
Epipremnum aureum, potosovec, potos, alebo ľudovo 

„divý Jano“. Potos pre zdravý rast potrebuje bežné izbové teploty, od 18 

do 21 až 24˚C. V zimnom období však neprekáža, keď teplota mierne klesne, na 

15˚C. V tomto období potos zalievajte miernejšie, 1krát do týždňa. V lete, keď je 

výrazne teplo a aj svetla dostatok, rastlina vyžaduje viacej vody. Priemerne ju 

zalievajte 2-3krát do týždňa, resp. podľa. Vyhýbajte sa však zvýšenej pôdnej 

vlhkosti počas daždivého obdobia. Rastlina by nemala byť premokrená. Ak sa 

vám to niekedy „podarí“, nechajte zeminu v črepníku trochu preschnúť a radšej 

zalievajte miernejšie. Dobré je, keď aj listy orosujete vodou, 3krát do týždňa. 

Postrekujte však ráno, alebo v dopoludňajších hodinách, keďže je ešte žiarenie 

slabé. Okrem rosenia, ktoré však udržuje listy bez prachu, škodcov a tiež 

zvyšuje vzdušnú vlhkosť k starostlivosti patrí aj čistenie listov. Najlepšie je to 

robiť s namočenou handričkou, alebo špongiou a podľa potreby. Minimálne však 

jeden krát do roka.  
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