
Svokrin jazyk - Sansevieria má rád miesta orientované na západnú stranu. Vyhovuje mu rozptýlené svetlo, ale aj 

ľahký polotieň. Ak by ste ho umiestnili na južnú stranu, odporúčame vám, aby ste okolo obeda zastreli. Svokrin 

jazyk vyžaduje teplotu od 15 do 25 stupňov, pričom v zime by sa mala teplota miestnosti, v ktorej je umiestený, 

pohybovať len okolo 14 stupňov. 

Rastlinke vyhovuje stredne ťažký substrát, ktorý musí byť dobre priepustný a jeho pH by sa malo pohybovať 

niekde okolo hodnoty 6. V čase od apríla do augusta by ste mali svokrin jazyk prihnojovať napríklad aj hnojivom 

pre sukulenty. Pestrolisté druhy svokrinho jazyka by ste nemali hnojiť hnojivami s vysokým obsahom dusíka. 

V období od jari do jesene by mala byť zálievka len mierna. Dôležité je nechať medzi zálievkou zeminu poriadne 

preschnúť. V zime prísun vlahy obmedzte a zalievajte len raz za dva týždne. Pri polievaní svokrinho jazyka dávajte 

pozor, aby sa voda nedostala do stredu ružice, pretože by to mohlo spôsobiť jej hnitie. Listy majú tendenciu sa 

zaprášiť, a tak je vhodné ich raz za čas pretrieť vlhkou handričkou. Rosenie je však nevhodné. 
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