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Filodendron Minima to piękna roślina ozdobna, która w naturalnym środowisku oplata pnie drzew
rosnących w tropikalnych lasach deszczowych Ameryki. W warunkach domowych osiąga do trzech
metrów długości. To w zasadzie lokator idealny: dbanie o niego nie sprawia wielkich trudności.
Oprócz tego, że zachwyca intensywnie zielonymi, sercowatymi liśćmi z głębokimi wcięciami, posiadanie go ma też aspekt praktyczny: w końcu nie bez powodu trafił na listę roślin domowych
najlepiej oczyszczających i nawilżających powietrze opublikowaną przez NASA! Ta urokliwa roślina
z pewnością doda charakteru każdemu mieszkaniu. Niech jednak uważają na niego właściciele
zwierząt - roślina ta zawiera szczawiany wapnia, które są szkodliwe (w szczególności dla kotów).

Jak o niego dbać?
Pielęgnacja Filodendrona Minima jest stosunkowo prosta, chociaż oczywiście roślina ta ma swoje
wymagania. Zasada numer jeden brzmi: „Jasne miejsca – tak, bezpośrednio nasłonecznione – nigdy
w życiu!”, więc idealnym kompromisem może w tym wypadku okazać się urządzenie jej stanowiska
w półcieniu. Filodendrony podlewamy raz w tygodniu od wiosny do jesieni i nieco rzadziej w okresie
jesienno-zimowym (najlepiej robić to, kiedy ziemia w doniczce przeschnie, ponieważ nasz zielony
egzotyczny przyjaciel zdecydowanie nie przepada za nadmiarem wilgoci). Dodatkowo zimą filodendron na pewno nie obrazi się na nas za dodatkowe zraszanie, dzięki któremu łatwiej poradzi
sobie z suchym powietrzem w pomieszczeniu. Optymalną temperaturą będzie dla niego 18-22°C.
Jak każda roślina pnąca, do prawidłowego wzrostu potrzebuje palika.

Nawożenie
Dodatkowe zasilanie przyda się Filodendronowi Minima zwłaszcza w okresie wzrostu. Doskonale
sprawdzi się tu nawóz wieloskładnikowy przeznaczony dla roślin o ozdobnych liściach. Stosujmy go
zgodnie z zaleceniami producenta, z ewentualną przerwą w okresie jesienno-zimowym.

Przesadzanie i dopasowanie podłoża
Młode filodendrony potrzebują przesadzania każdego roku, natomiast starszym okazom w zupełności wystarczy wymiana doniczki i ziemi raz na 2-3 lata. Najlepszy czas przypada pod koniec zimy.
Do pełni szczęścia Filodendron Minima będzie potrzebował żyznego, przepuszczalnego, lekkiego
podłoża – najlepiej połączenia ziemi torfowej i kompostowej z dodatkiem piasku lub perlitu.
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