Aglaonema
rodzina Araceae (obrazkowate)

Aglaonema commutatum

Aglaonema 'Treubii'

Aglaonema modestum

Aglaonema modestum

Aglaonema commutatum

Nazwa Aglaonema prawdopodobnie wywodzi się z greckiego - aglaos - jaskrawy, nema – nić, wydaje się,
że ma to związek z wyraźnym rysunkiem na liściach. Znanych jest około 50 gatunków, które pochodzą z tropikalnych
rejonów Indii, Jawy, płd. wsch. Azji i Indonezji. W naturalnych warunkach rosną w tropikalnych lasach, gdzie powietrze
jest bardzo wilgotne, a promienie słoneczne docierają rzadko, dlatego dobrze rosną na stanowisku jasnym,
ale nienasłonecznionym (najlepiej cieniste lub półcieniste). W zbyt ciemnym miejscu jednak liście tracą kolor.
Liście są grube z jasnymi, srebrzystymi plamami, mają kształt lancetowaty (liliokształtne) i są osadzone na długich
ogonkach.
W swojej ojczyźnie dorastają do 2 m wysokości i są nieco skromniej ubarwione. W naszych warunkach osiągają
50 do 100 cm wysokości. Czasem u nas zakwitają – kwiaty są typowe dla roślin obrazkowatych, choć są niepozorne.
Za to ozdobne mogą być ich owoce – czerwone jagody. Lubią stałą wysoką temperaturę (20-25°C) i dużą wilgotność
powietrza, zimą temperatura powietrza i podłoża nie powinna spadać poniżej 18°C. Można je uprawiać również
w hydroponice. Rośliny uprawiane w ziemi w okresie wegetacji podlewamy obficie, miękką wodą o temperaturze
pokojowej, a zimą ograniczamy podlewanie. Rośliny dobrze reagują na zraszanie. Aglaonemy mają system korzeniowy
płaski i dlatego doniczki do ich uprawy powinny być niskie i szerokie.
Najlepsze podłoże to luźne, lekkie i zasobne w próchnicę, wymieszane z torfem i kamieniami (mieszanka ziemi
liściowej z torfem lub torfu z korą).W okresie wegetacji nawozimy je raz na dwa tygodnie roztworem nawozów
(bez wapnia), a w okresie spoczynku przerywamy nawożenie. Przesadzamy je corocznie, do większej doniczki,
nie znoszą obracania i przesuwania doniczek. Rozmnażamy je przez podział lub sadzonkowanie wczesną wiosną
(sadzonki ukorzeniają się najlepiej w ciepłym podłożu ok. 26°C). Na roślinach hodowanych w zbyt suchych
pomieszczeniach mogą pojawić się czerwce i przędziorki. W zabiegach pielęgnacyjnych należy zachować ostrożność,
gdyż zarówno liście jak i owoce zawierają substancje drażniące śluzówkę.
W naszej strefie klimatycznej uprawia się je jako rośliny ozdobne, najczęściej uprawiane są:
Aglaonema commutatum
Aglaonema pictum
Aglaonema treubii
Aglaonema modestum, oraz ich liczne odmiany.
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