personálom, prečítať si etiketu pokiaľ je k dispozícii alebo poradiť sa môžete na čísle 0905 328 337. 
Väčšina rastlín potrebuje na svoju správnu funkciu fotosyntézu čiže správny prísun slnka. Z tohto 
dôvodu nesadiť rastliny na mesta kde sa nenachádza slnečné žiarenie. 

2. Rastliny ktoré predávame sú exteriérové – z toho dôvodu nesadiť do interiéru. 
3. Pokiaľ budete rastliny vysádzať do kvetináčov alebo na terasy či balkóny treba si uvedomiť že toto 

nie je prirodzené prostredie pre rastliny. Rastliny v takomto prostredí trpia nakoľko sa v lete 
prehrievajú korene od slnka a v zime zasa podstatne viac premŕzajú  ako vo voľnej pôde. Preto 
takéto výsadby nedoporučujeme a rastliny takto zasadené sa nevzťahuje záruka. Pokiaľ sa aj napriek 
tomuto rozhodnete rastliny zasadiť do takéhoto prostredia na zmierenie spomínaných nežiaducich 
účinkov Vám odporúčame použiť kvetináče s dvojitou alebo hrubou stenou, prípadne tieto z vnútra 
vystlať tepelnou izoláciou. Kvetináče sa môžu obaliť aj z vonku tepelnou izoláciou, prípadne ich 
umiestnite tak aby na ne nesvietilo priame slnko. 

4. Rastliny nedávajte v zime do vnútra nakoľko sú zime vo vegetačnom kľude. Takéto rastliny sa 
zobudia a následne keď ich dáte naspäť do exteriéru dôjde k ich úhynu. Tiež ich neumiestňujte ku 
zdrojom tepla alebo chladu ako napríklad ku vykurovaniu, klimatizácií, vírivkám či ku zdrojom vody
ako napríklad odkvapová rúra či trativod kde by mohlo dôjsť k ich premočeniu a úhynu. 

VOĽBA SPRÁVNEHO SUBSTRÁTU A ZEMNÉHO PODLOŽIA
1. Rastliny nikdy nesadiť do podložia v ktorom sa nachádza íl alebo ktoré neprepúšťa vodu. Rastliny sa

Vám „utopia“ a na takéto rastliny sa nevzťahuje záruka. 
2. A my vám rastliny správne a zdravo rástli musíte si zvoliť vhodný substrát ktorý musí spĺňať 

požiadavky rastliny a to už fyzikálne či chemické. Dôležité je aby mal správne PH. Voľbu správneho 
substrátu konzultujte s obsluhujúcim personálom alebo na čísle 0905 328 337.. 

POLIEVANIE
1. Prvýkrát po zasadení poliať výdatne. 
2. Rastliny polievajte primerane vzhľadom na aktuálne počasie, ročné obdobie a klimatické podmienky 

v ktorých ich budete pestovať. 
3. Do úvahy treba vziať aj typ a kvalitu pôdy. Pokiaľ je pôda piesčitá vode priepustná polievajte 

približne 1-4 x týždenne v objeme 20-50 % vody objemu koreňového balu rastliny. Pokiaľ pôda 
stredne vode priepustná tak polievajte približne 1-2 x týždenne v objeme 20-50 % vody objemu 
koreňového balu rastliny. Pokiaľ je pôda vode málo priepustná polievajte približne 1-4 x mesačne 
v objeme 20-50 % vody objemu koreňového balu rastliny. Uvedené množstvá zalievanej vody 
použite pri dennej teplote 20-24 C. Pri nižšej teplote menšia zálievka pri vyššej väčšia. 

4. Nepolievať počas dažďa. V prípade výdatného dažďa nepolievať 1-7 dní V závislosti od intenzity 
predchádzajúcich zrážok. A aktuálneho počasia. 

HNOJENIE 
Na trhu je veľké množstvo hnojív preto zvoľte taký postup a množstvo aký určuje výrobca. V 
žiadnom prípade nedávajte viac , mohlo by dôjsť ku úhynu alebo poškodeniu. 

OŠETROVANIE VOČI CHOROBÁM A ŠKODCOM
Vopred musí byť správne určená choroba alebo škodca. Až potom môžete pristúpiť k ochrane 
a liečeniu rastlín. Nakoľko je veľké množstvo potenciálnych chorôb a škodcov vždy sa poraďte 
s odborníkom ktorý vám pomôže určiť chorobu a škodcu a navrhnúť správny prípravok a postup 
ošetrenia. Tiež môžete zavolať aj na naše číslo 0905 328 337. 
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