
PEPEROMIA KLUZJOLISTNA

PEPEROMIA CLUSIIFOLIA

Ta niezwykle piękna i nietuzinkowa roślina pochodzi z Jamajki. Ma krótkie, czerwonawe łodygi i mię-
siste, owalne, nieco wydłużone ozdobne liście z purpurową otoczką. Pełni głównie rolę dekoracyjną, 
wprowadzając do wnętrza powiew egzotyki i ciepłego klimatu.

Jak o nią dbać?

W naturalnym środowisku peperomię kluzjolistną można spotkać w lasach tropikalnych. Charakte-
rystyczne warunki panujące w streie równikowej ukształtowały oczywiście jej upodobania. Przede 
wszystkim szczęśliwa peperomia clusiifolia to roślina przebywająca w wilgotnym otoczeniu, na czę-
ściowo zacienionym stanowisku.  Jej liście są znakomicie przygotowane do magazynowania wody, 
zatem nie podlewajmy jej zbyt często. Wiosną i latem w zupełności wystarczy podlewanie raz w ty-
godniu, z kolei jesienią i zimą – nawet raz na 2-3 tygodnie. Do podlewania używajmy przegotowanej 
wody (najlepiej takiej, która została nalana wcześniej i odstawiona przynajmniej na kilkanaście minut 
lub dłużej). Zakresy temperatur, w jakich peperomia kluzjolistna czuje się najbardziej komfortowo, 
są dość szerokie i wynoszą 18-25°C latem oraz 16-20°C zimą. Roślina zdecydowanie nie jest też fanką 
suchego powietrza, dlatego na pewno nie obrazi się, jeśli gdzieś w jej pobliżu ustawimy nawilżacz.

Nawożenie
Zasilanie rośliny przyda się szczególnie od marca do sierpnia – to właśnie wtedy intensywnie rozwi-
jają się jej młode listki, które będą jeszcze zdrowsze dzięki mieszance składników zawartych w uni-
wersalnych nawozach wieloskładnikowych przeznaczonych dla roślin z ozdobnymi liśćmi. Nawoźmy 
nimi peperomię kluzjolistną raz na dwa tygodnie, pamiętając przy tym, by dawka, którą stosujemy 
była o połowę mniejsza niż ta zalecana przez producenta odżywki.

Przesadzanie i dopasowanie podłoża
Najlepszą porą na przesadzanie piękności z Jamajki będzie wiosna. Co ważne, nie musimy tego 
robić każdego roku, a wyłącznie wtedy, gdy przestanie mieścić się w swojej doniczce. Standardowy 
odstęp pomiędzy przesadzeniem wynosi 2-3 lata. Idealnym podłożem dla peperomii będzie takie z 
odpowiednią warstwą drenażową w postaci niewielkich kamyków lub keramzytu oraz wymieszanej 
w stosunku 1:1:1 ziemi torfowej, ziemi liściowej oraz piasku. Dopełnienie stanowi szeroka i płytka 
doniczka, w której peperomia kluzjolistna będzie mogła pokazać cały swój potencjał.
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