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Fitonia to roślina doniczkowa, która coraz częściej pojawia się w naszych mieszkaniach. Ogromne 
wrażenie robią szczególnie jej eliptyczne, intensywnie zielone liście pokryte delikatnymi włoskami 
i siatką białych, miejscami wpadających w odcień różowego nerwów. Odznacza się dużą wrażliwo-
ścią i otwarcie komunikuje swoje potrzeby. A przy tym jest dość… towarzyska.

Jak o nią dbać?
Fitonia bardzo lubi cień i wilgotne powietrze. Jeśli światła będzie zbyt wiele, a powietrze okaże się 
zbyt suche, z pewnością da nam o tym znać. W jaki sposób? Jej listki się zwiną. Powinno być to dla 
nas sygnałem ostrzegawczym, ale w żadnym wypadku powodem do wpadania w panikę. Wystar-
czy wtedy zanurzyć doniczkę w wodzie i przenieść Fitonię w miejsce, w którym dominuje półcień. 
Szczególnie ważne jest, aby jej nie przesuszyć. Obite podlewanie 2-3 razy w tygodniu latem i 1 raz 
w tygodniu zimą z pewnością pozwoli nam tego uniknąć. Uważnie obserwujmy przy tym listki – jeśli 
zżółkną, będzie to oznaczało, że Fitonia prosi nas o ograniczenie ilości wody. Optymalna tempe-
ratura dla Fitonii wynosi powyżej 18°C, przy czym – jeśli chcemy, by była szczęśliwa i cudownie się 
rozwijała – słupek rtęci w termometrze w pomieszczeniu, w którym przebywa, powinien wskazywać 
nawet 22-24°C. Oczywiście im cieplej, tym bardziej dbajmy o zapewnienie jej odpowiedniego pozio-
mu wilgotności. Zdecydowanie może pomóc w tym codzienne zraszanie, postawienie w sąsiedztwie 
Fitonii nawilżacza powietrza lub… zapewnienie jej towarzystwa innych roślin tworzących wilgotny 
mikroklimat, takich jak np. skrzydłokwiat, pilea peperomioides czy paprotka.

Nawożenie
Zasilanie przyda się Fitonii w szczególności latem (zimą powinniśmy całkowicie z niego zrezygno-
wać). Co 2-3 tygodnie stosujmy w tym celu mocno rozcieńczony nawóz wieloskładnikowy do roślin 
doniczkowych o zielonych liściach.

Przesadzanie i dopasowanie podłoża
Żyzne i przepuszczalne – właśnie takie podłoże najbardziej odpowiada Fitonii, w związku z czym 
najlepiej czuje się w ziemi torfowej lub gliniastej. Przesadzajmy ją co roku, wiosną. Roślina nie po-
trzebuje głębokiej doniczki, bo korzeni się stosunkowo płytko.
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