
Kalanchoe je nenáročná sukulentná rastlina, ktorá je obľúbeným izbovým kvetom vďaka svojej nenáročnosti, širokej 

farebnej škále. Optimálna teplota na jej pestovanie by mala byť 18°C až 20°C, čiže typická izbová teplota, pričom počas zimy 

zvládne teplotu aj 15°C, no pod túto hranicu radšej neklesajte. Kalanchoe by sa väčšinu času malo pestovať na 

svetlých alebo polotienistých miestach. Počas letných mesiacov ju postupne môžete vykladať na priame slnko, aby si zvykla, 

ale určite ju tak nenechávajte dlhodobo, pretože priame svetlo v kombinácii s vysokou teplotou môže spôsobiť sčervenanie 

listov. Polievať by ste mali len vtedy, keď substrát trochu preschne, čo približne vyjde asi raz do týždňa. Rastlinu 

neprelievajte. Polievať ju môžete zvrchu, vhodnejšia je však metóda polievania „zospodu“, kedy nalejete vodu do misky pod 

kvetináčom. Zemina ju nasaje a prebytočnú vodu vylejte. Nadbytočná voda by mohla spôsobiť hnitie a uhynutie koreňov. 

Listy nevyžadujú byť rosené. 
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