
Konvalinka voňavá dosahuje výšku 15-25 cm, kvitne v máji až júni jemnými kvetmi, ktorých môže byť na 

jednej stonke 6-10 kusov. Je dôležité si uvedomiť, že sa rozširuje podzemnými poplazmi a tie bývajú v 

raste niekedy agresívne. Preto si svoje využitie nájde najmä ako pôdopokryvná rastlinka, ktorá je schopná 

za pár rokov vytvoriť súvislý koberec. Ak si ju chceme ustrážiť použijeme gumené koreňové bariéry. Tie 

používame najmä pri väčších rastlinách, ale v prípade obmedzeného priestoru ich môžeme využiť aj tu. 

Konvalinky nemajú špecifické nároky na pH, ale najviac im vyhovuje neutrálne a pôda dobre priepustná a 

vlhká. Najlepšie ukážu svoju krásu v polotieni a preto sa používa aj ako podrast pre väčšie rastliny. 

Jednoducho ich množíme na jeseň  (jar) delením trsova na podporu kvitnutia môžeme pridať kompost v 

čase po odkvitnutí. Ak tieto rastlinky potrebujete skrotiť a z určitej časti ich odstrániť na jar, podzemky 

nevyhadzujte, ale radšej ich darujte alebo vysaďte na iné miesto. Pri presádzaní v jarných mesiacoch pred 

vypučaním listov sa rastlinky nepoškodia, no dávame pozor na mäsité puky, ktoré ukrývajú kvetné základy. 

Tie sa pri manipulácii môžu polámať, čím rastliny znehodnotíme. Rastlinka je celá jedovatá a tak si 

dávame pozor na všetky jej časti a takisto aj na vodu vo váze, v ktorej boli umiestnené.  
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