
 

Mexické tučnice - návod na pěstování 

Něco o rostlinách: 
  Tučnice, zvláště pak mexické druhy, na které se zaměříme, patří k nejsnáze pěstovatelným 
masožravým rostlinám – většinu lze s úspěchem pěstovat i na okenním parapetu. Drobný 
hmyz jako smutnice a octomilky lapá pomocí vlhkých, slizkých listů. Většina těchto druhů 
pochází z Mexika. V současné době je vyšlechtěno i mnoho kultivarů tučnic nabízených také 
v zahradních řetězcích. 
 
V čem pěstovat: 
  Tučnice pěstujeme v květináčích od průměru 4 cm. Velikost květináče přizpůsobíme 
velikosti rostliny. Z důvodu zachování větší stability půdního prostředí však volíme spíše 
květináče větší. Jako substrát použijeme směs kvalitní světlé rašeliny, perlitu, křemičitého 
písku s přídavkem drceného vápence. Tučnice přesazujeme cca co dva roky, a to vždy na 
počátku vegetace, tj. na jaře. Při přesazování odstraníme staré kořeny a uschlé listy. Při 
sázení dbáme, aby střed listové růžice zůstal v úrovni substrátu - přílišné "utopení" či naopak 
zasazení nedostatečně hluboko může vést ke zpomalení růstu nebo v horších případech k 
úhynu rostliny. 
 
Nároky na prostředí: 
  Tučnice se spokojí s rozptýleným světlem či polostínem, většina druhů snese i přímé slunce 
za oknem. Teploty snese od 10°C v zimě až po 30°C v letním období. Květináče v době 
vegetace, tj. v březnu až říjnu mohou stát trvale v 1 cm vody, v zimě pak substrát udržujeme 
jen mírně vlhký, přičemž je žádoucí snížit teplotu na hodnoty okolo 10°C.  

Výsev:  
Semínka se vysévají na povrch vlhké rašeliny (nezasypávat zeminou!). Výsev udržujeme stále 
vlhký (květináček obalíme např igelitovým sáčkem) při teplotě okolo 25°C na světlém místě. 
Rostlinky vyklíčí za cca 2 – 4 týdny.   
Po dvou měsících je přepikýrujeme do květináčků a pěstujeme jako dospělé rostliny. 

Potíže při pěstování: 
  Tučnice občas napadají mšice, doporučujeme tyto odstraňovat spíše mechanicky a vyhnout 
se chemickým postřikům. V zimě při přelití hrozí uhnití rostliny – v toto období udržujeme 
substrát spíše sušší, rostliny mají téměř sukulentní růžice s dostatečnou zásobou vody. 
 
 

 


