
Zamiokulka pochádzajúca z Madagaskaru, je veľmi nenáročná Potrebuje predovšetkým rozptýlené 

svetlo a dostatok vody. Zalievajte ju pravidelne raz za týždeň, častejšie však nie. V letnom období ju 

raz za štrnásť dní prihnojte tekutým hnojivom pre izbové rastliny. Na zimu je nutné zálievku 

obmedziť Až zhruba štrnásť dní pred vianočnými sviatkami zalievajte zase ako v lete a zamiokulkas 

prihnojte. V tomto období totiž prirastajú nové výhonky, ktoré spotrebúvajú materskej rastline veľa 

energie. Potom, čo sa nové výhony rozvinú, zálievku opäť obmedzte. Zamiokulkas presádzajte raz za 

dva roky v jarnom období do kvetináča väčšieho asi o päť centimetrov. Použite bežný substrát pre 

izbové rastliny, zmiešaný s trochou piesku. Na dno kvetináča je dobré pridať drenáž vo forme 

kamienkov či keramzitu, aby korene v prípade hojnej zálievky nestáli vo vode. 
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