
Asparágus môže nadobudnúť pomerne veľké rozmery a preto by mal mať okolo seba 

pomerne dosť miesta. V rámci jeho teplotných požiadaviek sa odporúča, aby sa pri pestovaní 

teplota udržiavala v rovnomernej hladine. Cez leto je vhodné, aby bola teplota približne 20-21°C, 

vyššie hodnoty by mu mohli škodiť. Počas zimy môžete asparágusy presunúť do mierne 

chladnejšej miestnosti. Asparágus ako izbová rastlina potrebuje, aby bola pravidelne polievaná 

a udržovaná vo vlahe. Od jari do jesene potrebuje kvet výdatnú zálievku. Nenechajte substrát 

úplne vyschnúť a polievajte každý deň alebo každý druhý deň, závisí od teploty a miery 

vlhkosti/suchoty.Keďže obľubuje vlhkosť, tak v čase vysokých horúčav ju môžete z času na čas 

jemne postriekať vodou. Počas zimy je potreba vlahy o niečo menšia a preto môžete pokojne 

počkať kým zemina vyschne a až potom zalieva 
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