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Kombinácia druhov
Pri zmiešaných výsadbách musíme dbať predovšetkým o správ-
ne farebné zladenie. Ideálne sú kontrastné farby, alebo naopak
farby harmonizujúce. Pri projektovaní treba byť predvídavý 
a opatrný. Jednoliate výsadby rovnakých druhov sa dajú len
ťažko pokaziť. Pri komplexnejších výsadbách však treba premys-
lieť nielen farebnú kombináciu kvetov, ale aj ich výškové člene-
nie a termín kvitnutia. Pri minimalistických záhradách volíme naj-
častejšiu striedmu zosadbu úzkej skupiny cibuľovín, ktoré sa
navzájom pri kvitnutí nemusia ani stretnúť. Prírodne poňaté
záhrady vyžadujú komplexnejšie výsadby, pri ktorých kombinu-
jeme rozličné druhy. Plusom je, ak sa pri kvitnutí vzájomne fareb-
ne vyzdvihujú. Kvitnutie v podobných záhonoch sa dá načaso-
vať aj na niekoľko mesiacov. Viacfázové kvitnutie sa dá docieliť
výberom nielen odlišných druhov rastlín, ale i výberom rozlič-
ných kultivarov toho istého druhu. Pekným príkladom sú tulipáno-
vé zosadby, pri ktorých sa dĺžka kvitnutia dá natiahnuť až na  
3 mesiace.

Cesnaky ako okrasa
Špecifickou skupinou jarných cibuľovín sú okrasné cesnaky.
Patria k tým druhom cibuľovín, ktoré zanechávajú v záhrade
výraznú "architektonickú" stopu. Používajú sa ako solitéry, poprí-
pade v skupinovej výsadbe s redším, nepravidelným sponom.
Výškovo vynikajú nad ostatnými rastlinami a termínom kvitnutia
vypĺňajú čas medzi odkvitajúcimi neskorými cibuľovinami 
a zakvitajúcimi trvalkami.  Výborne sa kombinujú s okrasnými
trávami a aj po odkvitnutí plnia estetickú úlohu v záhone.
Prešľachtená rodina cesnakov  nám dáva na výber zo širokej
škály farieb, výšok, či tvarov kvetov. Vnášajú do záhrady silný
dizajnový náboj, po ktorom radi siahajú architekti projektujúci
moderné, formálne záhrady.

Zákonitosti výsadby
Skupiny cibuľovín by mali vytvárať nepravidelné, jemne vinúce
sa línie, obrysy. Pri plánovaní sa vyvarujme vytváraniu štvorco-
vých, kruhových či eliptických pôdorysov. Cibule môžu byť vysa-
dené v pravidelných sponoch, nikdy však nie v priamych líniách.
Rušivým elementom pri skupinovej výsadbe môže byť aj  strieda-
nie rastlín v pravidelných odstupoch. I pri formálnych výsadbách
musíme brať do úvahy prírodný charakter cibuľovín a prispôso-
biť tomu osadzovací plán. 
S končiacou sa jarou nastáva ten správny čas na plánovanie či
zháňanie informácií o rastlinách  a možnostiach ich výsadby či
kombinácie. Najbližší termín ich výsadby - September, je tu totiž
čo nevidieť.
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KRÁSA JARNÝCH CIBUĽOVÍN
ZÁHONOVÉ VÝSADBY CIBUĽOVÍN  MÔŽU BYŤ VÝRAZNE ŠTYLIZOVANÉ, FORMÁLNE
ALEBO PRÍRODNE POŇATÉ.  PLNOHODNOTNE VYPĹŇAJÚ PRÁZDNE ZÁHONY V OBDOBÍ,
KEĎ EŠTE LEN ZAČÍNAJÚ RAŠIŤ TRVALKY. VÝHODOU ICH POUŽITIA A VZÁJOMNEJ KOMBI-
NÁCIE JE MOŽNOSŤ VYTVORIŤ FAREBNE A KONCEPČNE ÚPLNE ODLIŠNÚ ZÁHRADU,
AKO JU POZNÁME V PRIEBEHU VEGETÁCIE.

Výber podľa gusta
Každá cibuľovina má svoje estetické charakteristi-
ky a agrotechnické špecifiká. Ich poznaním môže-
me pri plánovaní záhonov vytvoriť efektné zosku-
penia, plné farieb a premenlivosti. Jarné cibuľovi-
ny môžeme vysádzať v skupinkách, masovo, alebo
bodovo. Pre masívne výsadby sa najviac hodia
nízke druhy cibuľovín ako sú krókusy, ozdobnice,
snežienky či scily. Tieto zoskupenia sú vhodné na
okrajové časti záhonov, kde ich farba vynikne ploš-
ne. Vyššie cibuľoviny ako narcisy či tulipány sú
ideálne na skupinové vysádzanie záhonov.
Môžeme ich vysádzať v skupinách rovnakej farby,
alebo v zmiešaných zoskupeniach.  Právom patria
k najpoužívanejším a najobľúbenejším druhom.
Špecifickú skupinu tvoria hyacinty a okrasné cesna-
ky, vhodné pre solitérnu, bodovú výsadbu.


