
SANSEWIERIA CYLINDRYCZNA
SANSEVIERIA CYLINDRICA

Sansewieria cylindryczna, znana też pod nazwą wężownica cylindryczna, to sukulent z rodziny 
szparagowatych pochodzący z południowo-zachodniej Afryki, spotykany również w południowo-
-wschodniej Azji i na Półwyspie Arabskim. Ma długie, grube i niezwykle sztywne liście, przypomina-
jące swoim kształtem szablę, w których magazynuje wodę. Sansewierie cylindryczne w doniczkach 
mogą rosnąć prosto lub zostać zaplecione w efektownie wyglądający warkocz.

Jak o nią dbać?

Jak każdy sukulent, Sansewieria Cylindryczna bohatersko znosi ekstremalne warunki. Poradzi sobie 
zarówno wystawiona na bezpośrednie padanie promieni słonecznych, jak i odsunięta w miejsce z 
małą ilością światła, jednak – gdyby mogła – bez wahania wybrałaby dla siebie stanowisko w półcie-
niu. Nie wymaga częstego podlewania, ponieważ jest ewolucyjnie przystosowana do gromadzenia 
wody. Aby zapewnić jej optymalny poziom nawodnienia, wystarczy regularnie sprawdzać ziemię w 
doniczce i podlewać roślinę dopiero wtedy, gdy jej wierzchnia warstwa jest zupełnie sucha.

Nawożenie
Sansewieria cylindryczna świetnie radzi sobie bez dodatkowego wspomagania nawozami. Mało 
tego, zasilanie jej preparatami z dużą zawartością azotu może zdecydowanie przyspieszyć jej rozrost 
i przyczynić się do konieczności częstszego przesadzania. Jeśli natomiast widać, że roślinie ewident-
nie brakuje makroelementów, a jej wygląd nas niepokoi, wybierzmy płynny nawóz uniwersalny, do 
roślin ozdobnych albo kaktusów – przybyszka z Afryki z pewnością nie będzie wybredna również 
w tej kwestii.

Przesadzanie i dopasowanie podłoża
Wężownica cylindryczna posiada bardzo silny system korzeniowy. Mimo, że jest niezwykle wyro-
zumiała i gotowa wybaczyć nam brak optymalnych warunków, może zdarzyć się, że – dosłownie 
– rozsadzi doniczkę, jeśli ta będzie zbyt mała. Najlepszą porą na przesadzanie to wiosna. Decydujmy 
się na nie, jeśli widzimy, że korzenie rośliny zajmują całą doniczkę. Idealne dla sansewierii będzie 
przepuszczalne, żyzne, próchnicze podłoże – na pewno świetnie poczuje się w uniwersalnej ziemi 
przeznaczonej dla roślin doniczkowych wymieszanej z odrobiną drobnego żwiru bądź piasku, ko-
niecznie z warstwą drenażu z keramzytu na dnie.
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