
                                                 Gynura Procumbens

                                                      
 Tento tropický polokeř se pěstuje především pro své neobvyklé listy, které jsou ozubené a mají sytě
zelenou barvu a jsou porostlé purpurovým chmýřím. Právě purpurové ochmýření rostlině dodává 
zvláštní půvab. Na jaře rostlina kvete oranžovými pampeliškovitými květy. Tyto květy rostlinu spíše
hyzdí, protože po otevření  silně zapáchají. Květy se proto doporučují zaštipovat, jakmile se objeví. 
Stavbou svých listů je rostlina podobní kopřivě. 

Odrůdy:Gynura sarmentosa má nachově zbarvené listy, Gynuta aurantiaca má listy větší a již není 
tak pohledná
  Původ:roste v teplých a vlhkých lesích ostrova Jáva
Druh: převislá pokojová rostlina
Typ listu: střední listy, zubovité
Barva listu: tmavě zelené, různobarevné
Barva květu: oranžová
Kvete: Kvete od jara do léta.
Výška:20 - 45 cm
Vůně: Květy zapáchají.
Náročnost pěstování: Je to nenáročná rostlina na pěstování.
Použití: Rostlina obzvlášť vynikne v závěsné nádobě.
Tvarování / řez: Rostlinu pravidelně zaštipujeme, aby se bohatě rozrostla.
Trvanlivost: Je to víceletá rostlina, ale mladé rostliny jsou vzhlednější než staré.
Nároky na světlo: přímé světlo, polostín
Odolnost: nemrazuvzdorná
Vlhkomilnost: normální
Substrát: rašelina
Doba květů: březen, duben, květen, červen, červenec, srpen
Požadavky na pěstování
Světlo: Rostlina vyžaduje jasné světlo, aby měla výrazné zbarvení. Na méně slunném místě listy 
zezelenají a rostlina nekvete. Nevadí jí přímé slunce.
Teplota: Rostlina není náročná na teplotu, vyhovuje jí běžná pokojová teplota. V zimě by však
neměla klesnout pod 10° C.
Voda: V době vegetace vydatně zaléváme, v zimě zálivku omezíme.
Vlhkost: Jelikož se jedná o rostlinu tropickou, svědčí jí zvýšená vlhkost vzduchu. Rostlinu 
postavíme do misky s vlhkými kamínky. Listy nerosíme. Voda na listech způsobuje černé skvrny.
Hnojení: V době vegetace hnojíme 2x měsíčně standardním tekutým hnojivem.
Množeni: Množíme na jaře vrcholovými řízky, které zakořeňují při teplotě půdy 18 - 21° C. 
Před zasazením do zeminy řízek ponoříme do růstového hormonu.
Přesazování: Rostlina se obvykle nepřesazuje a vyplatí se spíše vypěstovat z řízků novou rostlinu. 
Jinak se přesazuje každý druhý rok.
Zemina: jednotná zemina nebo rašelinový substrát
Letnění: Vhodné je letnění na slunném stanovišti.
Čištění: Lesk na listy nesnáší.
Škůdci: Rostlina je napadána mšicemi, pokud je umístěna na tmavém místě.     


