
Na jeseň má už väčšina bohato kvitnúcich 
letničiek a iných balkónových kvetín 
svoju „kariéru“ za sebou, vo vegetačných 
nádobách a hrantíkoch tak postupne vznikajú 
neestetické prázdne miesta. Tie však možno 
ešte pred zimou zaplniť atraktívnymi, na jeseň 
kvitnúcimi trvalkami, okrasnými trávami alebo 
cibuľovinami. 
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Pestrofarebná jeseň 
v kvetináčoch



V
ysadenými vegetačnými ná-

dobami si možno ešte aj teraz 

zatraktívniť terasy, balkóny, vstup-

né priestory do domu alebo ich možno 

rozmiestniť len tak, kde-tu po záhrade. 

Záhradníctva momentálne ponúka-

jú obrovské množstvo nádherných  

a typicky jesenných rastlín. Základom 

je výber druhov, ktoré znesú stiesnené 

podmienky vegetačných nádob, budú 

zaujímavé svojim celkovým habitusom, 

kvitnutím, farebným olistením, prí-

padne aj množstvom plodov. Na rozdiel  

od letničiek netreba veľmi prihliadať 

ani na svetelné podmienky, pretože  

na jeseň majú slnečné lúče oveľa slabšiu 

intenzitu. Väčšina na jeseň príťažlivých 

rastlín znesie aj nižšie teploty. Chlad  

v tomto prípade doslova čaruje. Veľa 

trvaliek totiž v chladnejších jesenných 

mesiacoch intenzívnejšie vyfarbuje 

svoje listy (zbehovec, okrasná kapus-

ta, rozchodníky, heuchera), navyše 

viac vynikne aj ich štruktúra a symet-

rické žilkovanie. Mnohé druhy trvaliek 

a cibuľovín dokonca vykvitajú v jesen-

ných mesiacoch (liriope, horce, ajania, 

rohovec) a vybrané druhy sú zasa de-

koratívne farebnými plodmi (okrasné 

papričky, gaultéria). Ideálny termín 

výsadby je koniec septembra, naj-

neskôr do polovice októbra. V tomto 

období sa ešte stihnú sadenice dobre 

zakoreniť. Jednotlivé rastliny môžu byť 

vysadené kombinovane, v menších  

a väčších skupinách (zastúpené by mali 

byť rozličné rastové formy – vzpria-

mene rastúce, trsovité, prevísajúce...) 

alebo jednotlivo, v rôznych typoch 

vegetačných nádob. Vhodné sú tera-

kotové nádoby a prútené košíky. V mo-

derne ladených priestoroch sa uplatnia 

napríklad aj nádoby z kovu či plastu. 

Chryzantémy, vresy 
a horce

Medzi najobľúbenejšie „jesenné trvalky“ 

patria chryzantémy. Výber vhodných 

kultivarov na balkón a terasu (z hľadiska 

farieb a tvarov kvetov) je skutočne veľký, 

pričom na pestovanie v nádobách  

si treba vyberať skôr kultivary s nižším  

a kompaktnejším rastom. V prípade 

chry zantém sa možno zaujímavo pohrať  

aj s farbami a kombinovať ich s farbami 

vresov a vresovcov, prípadne astier (As-

ter) a rôznych doplnkov (košíky, plody 

tekvíc, záhradný nábytok na balkóne). 

Pri pestovaní chryzantém však netreba 

zabúdať na pravidelnú zálievku, tieto 

trvalky totiž neznášajú časté vyschnutie 

koreňového balu. Okrem univerzál-

nych chryzantém sú najmä v jesenných 

mesia coch obľúbené aj rôzne druhy 

sirôtok, takisto na bielo, ružovo alebo 

fialovo kvitnúce vresy (Calluna vulgaris) 

a bohato kvitnúce vresovce (Erica gra-

cilis), ktoré však neznesú silnejšie mrazy 

a sú preto len dočasnou dekoráciou 

balkóna. Obľúbené v kombinovaných 

výsadbách sú aj rozlične sfarbené 

okrasné kapusty (Brassica oleracea), 

pričom tieto sa najlepšie vyfarbia práve  

po prvých jesenných mrazíkoch. Táto 

rastlina je úplne nenáročná na pesto-

vanie a balkón môže dekorovať prakticky 

až do Vianoc. Do jesenných kompozícií 

v nádobách sa budú hodiť aj cykláme-

ny (Cyclamen persicum), pričom tie už 

 Rastliny v nádobách je najlepšie sústreďovať 
do menších skupiniek, ideálne farebne zladených. 
 Atraktívna  pernettya s ostrými listami 
pochádza z Čile a do konca jesene púta ružovými 
alebo bielymi plodmi. 
 V jesenných kompozíciách by nemala chýbať 
ani okrasná kapusta a vždyzelená gaultéria s pekný-
mi plodmi. 






