
 

Anthurium  má svoj domov v trópoch, kľúčom k tomu, ako pestovať antúriu, je vytvoriť jej prostredie podobné 

tropickému pralesu. Znamená to, že je potrebné dopriať antúrii dostatok vody. Pozor však dajte na to, aby ste 

v miske pod kvetináčom nenechali stáť vodu. V takom prípade by mohla rastlinka začať hniť. Antúria má rada 

vlhký vzduch, preto je potrebné rosenie v miestnosti, do ktorej ju umiestnite. 

Nároky na teplo má antúria pomerne vysoké. Mala by byť umiestnená v izbe s teplotou od 20 do 27 stupňov, no 

v žiadnom prípade by nemala byť vystavená priamemu slnečnému svetlu. Jej listy by sa mohli rýchlo spáliť, čo 

vám dá antúria najavo hnedými škvrnami. Ideálnym miestom pre antúriu je polotieň. 

Antúrii sa bude dobre dariť v ľahkej a stredne ťažkej zemine, ktorá by mala byť dobre priepustná. Myslite aj na 

drenáž – tá zabráni hnilobným procesom v pôde a rozbahneniu. Hnojiť pôdu, v ktorej antúriu pestujete, je vhodné 

dvakrát  za mesiac od marca do októbra tekutým hnojivom. 
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