Las w słoiku – jak go zrobić.
Instrukcja wykonania.
Las w słoiku nazywany często słoikiem z roślinami lub też ogrodem, to piękna dekoracja
domu, którą łatwo samemu wykonać.
Co to jest las w słoiku ?
Las w słoiku- to mały ekosystem, który można powiedzieć pielęgnuje i odżywia się sam. Nie
ma konieczności podlewania go, przesadzania i nawadniania. Rośliny, które zamykamy w
szkle potrafią poradzić sobie same. W tym ekosystemie woda nieustanie krąży, skrapla się na
ściankach naczynia, po czym spływa na podłoże i ponownie paruje, cały ten proces powtarza
się utrzymując rośliny przy życiu.

Przygotuj: rękawiczki ochronne, ręcznik papierowy, płyn do szyb, nożyczki,
wodę
Wykonanie Lasu w słoiku należy rozpocząć od wyboru naczynia. Idealnie pasuje słój z
dużym otworem, tak by wkładanie do niego ręki podczas wykonywania czynności nie było
problemem.
Kolejnym etapem naszej pracy powinien być wybór roślin, które chcemy posadzić.
Postarajmy się wybrać miniaturowe, gdyż duże mogą nie zmieścić się do słoika. Kolejną
sprawą jest dobór roślin takich żeby miały podobne wymagania: sadzimy razem tylko
liściaste lub tylko sukulenty.

Co jeszcze będzie potrzebne?
 kermazyt ogrodniczy – można go kupić w kwiaciarni lub też sklepie ogrodniczym



ziemia do roślin



węgiel aktywny – zakupić go można w każdej aptece to nic innego jak
carbomedicinalis



piasek, żwirek, kamyki, kora, szyszki i inne ozdoby
Wykonanie

1. W pierwszej kolejności dokładnie wycieramy słoik przy użyciu płynu do szyb.
2. Na dno słoika wysypujemy warstwę kermazytu, czyli tych drobnych kamyszków,
które mają za zadanie utrzymanie wilgoci.

3. Kolejnym krokiem jest wysypanie kilku kapsułek węgla aktywnego (wystarczy
otworzyć kapsułkę i wysypać zawartość). Węgiel sypiemy na keramzyt. Węgiel
aktywny zapobiega powstawaniu grzybów.
4. W kolejnym etapie przyszedł czas na warstwę ziemi. Wsypujemy ją do słoika na
wysokość nie większą niż 2-3 cm, dobrze gdy ubijemy ziemię delikatnie dłonią.
5. Do ubicia ziemi przy ściankach naczynia można użyć papierowego ręcznika,
przesuwając go po ściankach szkła z góry na dół ugniatamy ziemię do równej
powierzchni.
6. Kolejny krok to piasek. Wysypujemy go na wysokość 1 cm, po czym wyrównujemy
powierzchnię. Na tym etapie wysypujemy pozostały węgiel aktywny oraz kolejną
warstwę ziemi- może być ok. 3- 4 cm. Ziemię oczywiście wyrównujemy dłonią.
7. Przyszedł czas na sadzenie roślin. Wystarczy w ziemi zrobić niewielkie wgłębienie i
umieścić sadzonkę. Należy też pamiętać, aby korzenie rośliny były dokładnie
przykryte ziemią.
8. Gdy rośliny są już posadzone można dodać dekoracje- np.: korę, szyszki, kamyki i co
tylko chcemy.
9. W ostatnim etapie prac należy wytrzeć ścianki słoika- od środka ręcznikiem
zwilżonym wodą, od zewnątrz można użyć płynu do szyb.
10. Kończąc pracę delikatnie zraszamy rośliny wodą i przykrywamy wieczkiem słoik

Jeśli okaże się, że Las w słoiku zaparował, nie przejmuj się, to normalna reakcja. Co kilka
dni można sprawdzić, czy podłoże naszego Lasu jest odpowiednio wilgotne. Co jakiś czas
(co kilka dni) możesz sprawdzać czy podłoże jest odpowiednio wilgotne. Gdy zajdzie taka
potrzeba można delikatnie podlać.

Zalecenia pielęgnacyjne
 Las w słoiku nie wymaga zbyt dużej pielęgnacji.
 Do tego, aby przetrwać potrzebuje światła dziennego. Dobrze, gdy umieścimy Las w
słoiku w dobrze oświetlonym miejscu, jednak nie powinno być bezpośredniego
kontaktu ze słońcem.
 staraj się unikać takich miejsc jak: parapet, okna, miejsc zacienionych oraz tych
gdzie w pobliżu jest grzejnik
 staraj się unikać zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur w Twoim słoiku.
 Nawet gdy się zdarzy, że liście zaczynają się psuć – wystarczy usunąć chore części a
wieczko słoika uchylić na jakiś czas (kilka godzin).

