
Dracaena marginata je jedna z najznámejších dracén. Je pre ňu typická holá stonka nesúca ružicu z úzkych 

listov sfarbených podľa druhu. Rastie pomaly, do výšky okolo 150 cm. 

Je to nenáročná rastlina, vydrží práve tak na tienistom mieste, ako aj na priamom slnku. Optimálne je veľmi 

svetlé miesto bez priameho slnka. Keď si však zvykne na určitý prísun svetla, ťažko znáša presun na inak 

osvetlené stanovisko (začnú jej žltnúť a schnúť listy). Rastlina nie je náročná na teplotu. Vhodná je bežná 

izbová teplota. Rastline sa darí pri zvýšenej vlhkosti vzduchu, preto listy pravidelne rosíme. Vhodné je utierať 

jej listy vlhkou handrou alebo ju osprchova5 vlažnou vodou. Pretože staré, odrastajúce listy žltnú, je potrebné 

ich odstrániť. Najlepšie tak, že list uchopíme pri kmeni a odlomíme ťahom nadol.  

Každých 14 dní v období vegetácie hnojíme štandardným tekutým hnojivom.  

Presádzame podľa potreby vždy na jar do rašelinového substrátu. Mladé rastliny každoročne na jar, starším 

postačuje vymeniť len hornú vrstvu. Pekný tvaru rastliny dosiahneme, keď výhony pravidelne zaštipujeme.  

V dobe vegetácie hojne zalievame, v období pokoja zálievku zmiernime.  
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