
Pri hľadaní vhodného miesta na pestovanie guzmanie je potrebné myslieť na 

niekoľko základných faktorov. V prvom rade potrebuje presvetlený priestor. 

Najlepšou voľbou je blízkosť západného okna. Rovnako dôležitá je aj teplota 

v miestnosti. Tá by mala byť stabilná, v lete od 22 do 25 °C, v zime postačí okolo 

20 °C, minimum je však 16 °C. Guzmanii neprospieva priame slnečné žiarenie, 

citlivá je aj na prievan. Črepník do ktorého hodláme nasadiť guzmaniu, nemusí byť 

príliš objemný. Podstatné je, aby bol hlavne plytký a s dobrým odvodom vody. 

Rastlina takisto nie je náročná na zeminu. Postačí jej zmes rašeliny, listového 

humusu, rozdrvenej kôry a perlitu. Ako drenážnu zložku môžeme použiť aj 

hrubozrnný piesok, alebo polystyrén. Pri sadení guzmanie si treba dať akurát pozor 

na to, aby sme zeminu príliš nezatláčali. Na jar a v lete vyžaduj pravidelnú zálievku 

a substrát by nemal nikdy úplne preschnúť. Na polievanie sa používa odstáta voda, 

ktorá ma izbovú teplotu. Najmä v lete, keď je v miestnostiach horúco, treba  

polievať do stredu ružice tak, aby bola stále zaplnená vodou. Rastline takisto 

prospieva pravidelné rosenie. Mimo sezóny sa zalieva jedenkrát týždenne do pôdy, 

rosí sa podľa stavu vlhkosti v interiéri a hnojenie sa vynecháva. 

 

Pri hľadaní vhodného miesta na pestovanie guzmanie je potrebné myslieť na 

niekoľko základných faktorov. V prvom rade potrebuje presvetlený priestor. 

Najlepšou voľbou je blízkosť západného okna. Rovnako dôležitá je aj teplota 

v miestnosti. Tá by mala byť stabilná, v lete od 22 do 25 °C, v zime postačí okolo 

20 °C, minimum je však 16 °C. Guzmanii neprospieva priame slnečné žiarenie, 

citlivá je aj na prievan. Črepník do ktorého hodláme nasadiť guzmaniu, nemusí byť 

príliš objemný. Podstatné je, aby bol hlavne plytký a s dobrým odvodom vody. 

Rastlina takisto nie je náročná na zeminu. Postačí jej zmes rašeliny, listového 

humusu, rozdrvenej kôry a perlitu. Ako drenážnu zložku môžeme použiť aj 

hrubozrnný piesok, alebo polystyrén. Pri sadení guzmanie si treba dať akurát pozor 

na to, aby sme zeminu príliš nezatláčali. Na jar a v lete vyžaduj pravidelnú zálievku 

a substrát by nemal nikdy úplne preschnúť. Na polievanie sa používa odstáta voda, 

ktorá ma izbovú teplotu. Najmä v lete, keď je v miestnostiach horúco, treba  

polievať do stredu ružice tak, aby bola stále zaplnená vodou. Rastline takisto 

prospieva pravidelné rosenie. Mimo sezóny sa zalieva jedenkrát týždenne do pôdy, 

rosí sa podľa stavu vlhkosti v interiéri a hnojenie sa vynecháva. 

 

 

 

 



 


