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Floristika 3. U prodavačky – HRNKOVÉ ROSTLINY - Pěstební 

podmínky 

Přepsat a zpracovat do sešitu Floristiky ( poslat na email do 29.1.2021 )                                                  

                         

 

Čeleď: BROMÉLIOVITÉ 

Guzmánia (guzmánie)  

světlo: vyžaduje polostín 

teplota: nad 20 °C, nesmí stát příliš blízko u topení, vadí jí suchý vzduch 

zálivka: zeminu je třeba udržovat mírně vlhkou, pravidelně nalévat vodu do toulce ( střed květu) 

hnojení: 1x za tři týdny ( od března do října) 

substrát: lehká rašelinová směs 

použití: ve větších aranžmá, okenních sklenících a vitrínách 

 

Čeleď: ARÓNOVITÉ 

Anthurium ( toulitka) 

světlo: plné, ne sluneční záření 

teplota: (cca 21°C) s vyšší vlhkou vzdušností, nemá ráda teplotní poklesy 

zálivka: v létě vydatná, v zimě omezit – substrát nesmí nikdy vyschnout 

hnojení: 1x za 14 dnů – tekutou výživou s obsahem fosforu ( fosfor podporuje kvetení) 

substrát: rašelinový 

použití: samostatně nebo do sesazovaných aranžmá 

*Do čeledi patří např.  Spatiphyllum (spatifilum), Zentedeschia ( kala) 
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Čeleď: LILIOVITÉ 

Glorióza superba ( glorióza) 

světlo: vyžaduje plné světlo 

teplota: 18 – 25°C, potřebuje vlhkost v létě jí vyhovuje pobyt na zahradě 

zálivka: pravidelná, po odkvětu přestáváme rostlinu zalévat,po zaschnutí stonku odsraníme nadzemní  

část a dopřejeme jí vegetační klid 

hnojení: během vegetace 1 – 2x týdně vícesložkovým hnojivem s obsahem dusíku 

substrát: volná půda s vysokým obsahem humusu 

použití: pěstuje se především k řezu květů, ale i jako pokojové rostliny, ve sklenících 

*Do této čeledi patří např. Ornitogalum (snědek) 

 

Čeleď: VŘESOVCOVITÉ 

Rhododendron ( azalka) 

světlo: světlo až polostín, nikdy přímé slunce 

teplota: okolo 15 – 18°C, má ráda chladnější prostředí 

zálivka: vyžaduje hodně vody, zemina v květináči by měla být stále vlhká, přebytečná voda by neměla  

zůstat stát v misce. 

hnojení: po odkvětu 1x – za 14 dnů speciálním hnojivem bez vápna pro rododendrony 

substrát: má ráda kyselou půdu s obsahem rašeliny 

použití: jak v interiéru ( v chladnějších místnostech), také ve stinných částech zahrad  

 

  



 Úkol: 

                                                                                                                                                               

1. Vyjmenuj řez.květy tropického původu, které vyžadují teplotu vzduchu vyšší než 12 °C 

2. A naopak řez. květy, které můžou být skladovány v teplotním rozmezí 7 – 9 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 


