
Hypoest (Hypoestes phyllostachya) pochádza z Madagaskaru, kde tvorí kríčky vysoké asi 50 

cm. U nás sa pestuje ako izbová rastlina, ktorá dorastá do výšky 15 až 25 cm. Na vajcovitých 

špicatých listoch dlhých 5 až 7 cm má väčšie či menšie škvrny, ktoré môžu byť v závislosti od 

odrody ružovej, purpurovej, červenej alebo bielej farby. Nevyhovuje jej priame slnko, preto ju 

položte ďalej od okna. V zime ju však premiestnite tak, aby mala dostatok svetla, ale nesmie byť 

v blízkosti radiátora. Na tmavom mieste sa rastlina vyťahuje a listy strácajú vyfarbenie. Hypoest je 

tiež náročný na teplo, počas celého roka potrebuje byť v miestnosti, kde sa teplota pohybuje okolo  

20 °C. Na bezproblémový rast je dôležitá aj vyššia vlhkosť vzduchu, rastlinu roste aj viackrát denne, 

na drobných lístočkoch môžu pokojne ostať kvapky vody. Substrát musí byť v lete neustále vlhký, 

inak rastline zasychajú listy. V zime zálievku môžete zmierniť. Aby boli listy stále pekne vyfarbené, 

pravidelne raz za dva týždne ju prihnojujte. K bohatému olisteniu prispieva aj zaštipovanie, čím sa 

podporuje tvorba nových výhonkov. Na jar môžete rastlinu zrezať až o polovicu. V rovnakom období 

ju presaďte. 
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