
MONSTERA DZIURAWA

MONSTERA DELICIOSA

Chociaż monstera dziurawa jest rośliną wywodzącą się z lasów tropikalnych, bardzo często poja-
wia się w naszych mieszkaniach i trudno się temu dziwić. Wrażenie robią zwłaszcza jej duże liście 
z charakterystycznymi wcięciami, które – oprócz tego, że przyciągają uwagę i są oryginalną ozdobą 
– pełnią bardzo ważną rolę: odpowiadają za prawidłową wentylację całych pnączy. Pnączy? Nie, nie 
przejęzyczyliśmy się. Monstera dziurawa w powietrzu czuje się jak ryba w wodzie (posiada nawet 
korzenie powietrzne!). 

Jak o nią dbać?
Monstera dziurawa nie potrzebuje szczególnych warunków, żeby prawidłowo się rozwijać i cieszyć 
nasze oko, a jej pielęgnacja nie zajmuje wiele czasu. Temperatura, w której czuje się najlepiej to 
18-24°C. Jeśli w pomieszczeniu będzie za zimno, roślina na pew noda nam o tym znać, a na jej 
liściach pojawią się czarne plamy. Monstera pochodzi z tropików, nie dziwi zatem, że uwielbia wil-
gotne powietrze. Właśnie z tego powodu regularne zraszanie wodą (polecamy dwa razy w tygodniu 
latem i raz w tygodniu zimą) to jedna z najlepszych rzeczy, które możemy dla niej zrobić. Z wodą nie 
wolno jednak przesadzić, bo monstera dziurawa zdecydowanie nie lubi jej nadmiaru. Latem wy-
starczy jedno podlewanie w tygodniu, natomiast zimą jedno na dwa tygodnie. Aby stworzyć roślinie 
idealne otoczenie, wybierzmy półcień i unikajmy podłoża z włączonym ogrzewaniem podłogowym 
czy okolic kaloryfera.

Nawożenie
Nawożąc monsterę róbmy to od marca do sierpnia. Warto dodawać odżywkę do wody raz na 
2-3 tygodnie, przy czym obowiązuje tu prosta zasada: roślina potrzebuje tym mniej nawozu, w im 
bardziej zacienionym miejscu stoi.

Przesadzanie i dopasowanie podłoża
Roślinę najlepiej przesadzać wiosną. Raz w roku, do momentu, gdy osiągnie 1 metr wysokości (póź-
niej wystarczy tylko wymieniać górną warstwę ziemi, pilnując przy tym, by przykryć nią wszystkie 
korzenie). W przypadku monstery dziurawej najlepiej sprawdzi się podłoże torfowe przepuszczalne 
i przewiewne, najlepiej z dodatkiem perlitu (w proporcji 3:1).
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