
DRACENA WONNA
DRACENA FRAGRANS

Dracena Fragrans, w Polsce nazywana częściej draceną wonną, Golden Coast lub po prostu smo-
kowcem, należy do rodziny szparagowatych. Miejscem jej naturalnego występowania jest Afryka 
– rośnie w dżungli, z powodzeniem osiągając kilka metrów wysokości. W naszych domach pełni-
głównie ozdobną rolę, ale znana jest również jako roślina oczyszczająca powietrze z toksyn.

Jak o nią dbać?

Dracena znakomicie czuje się w jasnych miejscach i uwielbia naturalne światło pod warunkiem, że 
promienie słoneczne nie padają bezpośrednio na nią. Nie jest szczególnie wymagająca, jeśli chodzi 
o częstotliwość podlewania – kolejnej porcji wody potrzebuje dopiero wtedy, gdy warstwa podłoża 
staje się lekko wilgotna. W międzyczasie, zwłaszcza latem, naprawdę trudno jej jednak oprzeć się 
regularnemu zraszaniu. Przyzwyczajona do klimatu panującego w lasach równikowych wschodniej 
Afryki w pełni rozwija skrzydła (a dokładniej: piękne ozdobne liście w charakterystyczne, szerokie 
pasy) w otoczeniu o dużej wilgotności. Warto pamiętać, że nie należy do fanek nadmiaru wody i na 
pewno ucieszy się, jeśli nasze zaangażowanie w pielęgnację nie skończy się dla niej przelaniem. To 
prawdziwa miłośniczka temperatur pokojowych (optymalnie 22-25°C), która nie będzie się dąsać, 
jeśli (z konieczności) zimą przyjdzie jej przebywać w nieco chłodniejszych warunkach. Wszystko, co 
musimy zrobić, to dopilnować, by termometr w pomieszczeniu, w którym zdecydujemy się postawić 
doniczkę z naszą draceną wonną, nie wskazywał mniej niż 15°C. Zimą ograniczamy podlewanie, 
a w okresie wegetacji ponownie zwiększamy ilość wody.

Nawożenie
Dracena będzie jeszcze bardziej zachwycała swoim oryginalnym i eleganckim wyglądem, jeśli 
w okresie letnim zdecydujemy się na cotygodniowe zasilanie jej nawozem mającym w swoim 
składzie azot, fosfor i potas (może być to standardowy nawóz do juk i dracen, który bez problemu 
kupimy w większości sklepów ogrodniczych).

Przesadzanie i dopasowanie podłoża
Przesadzanie draceny wonnej planujemy na wiosnę. Młode kwiaty potrzebują go co roku, starsze 
natomiast rzadziej – co 2-3 lata. Najlepiej czuje się w żyznej, przepuszczalnej glebie o lekko kwaśnym 
odczynie. Jej wymagania spełni uniwersalna ziemia przeznaczona dla roślin pokojowych, a idealnym 
wręcz wyborem będzie podłoże dedykowane palmom, jukom i (oczywiście!) dracenom.
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