
Fikus benjamína je drobnolistý fikus, ktorý je pre svoj vzhľad často pestovaný ako izbová bonsaj. Fikus je 

vcelku nenáročná rastlina, ale jej pestovanie vyžaduje dodržiavanie pár základných pravidiel Fikus benjamína 

vyžaduje dostatok jasného a rozptýleného svetla, nie však priame slnečné svetlo. Rastlina ďalej potrebuje 

teplo. V lete postačí teplota max. do 24 ° C, v zime nesmie teplota klesnúť pod 15 ° C. Maximálna teplota, 

ktorú je fikus benjamína schopný zvládnuť je 30 ° C, minimálna teplota je 10 ° C. Rastlina však veľmi zle znáša 

veľké teplotné zmeny a rozdiely. V lete môžete rastlinu umiestniť von na balkón alebo terasu, lepšie však do 

tienistého kúta, priame slnečné svetlo je nežiaduce. Táto rastlina je háklivá na prievan, preto ju umiestnite na 

miesto, kde na ňu nebude fúkať. Rastlina nie je náročná na substrát. Odporúčame ho zasadiť do substrátu, 

ktorý je určený pre pestovanie fikusov. Jedná sa o ľahký a dobre priepustný rašelinový substrát. 
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