
Beaucarnea recurvata – „Slonia noha“ 

 
Táto rastlina patrí k sukulentom. Ľudový názov „slonia noha“ dostala vďaka zhrubnutému 

kmeňu v dolnej časti. Telo tejto rastliny je akýmsi rezervoárom vody. Vďaka nenáročnému 

pestovaniu a zaujímavému vzhľadu si získala priazeň záhradníkov a je vhodná i pre 

záhradníckych laikov. Má dolu hrubý kmeň, ktorý sa smerom nahor stenčuje a hore má 

tmavozelené pevné listy. Rastlina nepotrebuje viac vody ako kaktus. Substrát sa udržiava 

mierne vlhký (radšej viac suchý ako premokrený). V lete sa 1x dôkladne poleje a potom sa 

nechá úplne vyschnúť. Potom sa zálievka zopakuje. V izbe jej vyberte, pokiaľ je to možné, 

slnečné stanovište. Ak ide o novo zakúpené alebo prezimované rastliny, najskôr ich na slnko 

zvyknite. Aj v lete uprednostňuje vysoké teploty. Mladá rastlina môže prezimovať na svetlom 

mieste. Lepšie je však, ak jej vytvoríte chladnejší priestor (5-10 °C) a aj nároky na intenzitu 

svetla sú vtedy nižšie ako v teplejšom priestore. Počas obdobia rastu sa hnojí 1 x týždenne 

hnojivom na zelené rastliny. Rozmnožuje sa semenami od februára do začiatku apríla. 

Vysievať ich môžete i do bežného črepníka, ktorý zakryjete skleným krytom. Ideálne 

stanovište je pri ústrednom kúrení, pretože odporúčaná teplota je 20-25 °C. Ak sa ukážu prvé 

lístočky, postavte črepník na svetlé miesto, kde rastlinu neohrozia priame slnečné lúče. Občas 

kryt otvorte a vyvetrajte. V mladom štádiu vyzerá rastlina ako na zemi sediaca cibuľa, z ktorej 

v hornej časti vykúka niekoľko listov. Ak je rastlina dostatočne veľká, presadí sa do črepníka. 

Substrát sa udržiava rovnomerne vlhký, nie premokrený. Semienka dostanete v záhradníckych 

predajniach a klíčia pomerne dobre. Na presádzanie rastliny (každé 2-3 roky) potrebujete 

bežný substrát, s pieskom. Hrubý kmeň rastliny je smerom nahor stále tenší. Na jar sa môže v 

ľubovoľnej výške odpíliť. Rastlinu neohrozujú vo veľkej miere škodcovia, napriek tomu ju 

môžu pri bežnej izbovej teplote napadnúť roztoče. V ranom štádiu môžete listy opláchnuť 

bežným prostriedkom na umývanie riadu a dôkladne utrieť. U starších rastlín sa odporúča na 

jar vymeniť vrchnú vrstvu substrátu. Tam sa zberajú soli a škodlivé zložky vo vode. 

 


