
GRAPTOPETALUM

GRAPTOPETALUM BELLUM

Graptopetalum bellum to sukulent o niewielkich rozmiarach (około 15 centymetrów wysokości), 
przepięknych różowych kwiatach swoim kształtem przypominających gwiazdki i liściach, o których 
mówi się, że tworzą „idealną rozetę”. Pochodzi z  Meksyku i w naturalnych warunkach rośnie na 
skalistych terenach. Miejsce w naszych doniczkach zyskał głównie dzięki widocznym już na pierwszy 
rzut oka walorom dekoracyjnym, a także ze względu na niewielkie wymagania związane z codzien-
ną pielęgnacją.

Jak dbać o tę roślinę?
Jak przystało na przedstawiciela grupy sukulentów, Graptopetalum doskonale udało przystosować 
się do suchego otoczenia bez nadmiaru wody. Nic dziwnego zatem, że roślina ta nie jest entuzjastką 
obitego podlewania. Pamiętajmy, że potrai znakomicie magazynować wodę i nie dostarczajmy 
zbyt dużych jej ilości, a wręcz odprowadzajmy nadmiar. Od wiosny do jesieni podlewajmy symbo-
licznie, by nie dopuścić do więdnięcia liści, a zimą – jeszcze rzadziej. Po prostu zawsze sprawdzajmy, 
czy ziemia w doniczce aby na pewno jest już sucha. Graptopetalum lubi jasne, naturalnie oświetlone 
miejsca, natomiast zdecydowanie nie przyjmie z entuzjazmem wystawiania bezpośrednio na pro-
mienie słoneczne. Latem możemy wystawić roślinę na zewnątrz pod warunkiem, że nie zapomnimy 
o zapewnieniu ochrony przed deszczem i związanym z nim potencjalnym przemoczeniem. Dobrze 
czuje się w  niższych temperaturach (około 15°C, a nawet nieco niższych). Powszechnie uważa się, 
że jeśli nie zapewnimy jej takich warunków przez co najmniej sześć tygodni w roku, nie zakwitnie.

Nawożenie
Decydując się na zasilanie Graptopetalum róbmy raz w miesiącu. Roślina jest wrażliwa na zasolenie, 
więc idealnie nada się do tego i standardowa mieszanka dla sukulentów. Stosujmy go zgodnie 
z zaleceniami producenta. Pamiętajmy jednak, by nie nawozić rośliny ani w okresie wegetatywnym 
(jesienią i zimą), ani bezpośrednio po przesadzeniu. Najlepsza pora na tego rodzaju zabiegi to bez-
sprzecznie wiosna i lato. Sukulent Graptopetalum bellum kwitnie w czerwcu, więc wyświadczymy 
mu przysługę, zasilając mieszanką dla roślin kwitnących tuż przed tym okresem.

Przesadzanie i dopasowanie podłoża
Graptopetalum to roślina, która nie rośnie zbyt szybko, więc spokojnie można przesadzać ją w od-
stępie 2-3 lat, najlepiej wiosną lub latem. Na podłoże wybierajmy ziemię dla kaktusów i sukulentów.
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