
Difembachia je mohutná rastlina pochádzajúca z tropickej Ameriky, najmä z Brazílie. Má drevnatý, priamo rastúci 

kmeň, dorastá až do výšky 2,5 m. Listy má veľké, striedavé, široko eliptické, výrazne žilnaté, škvrnité alebo 

pruhované.  

Patrí medzi jedovaté rastliny. Obsahuje šťavelan vápenatý, ktorý dráždi pokožku, oči a sliznice. Ak ju 

nedopatrením niekto prehltne, objavuje sa slinenie, zvracanie, kŕče, zápaly a opuchy najmä v ústach, v krku a na 

perách, v ťažších prípadoch sa môžu objaviť i dýchacie problémy.  

Základné zásady pri pestovaní:  

V lete má difenbachia rada vyššiu teplotu, ale nie viac ako 30 °C, v zime jej vyhovuje zasa teplota 18 až 20 °C. 

Staršie rastliny znesú i 16 °C, ale teplota pod 14 °C ich môže poškodiť.  

Rastliny v letnom období chránime pred priamym slnkom, naopak v zime jej vyhovuje jasne osvetlené miesto. 

Rastlina neznáša prievan. Na jar a v lete ju často polievame, v zime zálievku obmedzíme. K zálievke je najlepšie 

využívať mäkkú (dažďovú) vodu izbovej teploty. Rastline prospieva vyššia vzdušná vlhkosť (70 až 80%), pri 

nižšej vlhkosti je nutné ju rosiť. Presádzame ju na jar, približne každý druhý rok.  

Niekedy sa stane, že aj napriek našej starostlivosti niečo nie je v poriadku, asi sme spravili chybu.  

Ak je napríklad spodok stonky mäkký, asi sme ju priveľmi zalievali a vystavili ju nízkej teplote.  

Ak žltnú a vädnú listy, zrejme je príčinou je nízka teplota alebo prievan, alebo oboje.  

Ak opadávajú listy, zasa bude príčinou nízka teplota, prievan alebo priveľmi suchý vzduch. Ak ale opadávajú len 

spodné listy, je to v poriadku, ide o prirodzený jav.  

Ak strácajú listy farebnosť je rastlina vystavená priamemu slnečnému žiareniu.  

Ak sú listy na okraji hnedé, asi sme zabudli rastliny polievať 
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