
Cyklámen je hľuznatá trvalka sa šíp ovitými listami zelenej farby a strieborných vzorov. Kvitne na jeseň a v zime. 

V lete u neho prebieha vegetačný pokoj. Jeho listy zožltnú a odumierajú, rastlina nejaví žiadne známky rastu. V 

tejto dobe si však uchováva vo svojich hľuzách energiu pre ďalšie kvitnutie. Dariť sa mu bude v chladných 

podmienkach. Teda chladných miestnostiach bytu. Denná teplota sa má pohybovať okolo 16 ° C a nočné okolo 5 ° 

C. Má rád svetlo, najlepšie urobíte, umiestnite  ho v blízkosti južného okna alebo na okenný parapet smerom na 

východ či západ. V čase, keď je rastlina aktívny je potrebné, aby bola zaliata vždy, keď je pôda suchá. Vodu vždy 

lejte na zeminu, nie na rastlinu. V čase kvitnutia je nutné, aby mal dostatočne vysokú vlhkosť.  

V období straty kvetov sa zálievka obmedzí. Rastlina musí na dva až tri mesiace úplne vyschnúť. Nový rast by sa 

mal začať objavovať v septembri. Znovu tak obnovte zalievanie aj hnojenie. Rastlinu preneste z chladného 

prostredia späť dovnútra 
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