
Aphelandra squarrosa Nees
afelandra, čeleď paznehtníkovité

Tropická rostlina původem z jižní  Brazílie.  Vyžaduje teplé a  velmi
světlé stanoviště. Kvete v létě a přes zimu se méně zalévá. Kvetení
závisí na množství světla a vyšší teplotě. Na jaře je vhodné rostlinu
přesadit a dlouhé stonky seříznout. Substrát má být humózní a slabě
zásaditý, tzn. nerašelinový.

Beloperone guttata T. S. Brandeg.
chmelníček, čeleď paznehtníkovité

Subtropická rostlina původem ze severního Mexika. Často se pěstuje
v závěsných nádobách,  protože má převisající  květenství.  Kvete po
celý rok, pokud má dostatek světla. V zimě snížíme teplotu na 12 až
15  °C.  Starší  rostliny  je  možné  v létě  pěstovat  venku,  ale  ne  na
přímém slunci. Na jaře můžeme rostlinu upravit řezem.

Pachystachys lutea Nees
pachystachys, čeleď paznehtníkovité

Tropická  rostlina  původem  z Peru.  Světlomilná  pokojová  rostlina,
která kromě zimních měsíců kvete po celý rok.  Vyhovuje jí  běžná
pokojová teplota a substrát s převahou rašeliny. Na jaře po přesazení
je možné rostlinu seříznout a řízky použít k namnožení. Během léta
přihnojujeme.

Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners
eustoma, čeleď hořcovité

Krátkověká rostlina, nejčastěji jednoletá, původem z jižního Texasu.
Pěstuje se hlavně jako květina k řezu, ale v létě a na podzim i jako
hrnková. Vyžaduje světlé místo a pokojovou teplotu.

Schlumbergera hybr. 
šlumbergera, vánoční kaktus, čeleď kaktusovité



Kaktus původem z Jižní Ameriky, jehož tělo je tvořeno zploštělými
stonky - fylokladii.
Pěstuje se při pokojové nebo nižší teplotě a vyžaduje dostatek světla.
Po odkvětu je důležité zajistit klidové období - nižší teploty a méně
vody, a to až do jara.  Kvetení  je závislé  na krátkém dni a snížení
teploty.

Anthurium andreanum hort.
anturium, toulitka, čeleď áronovité

Tropická rostlina původem z Jižní Ameriky. Má zvláštní květenství –
palici, podepřenou různě zbarveným toulcem. Vyžaduje světlé místo,
ale ne přímé slunce, vyšší teploty, vysokou vzdušnou vlhkost i dobrou
zálivku  odstátou  vodou.  Substrát  má  být  vzdušný  rašelinový,
s příměsí  kůry,  polystyrénu  nebo  keramzitu.  Během  léta
přihnojujeme. 

Spathiphyllum wallisii Regel.
spatifylum, čeleď áronovité

Tropická  rostlina  původem z Venezuely.  Vděčná  pokojová  rostlina
snášející  méně  světla.  Roste  dobře  ve  vzdušném  rašelinovém
substrátu,  vyžaduje  dobrou  zálivku  a  vyšší  vzdušnou  vlhkost.
Vyhovují jí běžné pokojové teploty. Kvete po celý rok, pokud jsou
denní a noční teploty vyrovnané.

Abutilon x hybridum hort.
mračňák, podslunečník, abutilon, čeleď slézovité

Drobný keř, původní druhy pocházejí z Jižní Ameriky. Je to typická
přenosná rostlina,  která se pěstuje v nádobě a  na léto je  vhodné ji
přenést ven. V zimě musí být v bezmrazé místnosti, kde má dostatek
světla. Na jaře přesazujeme, během roku dobře zaléváme a hnojíme.
Vzhled upravujeme řezem. 



Begonia elatior hybr.
begónie, kysala, čeleď begóniovité

Hrnková rostlina ozdobná květem. Kvete v létě a k založení květů je
nutný krátký den.
Pěstuje  se  při  běžné  pokojové teplotě  na  světlém místě,  ale  ne  na
přímém  slunci.  Vyhovuje  jí  zahradní  substrát  s podílem  rašeliny.
Během roku přihnojujeme a dobře zaléváme. Rozmnožuje se řízky. Je
to rostlina v bytovém prostředí krátkověká.

Acalypha hispida Burm.
akalyfa, čeleď pryšcovité

Tropická  rostlina  původem  z Nové  Guiney.  Je  okrasná  svým
květenstvím. Kvete po celý rok, při nedostatku světla méně. Vyžaduje
kyselý  rašelinový  substrát,  dobrou  zálivku  a  v létě  přihnojování.
Rostlinu  upravujeme  řezem,  množí  se  řízky.  Vyhovují  jí  teploty
kolem 20 °C. V zimě mohou být nižší.

Gerbera hybr.
gerbera, čeleď hvězdnicovité

Rostlina  okrasná  květy,  původem  z jižní  Afriky.  Je  to  krátkověká
pokojová rostlina, jejíž trvanlivost v pokojových podmínkách je dána
úrovní ošetřování a napadení chorobami a škůdci. Je velice náročná
na podmínky pěstování a náchylná k mnoha chorobám.

Gardenia jasminoides Ellis
gardénie, čeleď mořenovité

Stálezelený  keř,  původem  z Číny.  Náročná  pokojová  rostlina,
většinou  krátkověká.  Vyžaduje  hodně  světla  a  teploty  15-17  °C.
Nesnáší  přeschnutí  ani  přemokření  substrátu,  který  má  být  kyselý,
rašelinový. Zálivková voda musí být měkká a vzdušná vlhkost větší.
Při jakékoli změně podmínek opadávají poupata.



Vrisea splendens (Brongn.) Lem.
vrísea, čeleď broméliovité

Tropická  rostlina  původem  z Venezuely  a  Surinamu.  Je  velice
náročná na vzdušnou vlhkost, takže je nejlepší ji pěstovat v bytovém
skleníčku.  Vodu  si  zachytává  do  nálevky  z listů.  Vyžaduje  vyšší
teploty a propustný rašelinový substrát, na výživu není náročná. 

Guzmania hybr.
guzmánie, čeleď broméliovité

Tropická  rostlina  s růžicí  listů  uspořádaných  jako  nálevka  na
zadržování  vody,  původem  z Jižní  Ameriky.  Vyžaduje  vysokou
vzdušnou vlhkost a propustný rašelinový substrát, může se pěstovat i
epifyticky.  Prospívá  při  vyšší  teplotách.   Je  vhodná  do  bytových
skleníčků.

Hibiscus rosa-sinensis L.
ibišek, čeleď slézovité

Tropický keř, původem z Asie. Pěstuje se v nádobě a je to přenosná
rostlina, kterou je v létě vhodné pěstovat venku. V sezóně dobře
zaléváme a přihnojujeme. V zimě vyžaduje klidové období - nižší
teploty,  kolem 10  °C,  a  sníženou  zálivku.  Často  trpí  různými
škůdci.

Exacum affine Balf. fil.
hořepník, čeleď hořcovité

Jednoletá tropická rostlina původem ze Sokotry. Krátkověká rostlina
k pěstování v květináči nebo v truhlíku jako letnička spolu s jinými
druhy rostlin.  Vyžaduje  hodně světla,  větrání,  propustný substrát  a
méně živin.

Kalanchoe blossfeldiana Poellnitz
kalanchoe, čeleď tučnolisté



Sukulentní  tropická  rostlina  původem  z Madagaskaru.  V bytových
podmínkách je krátkověká, kvete většinou dva měsíce. I potom je její
pěstování  možné,  většinou  již  ale  není  pěkná  a  přes  zimu  ji
nepřechováme.  V době  vegetace  snáší  suchý  vzduch  a  krátkodobý
nedostatek vody.

Impatiens hybr. cv. Nová Guinea
netýkavka, čeleď netýkavkovité

Tropická  krátkověká  rostlina,  která  se  pěstuje  jako  letnička
v nádobách nebo na záhonech.  Během pěstování  vyžaduje dostatek
světla  a  vláhy.  Rostliny  pravidelně  přihnojujeme.  Je  poměrně
náchylná na choroby a škůdce.

Campanula isophylla Moretti
zvonek „ženich a nevěsta“, čeleď zvonkovitých

Známá  a  oblíbená  rostlina,  která  se  pěstuje  přes  léto  v nádobách
venku a v zimě musí být umístěna v bezmrazé místnosti s dostatkem
světla. K vývoji květů dochází za dlouhého dne. Pěstební substrát má
být  propustný,  nepřemokřený,  jinak  kořeny  zahnívají,  má  mít
zásaditou reakci.
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