
 

        FairTradeCentrum.cz         facebook.com/FairTradeCentrum 

 

Sazenice baobabu od Fair Trade Centra 
Ze zahradnictví v Senegalu, blízko přírodní rezervace Bandia, dovážíme vždy na jaře sazenice 

baobabu ve speciálním voskovém obalu, který sazeničky chrání před vyschnutím až 9 měsíců. 

Sazeničky tak můžete i darovat a to až za dlouhou dobu. Ukládejte je ale ve vzpřímené 

poloze, aby kořeny nehnily. 

 

Zahradnictví zahájilo činnost v roce 1998 jako spolek Afrobonsai integračním programem pro 

mladé Senegalce, kterým nabídlo práci. Projekt se financoval právě prodejem sazenic 

baobabů na místním trhu v Dakaru a jejich produkt si získal mezinárodní renomé. Dnes 

obhospodařují na 10 ha plochy a živí stovky rodin v regionu prací přímo v zahradnictví i 

prostřednictvím souvisejících služeb jako je balení, prodej, transport či export. 

 

Zahradníci nepoužívají žádné umělé chemické prostředky, ale jen hnojiva rostlinného původu. 

Důležitým pilířem společnosti jsou také principy fair trade (spravedlivého obchodu) 

v podobě důstojné mzdy, lidských pracovních podmínek, sociálního a vzdělávacího programu 

a zamezení dětské práce a diskriminace. 

 

Pěstování – zasaďte si svůj Strom života 
Sazenice jsou 4-5 let staré, druhu Adansonia digitata, česky baobab africký či baobab 

prstnatý. Jediný druh baobabu z pevninské Afriky. V prvních letech svého života roste baobab 

rychle, ale s přibývajícím věkem se růst zpomaluje.  

 

Voskový obal můžete velmi opatrně odstranit, ale není to nutné. Sazeničku postavte na 5 

minut do vlažné vody. Potom ji zasaďte do půdy určené pro kaktusy (či směsi zeminy a písku 

v poměru cca 50:50) ve vzdušném, např. keramickém, květináči, dobře přitlačte a zalijte. 

Umístěte na slunné místo s teplotou nad 12 °C. Mezi jednotlivými vydatnými zaléváními 

nechte půdu vyschnout – nenechávejte půdu neustále vlhkou. Na podzim dojde k opadání 

listů, ale již na jaře vyrazí listy nové. Nepřerušujte však zalévání, ale pokračujte stejným 

způsobem. 

Hnojte velice málo silně zředěným roztokem. Výhonky se mohou seřezávat po celý rok a 

stromek tak tvarovat a korigovat jeho velikost. Přesazujte dle potřeby. 

 

Někteří čeští pěstitelé pak radí následující: dokud mají rostliny listy, zalévejte každé 2 – 3 

dny. Jakmile listy zežloutnout omezte zálivku a snižte teplotu na 20 °C. Přes zimu zalévejte 

jen 1x za 14 – 20 dní. Na jaře zvyšte teplotu a po objevení prvních listů začněte i více zalévat.  

 

Vypěstování ze semínek 
Semena vložte do nádoby s vodou o teplotě 60–70 °C a nechte 24 hodin na teplém místě. 

Dobrá semínka klesnou ke dnu. S nepotopenými semeny je možné proces zopakovat. 

Klíčivost semen je však nižší než 10 %. 

 

Na dno květináče dejte 2cm vrstvu drenáže z jemného štěrku, hrubého písku nebo použijte 

větší kousky hliněného květináče. Na tuto vrstvu nasypte dobře propustnou hlinitopísčitou 

zeminu (kaktusovou) a vysejte semena 2–3 cm hluboko. Květináč umístěte na světlé místo a 

teplotu udržujte v rozmezí 20 – 25 °C. Pravidelně zalévejte, zeminu udržujte mírně vlhkou. 

Po vyklíčení rostlinek nechte před každou zálivkou zeminu na povrchu vyschnout. Když 

semenáčky vytvoří 2 - 3 páry listů, přesaďte je jednotlivě do květináčů se stejnou půdou a 

pokračujte dle návodu pro sazenice. 


