
Cibuľu zornice ste si mali možnosť zakúpiť už od septembra. Ak sa chcete tešiť z krásnych 

kvetov už na Vianoce či Nový rok, je treba cibule zasadiť najneskôr v novembri. Keď ste 

tak neurobili, nevadí - zasaďte cibule teraz v zime a tešte sa z kvetov na Veľkú noc. Cibuľu 

zornice treba zasadiť do primerane veľkej nádoby (medzi cibuľou a stenou nádoby by 

mali ostať asi 1 – 2 cm) s priepustným substrátom. Dno nádoby by mala pokrývať 

drenážna vrstva, jedna tretina cibule by mala vyčnievať nad substrátom. Kvetináč 

umiestnite na teplé, svetlé miesto a mierne zalievajte, nie však na cibuľu, lebo by vyhnila. 

Zálievku zvýšte až potom, keď začne rastlina rásť (po vytvorení cca 8 – 10 cm vysokej 

kvetnej stonky).Keď začne zornica odkvitať, kvetnú stonku zrežte, aby sa cibuľa zbytočne 

nevysiľovala. Nechajte len listy a raz týždenne rastlinu prihnojte. Rastlinu primerane (nie 

príliš!) polievajte až do konca septembra, potom ju nechajte preschnúť a v októbri cibuľu 

uskladnite na tmavom, chladnom a hlavne suchom mieste. V januári až začiatkom 

februára môžete celý postup opakovať, aby vám na jar opäť krásne vykvitla. 
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