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Vypěstovat vlastní bylinky doma na 
okně zvládne opravdu každý. Pokud 
ale nedůvěřujete zcela svým schop-
nostem, vyplatí se sáhnout po chyt-
rém truhlíku či květináči. Ten už vět-
šinu práce obstará za  vás.

Samozavlažovací květináče a truh-
líky mají jednoznačnou výhodu. 
Odpadá starost se zaléváním, pro-
tože díky zabudovanému zásobníku 
stačí vodu dolévat přibližně jednou 
týdně. Knoty ve dně truhlíku ji pak 
dopraví až přímo ke kořenům rost-
lin. 

K dispozici je několik druhů v růz-
ných barevných kombinacích. Výraz-
ně zjednodušují pěstování a zároveň 
zkrášlí kuchyň. 

Chytré samozavlažovací nádo-
by však neslouží pouze pro bylinky, 
dobře v nich poroste také zelenina. 
Například rajčata, papriky či lilek 
nepotřebují moc místa, stačí jim 
pouze přizpůsobit velikost .

Probouzení semínek
Pokud máte dostatek trpělivosti, 

zkuste vypěstovat bylinky od semín-
ka. Ideální je například různobarev-
ná bazalka. Rozhodně se nejedná o 
nic komplikovaného. Substrát, tedy 
zeminu, provzdušněte a posypte 
semínky rostlin. Poté vydatně zalij-
te. Abyste brzy viděli první klíčky 
bylinek, je důležité udržovat zeminu 
vlhkou. Na to, až vyrostou a budete 
si jimi moci ochutit polévku nebo 
salát, si však ještě chvilku počkáte.

Jemná semínka vysejte jen po povr-
chu a utužte, jinak špatně klíčí. Lehce 
pod povrch patří třeba větší koriandr 
nebo kopr. Řeřicha vykoukne za pár 
dnů, další mladé rostlinky potřebují 
týden (salát) až tři či čtyři týdny. 

Do supermarketu 
pro bylinky nechoďte

Upřednostňujete-li předpěstova-
né bylinky, nespoléhejte na rostlin-
ky zakoupené v supermarketech. Ty 
se okamžitě seřezávají do pokrmů a 
nejsou vhodné k dalšímu pěstování. 
Rostlinky vybírejte například ve spe-
cializovaných zahradnických cent-
rech nebo přímo u pěstitelů.

Úplný začátečník by si měl u dob-
rého zahradníka koupit silnou mla-
dou rostlinku, třeba mátu, která 
bujně roste. Bude tak již moci sklí-
zet aromatickou nať předtím, než 
mu dorostou ostatní výsevy. Pod-
le velikosti rostliny vybírejte vhod-
nou nádobu. Pro příruční kuchyňské 
bylinky se hodí například samoza-

Čerstvé bylinky patří 
do moderní kuchyně

vlažovací bylinkový květináč Rosma-
rin, který se skládá ze dvou částí. Vy 
si pak můžete složit vlastní barevnou 
kombinaci. Snadno si z několika stej-
ných nádob sestavíte bylinkovou řa-
du na parapetu. 

Pro začátek si zvolte méně nároč-
né bylinky, například bazalku, kade-
řavou petrželku, kerblík, korian-
dr, kopr, řeřichu či roketu (rukolu). 
Všechny potřebují k růstu dostatek 
světla a teplotu kolem 15 stupňů, 
výsevy dokonce teplotu vyšší, pro-
to při výběru pamatujte i na tyto 
základní aspekty. -lm-

Jihlava
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Na Bělidle 
5646/5a 

Osvětlení a svítidla

Nářadí pro řemeslníky, dílnu a zahradu

Nářadí

Rozvaděče

Podlahové vytápění

Technické plyny

Solární systémy

Tepelná čerpadla

Rekuperace

Kotvící prvky

Jističe, vypínače a zásuvky

Elektrické stroje

Akční cena
65 Kč s DPH

(platí v den předváděcí akce a vyprodání zásob)

 
LED žárovka s výkonem 10 W

svítí jako 75W, barva světla 3000 k – teple bílá

Recyklační poplatek 3 Kč

Max. 5 kusů na osobu
Obchodní partner

565 55 53 08
www.elpe.cz
elpepelhrimov

zajištěno malé
občerstvení

V úterý 6. září 2016 od 09:00 do 15:00

Prezentační akce
vás firma ELPE s.r.o. zve do Jihlavy


