Mucholapka podivná - návod na pěstování
Něco o rostlinách:
Mucholapka podivná je jedna z nejoblíbenějších pěstovaných masožravých rostlin, zejména
z důvodu schopnosti aktivního pohybu při lapání kořisti. Tento pohyb je aktivován vícerým
podrážděním citlivých chlupů jenž vyrůstají uvnitř každé čepele pohybuschopných částí
listů. Tento druh pochází z východní oblasti USA, ze státu Severní Karolína. V těchto
oblastech je poměrně teplé a suché léto a naopak dosti chladná zima s teplotami okolo bodu
mrazu. V současné době je vyšlechtěno mnoho klonů a kultivarů mucholapek, lišící se svým
tvarem, barvou a velikostí listové růžice. Velmi rozsáhlou kolekci nabízíme také
prostřednictvím www.zeleneudoli.cz.

V čem pěstovat:
Mucholapky pěstujeme v květináčích od průměru 5 cm. Velikost květináče přizpůsobíme
velikosti rostliny. Z důvodu zachování větší stability půdního prostředí však volíme spíše
květináče větší. Jako substrát použijeme směs kvalitní světlé rašeliny a křemičitého písku v
poměru 2:1. Mucholapky přesazujeme pokud možno každoročně, a to vždy na počátku
vegetace, tj. na jaře. Při přesazování odstraníme staré kořeny a zdužnatělou část vsadíme do
vyhloubené jamky. Dbáme přitom, aby střed listové růžice zůstal v úrovni substrátu - přílišné
"utopení" či naopak zasazení nedostatečně hluboko může vést ke zpomalení růstu nebo v
horších případech k úhynu rostliny.

Nároky na prostředí:
Mucholapka podivná je velmi světlomilný druh, proto ji v období vegetace necháme na
plném slunci. Teploty okolo 35°C snáší velice dobře a přímé sluneční paprsky také přispějí k
plnému vybarvení rostlin. Mucholapka je rovněž typický vlhkomilný druh - po celé období
vegetace je možno nechát stát květináče v podmisce s vodou. V zimním období pak
udržujeme substrát jen mírně vlhký, přičemž je žádoucí snížit teplotu na hodnoty okolo 10°C.
Mucholapky můžeme přikrmovat zruba jedenkrát měsíčně hmyzem do pasti.

Výsev:
semínka se vysévají na povrch vlhké rašeliny (nezasypávat zeminou!). Výsev udržujeme stále
vlhký (květináček obalíme např igelitovým sáčkem) při teplotě okolo 25°C na světlém místě.
Rostlinky vyklíčí za cca 2 – 4 týdny.
Po dvou měsících je přepikýrujeme do květináčků a pěstujeme jako dospělé rostliny.

Potíže při pěstování:
Úskalí při pěstování Mucholapek nastává v zimních měsících. Velice špatně totiž snáší
kombinaci suchého vzduchu, vysokých teplot, krátkého dne a přemokřeného substrátu. V
takovém prostředí mucholapky tvoří slabé a neduživé listy velice náchylné ke
hnilobě. Nejlépe se osvědčilo zimování při teplotách okolo 5 - 10°C a mírně vlhkém
substrátu. Takto zazimované rostliny omezují růst na minimum a není nutné je ani uměle
přisvětlovat. Při zimování v teple a vlhku je pak žádoucí prodloužit rostlinám den na zhruba
12 hodin, a to pomocí zářivek nebo výbojek.

Možnost venkovní kultivace:
Mucholapku podivnou můžeme celoročně pěstovat v zahradním rašeliništi nebo v blízkosti
zahradního jezírka. Proti přemrznutí je vhodné takto pěstované rostliny chránit překrytím
netkanou textilií či jiným chránícím materiálem. Rostliny pěstované celoročně venku
nedosahují velikosti rostlin pěstovaných ve skleníku, jsou však oproti nim mnohonásobně
otužilejší a odolnější, a proto i méně náchylné k napadení chorobami či škůdci.

