Sazenice baobabu od Fair Trade Centra
Ze zahradnictví v Senegalu, blízko přírodní rezervace Bandia, dovážíme vždy na jaře sazenice
baobabů. 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 pouštní růži
Sazenice jsou 1-2 roky staré, druhu Adenium obesum, česky také adénium ztloustlé nebo
baobab šakal. Rostlině se přezdívá také pouštní růže, protože jde o jeden z nejkrásnějších
sukulentů na světě.
Baobab je v našich zeměpisných šířkách možné pěstovat jako pokojovou rostlinu, která
vyžaduje po celý rok teplotu vzduchu nad 12 °C. Sazeničku zasaďte do kaktusové zeminy,
nebo do směsi hlíny a písku v poměru 50:50, a umístěte na slunné místo ve vzdušném, např.
keramickém, květináči. Mezi jednotlivými zaléváními nechte půdu vždy vyschnout a
nedovolte, aby byla neustále mokrá. Tímto způsobem zalévejte až do chvíle, kdy rostlina
začne shazovat listy na zimu. Koncem podzimu zálivku snižte na minimum, aby si rostlina
mohla za dobu slabšího světla odpočinout v relativním suchu bez poškození. Koncem jara
rostlinu umístěte na co nejsvětlejší a nejteplejší místo a začněte opět více zalévat. Vždy ale
nechte půdu před dalším zalitím vyschnout. Může trvat několik týdnů, než vyraší nové listy.
Hnojte max. 1x za 2 týdny během růstové fáze hnojivem pro kaktusy s hodnotou NPK 8-8-8
nebo 6-6-6. Květináč by měl být hluboký min. 10 cm, protože kořeny šakala jsou dlouhé a
rostou do hloubky. Přesazujte dle potřeby.
Někteří 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.
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