
Čemerica čierna (Helleborus Niger) je najrozšírenejším druhom, ktorý zvykne kvitnúť už 

od novembra. Čemerice sú kvety, ktoré akoby vyžadovali presný opak toho, čo si väčšina 

ľudí pod starostlivosťou o kvety predstavuje. Sú nenáročné, ale ak chcete, aby boli 

skutočnou zimnou ozdobou vaše záhrady či balkóna, mali by ste pamätať na niekoľko 

podmienok. Čemerica obľubuje tienisté miesto. Najlepšie urobíte, ak ju vysadíte napríklad 

pod listnatý strom, pod ktorým bude tieň príjemný a prirodzený .Aby čemerica v neskorej 

jeseni či v zime vykvitla, v lete jej výrazne obmedzte zálievku. Pokiaľ máte novú rastlinku, 

nezúfajte, keď hneď nebude prekrásna – na dokonalú krásu čemerice si treba počkať 

zo tri sezóny. 
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