Veľkonočná pažiť - ako si ju pripraviť?

Asi už v mnohých domácnostiach majú veľkonočnú výzdobu. Všade to dýcha čistotou,
tak ako sa na prichádzajúcu jar sluší a patrí. Mnohí si už aj isto zakúpili (a my veríme, že
aj sami vyrobili) jarné či veľkonočné aranžmány. Pokiaľ však patríte medzi takzvaných
"oneskorencov", ponúkame vám tip na zaručene originálnu veľkonočnú dekoráciu, a to
veľkonočnú pažiť. Navyše, jej výroba je jednoduchá a stále máte čas si ju vyhotoviť. Ako
na to?

Ešte na hotovú veľkonočnú pažiť vysypať ozdobný štrk, a môžme zdobiť veľkonočné kraslice...

Najprv si povedzme, čo všetko budeme potrebovať: Pripravime si teda potrebny material košík alebo akúkoľvek inú vami zvolenú vhodnú nádobu, osivo jačmeňa siateho, ktorý dostať v
akomkoľvek obchode s kvetmi či potrebami pre záhradkárov, zeminu, keramzit, ozdobný štrk
(výrobný názov znie Lechuza PON - láva substrát, o ktorom sme písali
TU
) a postrekovač s vodou.

Ak dávate prednosť prírodným materiálom, zvoľte prútený košík. Ten je navyše zvnútra
opatrený fóliou proti pretečeniu. Ďalšou alternatívou sú keramické alebo aj umelohmotné
nádoby. Tie však nemajú odtokový otvor, preto na dno najprv vysypte dostatočnú vrstvu keram
zitu. Ten použite aj pri prútenom košíku. Košík naplníme takmer po vrch zeminou. Nechávame
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voľný priestor len 1-2 centimetre od okraja. Je to z dôvodu, že ešte budeme na ploche vysievať
a robíme tak aj pre ľahkosť neskoršieho zalievania a zníženia rizika pretečenia vody cez okraj
nádoby. Povrch zeminy jemne orosíme vodou z postrekovača, aby sme pre vysiate semienka
zabezpečili dostatok priamej vlahy. Teraz môžeme semená vysiať. Najpraktickejšie je vysievať
celú plochu košíka či inej nádoby, keďže nie všetky semená môžu vzísť a my predsa chceme
hustú pažiť! My sme vysievali len na určité miesta, keďže budeme košík ďalej dekorovať. Na
osivo, ktoré sme už vysiali a jemne orosili, nasypeme ďalšiu, tentoraz tenšiu vrstvu zeminy. Tú
ešte dobre utlačíme v košíku a nakoniec povrch zeminy opäť orosíme vodou z rozprašovača.
Zeminu môžete prípadne aj slabo zaliať. Dávajte si však pozor, aby sa priveľkým prúdom
semienka nevyplavili. Košík následne premiestnime na teplé a svetlé miesto a v prípade
potreby zeminu rosíme. Už po cca 5 dňoch sú vidieť prvé výsledky. Na 7.-8. deň sa košík
pekne zelená. Môžete, ale tiež nemusíte, na voľnú zeminu vysypať ozdobný štrk. Teraz už
môžete košík vystaviť na miesto, kde naň všetci budú mať najlepší výhľad. Či už necháte
veľkonočnú pažiť osve, alebo ju ďalej dodekorujete, necháme na vás. Použiť na to môžete
napríklad aj maľované vajíčka, ktoré si pripravíte pre šibačov...

Ak nechcete siať jačmeň, môžete si rastliny aj vysadiť. Vhodné sú najmä izbový brečtan
(Hedera), figovník popínavý (Ficus pumila) ale napríklad aj fitónia (Fittonia verschaffeltii).

My sme ako dekoráciu na veľkonočnú pažiť použili takéto originálne "kraslice".

Chcete byť informovaní o nových príspevkoch ohľadom pestovania rastlín? Staňte sa
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našimi fanúšikmi na Facebooku
.
Je nás už vyše 27 tisíc!
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