
Světlomilné rostliny, rády plnější oslunění, nebo polostín. Chráníme před průvanem. V létě a při 
teplém přezimování vydatná zálivka, pozor na přelití. Rostlina nesnese přelévání a trvalé vlhko. Při 
chladném přezimování zálivku omezíme. Přezimování je vhodné při nižších teplotách (10 – 22°C), 
lépe však při nízkých (5 – 10°C), koncem února, v době přesazování, je vhodné teplotu postupně 
zvyšovat. Rostlina začíná růst při teplotách 9 – 12°C (optimum kolem 18°C). Ideální teplota v létě je 
22 – 25°C. V letním období by měla být vzdušná vlhkost o něco vyšší, než bývá vlhkost v průměrném 
bytě. Při chladnějším přezimování je vhodný suchý vzduch. Během hlavního růstu, v  období 
duben – srpen hnojit cca 2 – 3 krát měsíčně. V srpnu přihnojovat přestáváme. Během zimních 
měsíců nehnojíme vůbec. Citrusy se u velkopěstitelů pěstují jako okrasné rostliny a podle toho 
jsou také přihnojovány. Pokud chcete plody konzumovat, je třeba dostatečně nechat odeznít účinky 
hnojiv a při pěstování používat pouze hnojiva vhodná pro rostliny, jejichž plody se konzumují.

Jsou odolné do -12 až - 15°C. Plody dozrávají říjen až listopad. Ideální období pro výsadbu je 
jaro. V  období prokořeňování věnujeme velkou pozornost rovnoměrné zálivce. Půda hluboce 
zpracovaná, výživná a spíše lehčí. Vyžaduje půdu mírně kyselou (ve více zásadité nebo zasolené trpí 
na chlorózu, žloutnou a blednou listy. Kyselost půdy můžeme zajistit přidáním neupravené rašeliny 
(není vhodné vápno, popel apod.). Půda by měla být tak akorát, ani přemočená, ani vyschlá, pak 
roste příliš pomalu. Doporučujeme pravidelné hnojení. Ideální solitérní rostlina. Výborně se daří i 
v nádobách na balkóně, či jiných umístěních v zimní zahradě apod. Zimováni především u mladých 
rostlin – kořenový krček zasypeme kompostem, kolem nahrabeme listí a vše zajistíme chvojím 
nebo netkanou látkou. Některé citrusy opadávají, některé částečně, či vůbec, záleží také na zimě.

Více světla vždy prospívá. Zálivka pravidelná po vyschnutí. Rostliny přihnojujeme jednou za 2-3 týdny 
adekvátním hnojivem.  Pozor na ostré slunce, sálající topení apod. Přesazujeme a zakracujeme dle 
potřeby. Rostliny můžeme v létě letnit. Některé rostliny lépe prospívají, pokud jsou přes zimu zimovány. 

Můžeme nechat v  květináči, nebo zasadit do země. Zaléváme dle potřeby, ročního
období a množství srážek. Pozor na vysychání v květináči na ostrém slunci. Hnojíme dle potřeby 
alespoň 1x za měsíc pro lepší a zdravý růst.

Palmy – stálezelené rostliny, některé mrazuvzdorné, hnojíme pravidelně hnojivem na palmy, zálivka 
po vyschnutí.
Acerola „Barbadosská třešeň“ – chutné třešně, bohatá na vitamin C, velmi nenáročná, zálivka po vyschnutí.
Adenium „Pouštní růže“ – zaléváme velmi málo po delším vyschnutí, na zimu opadává, nádherně kvete.
Annona cherimolia – chutné plody, hnojíme pravidelně a zaléváme pravidelně po vyschnutí. 
Annona cherimolia – chutné plody, hnojíme pravidelně a zaléváme pravidelně po vyschnutí. 
Aloe vera, arborescens – velmi mírná zálivka nepravidelná, nemá ráda přelití.
Annona cherimolia – chutné plody, hnojíme pravidelně a zaléváme pravidelně po vyschnutí. 
Aloe vera, arborescens – velmi mírná zálivka nepravidelná, nemá ráda přelití. 
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Ananasovník – zaléváme do růžice po důkladném vyschnutí, má rád světlo, hnojíme pravidelně. 
Araucaria – jehličnatá pokojová rostlina, zaléváme po vyschnutí, přesazujeme do většího květináče. 
Aronia melanocarpa „černý jeřáb“ – plodí brzy, zdroj vitamínů, pěstuje se jako keř,  dorůstá  až 2m, samosprašná.
Bambus – vyžaduje pravidelnou zálivku, teplejší a slunné místo, pěstujeme venku, či uvnitř, některé druhy jsou 
mrazuvzdorné.
Bylinky – pravidelná zálivka po vyschnutí, hnojíme pravidelně 
Camellia sinensis „Čajovník“ – původem z indie, z listů se vaří zelený čaj. V zimě vyžaduje alespoň 20°C
Carica papaya „papája“- dorůstá max. 2m, velikost ovlivníte velikostí květináče, ráda teplo a hnojíme pravidelně. 
Carissa grandiflora „Natalská švestka“ – plody lahodné, podobné švestce. Hnojíme pravidelně, roste jako strom, či se 
plazí. 
Cocoloba uvifera – atraktivní rostlina, plody v hroznech, nenáročná, zaléváme po vyschnutí, hnojíme pravidelně. 
Coffea arabica „kávovník“ – přiměřená zálivka, nepřelévat, nedávat na přímé slunce, hnojit pravidelně. 
Cyphomandra betacea „rajčenka“ – rychle roste, vydatná zálivka, nemá ráda mráz, chutné plody. 
Eugenia brasiliensis „Brazilská třešeň“ , Martej „vánoční třešeň“– jedlé plody v období vánoc, nenáročná, přes léto 
letnit, přihnojovat a zalévat po vyschnutí. 
Eukalyptus – nenáročná rostlina, nenechat přeschnout, čistí vzduch, roste svižně. 
Feijoa sellowiana „fejchoa“ – chuť lesních jahod, angreštu a kiwi, krásně voní, zaléváme dle počasí a vysychání. 
Ficus carica „fíkovník“ – nejodolnější, může být v květináči, nebo zemi. V zimě zimujeme v chladné a tmavé místnosti. 
Na zimu opadává. Starší rostliny zimujeme venku chvojím a listím. Dvě sklizně ročně. Hnojit pravidelně v době vegetace.
Kiwi – některé jsou samosprašné, některé potřebují samce a samici. Sadíme do závětří, hnojíme. 
Klanopraška – pěstujeme venku, samosprašná, využívají se jak plody, tak listy. Mrazuvzdorná do -30°C.
Laurus nobilis „vavřín“ – bobkový list, mrazuvzdorný, využívají se listy, nenáročný na zálivku. 
Liči – může být venku, ve skleníku, doma, velmi chutné ovoce, nenáročná, netrpí na škůdce.
Lycium chinensis „kustovnice“ – mrazuvzdorná, samosprašná, nenáročná. Ráda slunnou a teplejší polohu. Dorůstá 2,5 m. 
Kvete koncem léta. Plody 2,5 cm dlouhé. 
Masožravé rostliny – vlhké prostředí, substrát neustále vlhký, hodně světla, nehnojíme, potravu si najdou samy. 
Mimosa pudica „netýkavka“ – ráda teplo a světlo, při doteku klopí listy a větve, které po chvíli opět narovná. Hnojíme 
pravidelně, zálivka vydatná po vyschnutí. 
Mučenka – mnoho druhů, chutné plody některých druhů, ráda teplo a blízko okna světlo. 
Murraya paniculata „Pomerančový jasmín“ – plody použití jako koření, rostlina provoní místnost, má ráda vlhčí vzduch, 
hnojíme pravidelně. 
Musa „banánovník“ – dorůstá 120 cm, plodí 3. rokem, po odplození uhyne a vyrostou nové výhonky, hnojíme pravidelně 
a přesazujeme do většího květináče. Vyžaduje vydatnou zálivku. 
Narančila „chlupatý pomeranč“ – chutné originální plody. Má ráda pravidelnou zálivku, hnojíme pravidelně, má ráda 
světlo. 
Olea europeana „olivovník“ – nemá rád přelívání, miluje světlo a vydatnou zálivku po krátkém vyschnutí. 
Oleandr – jedovatý okrasný keř, ideálně zimuje na chladném místě okolo 4-8 °C, mírná zálivka, trpí na svilušky a mšice
Physalis peruviana „mochyně“ – plody velikosti 1cm, zelené části rostliny jsou jedovaté, roste svižně, ráda světlo, 
pravidelnou zálivku. 
Pravá vanilka – patří mezi orchideje, nepotřebuje přímé slunce, přihnojujeme. 
Psidium „jahodový stromek“ – nenáročná pokojová rostlina, ráda sluníčko a pravidelnou zálivku. 
Punica granatum „granátovník“ – oblíbená rostlina, na zimu opadává, mrazuvzdorná, plodí jablíčka, zálivka vydatná po 
vyschnutí. 
Rossa villosa „růže dužnoplodá“ – vysoký obsah vitaminu C, slunné stanoviště, mrazuvzdorná. 
Tabákovník – můžete pěstovat uvnitř, nebo venku, pozor na ostré slunce, dorůstá 1m, atraktivní. 
Vodní rostliny – sázíme dle druhu rostliny na mělčinu, do hloubky apod. Hnojíme dle druhu. 
Wasabi – pálivý křen, přísada do mnoha pochutin, neustále vlhký substrát, při vyšších teplotách pomalejší růst. 
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