
 

Láčkovice australská - návod na pěstování 

(Cephalotus follicularis) 

Něco o rostlinách:  
  Láčkovice je jediným zástupcem rodu i čeledi láčkovcovité. V přízemní růžici vytváří řapíkaté 
listy a vejčité pasti opatřené víčky s fenestracemi (okénky). Zbarvení pastí je dané intenzitou 
oslunění, v polostínu dozelena, na přímém slunci až do intezivně červených odstínů. V 
přírodě je výskyt vázán na pobřežní pásma, proto je láčkovice poměrně chladnomilný a na 
vlhkost vzduchu náročný druh. V kultuře volíme proto spíše stinnější a chladnější stanoviště, 
kde nehrozí riziko spálení či uvaření na něž je tento druh poměrně citlivý.  

V čem pěstovat:  
  Láčkovice pěstujeme v květináčích o průměru 9 cm či více ve směsi rašeliny a křemičitého 
písku v poměru 2:1. Substrát stále udržujeme mírně vlhký, ne však přemokřelý z důvodu 
možné hniloby rostlin. Volíme světlejší a lehčí druhy rašelin s vláknitou strukturou. Jelikož 
jsou láčkovice citlivé na porušení jemného kořenového systému při přesazování, 
doporučujeme zvolit nádobu s co největším objemem. Takto je zaručeno poměrně stabilní 
prostředí a není nutno rostliny často přesazovat.  
 
Nároky na prostředí:  
  Láčkovicí dopřejeme dostatek rozptýleného osvětlení, ne však přímé slunce z důvodu již 
výše zmíněné citlivosti na přehřátí. Teploty by se měly v létě pohybovyt do 28 - 30°C, v zimě 
pak mohou být nižší, okolo 15°C. Jelikož rostou láčkovice v přírodě v blízkosti pobřeží s 
vysokou relativní vlhkostí okolního vzduchu, snažíme podobné podmínky se zabezpečit i v 
kultuře. Proto je vhodné tyto rostliny pěstovat v uzavřených nádobách. Nesmíme však 
zapomenout na dobré větrání. Vlhkost můžeme zabezpečit také častým mlžením. 

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:  
  Láčkovice jsou citlivé na přehřátí, poklesy vlhkosti vzduchu a také na přemokření 
substrátu. Používáme jen kvalitní hrubě vláknitou rašenu ve které se dobře vyvinou zdravé 
kořeny. Při použití nekvalitní rašeliny rostliny strádají, uhnívají a většinou i hynou. 

 

 


