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Tvoria mnohopočetnú rodinu tvarovo a farebne 
atraktívnych rastlín, ideálnych pre trvalkové  
a štylizované výsadby. Vynikajú elegantnými kvetmi, 
ktoré sa v záhradnom dizajne využívajú ako zaujímavý 
architektonický prvok.

R
od Allium má asi tristo 
druhov, medzi ktoré 
patria aj mnohé úžitkové 
rastliny, ako pažítka, 
cibuľa či pór. Pôvodné, 

okrasné druhy sa vďaka ľuďom začali 
rozširovať z centrálnej Ázie, Európy  
a Severnej Ameriky začiatkom 16. sto-
ročia. Odvtedy prešli dlhým procesom 
šľachtenia, vďaka čomu dnes tvoria 
najzaujímavejšiu skupinu cibuľovín, 
ktorú pestovatelia zbožňujú pre ich 
habituálne a farebné charakteristiky. 

skvost záhradnej 
architektúry

Zoltán Nagy       foto Zoltán Nagyˇ

Okrasný 
cesnak

O cesnakoch v skratke 
Z obrovského množstva druhov  
a kultivarov je najznámejším a naj-
používanejším solitérnym cesnakom 
Allium giganteum. Kvetenstvo o prie-
mere 15 - 20 cm kvitne na stopke 
vysokej až 150 cm. Tento nádherný 
cesnak a jeho prešľachtené kultivary 
sú atraktívnou ozdobou okrasných 
záhonov. Sýto fialová záplava guľa-
tých súkvetí „pláva“ nad ostatnou 
výsadbou. V záhonoch suverénne 
kraľuje a môže tu zotrvať dlhé týždne 
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aj po odkvitnutí. Jeho neskôr kvitnúca 
kolegyňa Allium sphaerocephalum 
(vzrastovo menšia a jemnejšia) svojimi 
postupne zakvitajúcimi kvetnými stvol-
mi oživuje trvalkové výsadby, ktorými 
do nich vnáša nežnosť a vzdušnosť. Sa-
motné súkvetie cesnaku tvoria desiat-
ky drobných hviezdicovitých kvetov. 
V závislosti od druhu sa menia nielen 
tvary okvetných lístkov, ale aj ich far-
ba. Napríklad Allium caeruleum kvitne 
na modro, Allium flavum na žlto  
a Allium cristophii na fialovo, Allium 

ursinum na bielo. K obľúbeným cesna-
kom patrí aj Allium schoenoprassum, 
čiže nám dôverne známa pažítka. Bez 
problémov vonku prezimuje a v máji 
prináša množstvo krásnych súkvetí.

Pestovateľské 
podmienky
Vzrastlé druhy cesnakov nie sú vhod-
né na vysádzanie do nádob. Sýtoze-
lené listy spočiatku tvoria zaujímavú 
základňu budúceho kvetu, čoskoro sa 
však pri kvitnutí začínajú zaťahovať 

Allium Giganteum a jeho kultivary 
patria k najkrajším solitérnym 
cesnakom.

K cesnakom s najjemnejšou 
textúrou patrí Allium 

sphaerocephalum.

zeleň

a nepôsobia esteticky. Problémom je 
aj vysoká stonka kvetov, ktorá sa pri 
výsadbe v nádobách často vylamuje. 
Ideálnym prostredím pre výsadbu je 
suchý, slnečný trvalkový záhon. Trval-
ky dokážu zamaskovať povädnuté  
a zatiahnuté listy a vytvoriť hmotu, 
nad ktorou cesnaky vyniknú. Po od-
kvitnutí sa môžu odkvitnuté kveten-
stvá ponechať na záhone, kde budú 
atraktívne ešte najbližší mesiac. Po-
tom sa odstránia a cesnaky prenecha-
jú miesto trvalkám, ktoré sú už  
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Cesnaky vnášajú do záhrady 
silný dizajnový náboj.

Množstvom krásnych 
súkvetí dokáže očariť  
aj obyčajná pažítka.

v tomto období v plnej sile. Ak predsa 
len koketujete s myšlienkou kontaj-
nerovej výsadby, použite nízke druhy 
cesnakov ako Allium christophii alebo 
Allium karataviense.

Plánovanie výsadby
Najideálnejším obdobím na výsadbu 
cesnakov je polovica septembra.  
V tomto období je už pôda chladnejšia 
a nedochádza preto k narašeniu cibúľ. 
V priebehu jesenných mesiacov by sa 
cesnaky mali stihnúť zakoreniť, aby 
v máji a júni mohli zakvitnúť v plnej 
kráse. Pôda musí byť priepustná  
a drenážovaná , aby cibule nezahníva-
li. Dobré je každý 2. - 3. rok cesnaky po 
odkvitnutí vybrať zo zeme, očistiť  
a uskladniť na suchom, tmavom mieste. 
Následne znovu v septembri vysadiť. 
Zabezpečíme si tak nielen vitalitu cibúľ, 
ale aj plnšie, výraznejšie kvety.           e
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