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Jar na balkóne
K jari patria kvety, preto by
nemali chýbať ani na terase
či balkóne. Možností je veľa.
Môžete si vytvoriť farebné
kompozície v štýle tón
v tóne alebo hravé a pestré
kvetinové variácie.

Pestrofarebná vôňa jari
V kvetinových debničkách môžete miešať cibuľoviny, na jar kvitnúce trvalky a dreviny, ale aj dvojročné rastliny, napríklad cheiranty (Chiranthus
cheirii). Ich kvety sú tehlovočervené, bordové, žlté, oranžové, biele alebo
aj ružové– závisí to od kultivaru. Objavujú sa v hojnom množstve, a navyše aj nádherne voňajú, vďaka čomu môže byť kompozícia ešte atraktívnejšia. Cheiranty si môžete vysadiť, aj keď už kvitnú, pri pravidelnejšej
zálievke sa z nich budete môcť tešiť až do konca mája.
Kúsok Ázie
Balkón možno rozžiariť aj kvitnúcimi rododendronmi. Na pestovanie v nádobách
je vhodných niekoľko druhov – odporúča
sa však sústrediť sa na nižšie a kompaktne
rastúce druhy a kultivary. Napríklad skoro
kvitnúci Rhododendron impentidum (na
obrázku) vnesie na balkón nádych ázijskej
záhrady. Po odkvitnutí budú rododendrony krášliť priestor svojimi lesklými vždyzelenými listami aj v lete, na jeseň či dokonca
v zime. Dôležitým predpokladom kvitnutia
je kyslejší substrát (s vyšším podielom rašeliny), pravidelná zálievka, prípadne občasné orosenie listov a polotieň.

Rozmanité sirôtky
Ak hľadáte na svoj balkón rastliny, ktoré pokvitnú až do začiatku leta,
vyberte si sirôtky. Ponuka je skutočne bohatá. Nádherné sú výsadby
zo zmiešaných druhov s väčšími aj menšími kvetmi. Ak preferujte
harmóniu, zostavte si kompozíciu z jedného druhu. Sirôtky sú vhodné do moderného aj staršieho prostredia. Bohatým kvitnutím sa vám
odmenia vtedy, ak im doprajete pravidelnú zálievku a budete odstraňovať odkvitnuté kvety. Môžete ich umiestniť do rôznych nádob
– terakotových, plastových či do fóliou vystlatých prútených košíkov.
Pôsobivé sú záplavy kvitnúcich sirôtok v závesných nádobách.

Kvitnúce kry nielen v záhrade
Možno sa vám páčia mnohé na jar kvitnúce kry, no nemáte možnosť ich pestovať vo
vlastnej záhrade. Ak však máte balkón či terasu, môžete niektoré z nich mať aj v týchto
priestoroch. Stačí väčšia nádoba a odtokovým otvorom na dne, humózny a výživný
substrát a budete sa môcť každoročne popýšiť napríklad voňavým orgovánom (Syringa vulgaris), kériou (Keria japonica), dulovcom (Chaenomeles japonica), pierisom
(Pieris floribunda) alebo trojpukom (Deutzia
scabra) (na obrázku). Počítajte s tým, že
dreviny vysadené v nádobách nebudú príliš veľké, každoročne sa vám však odvďačia
peknými kvetmi. K nim môžete umiestniť aj
tulipány alebo dvojročné rastliny.

Náš tip
Ako si veľkonočne naladiť
výsadbu na balkóne?
Kvety by na balkónoch a terasách nemali chýbať najmä
počas sviatkov jari – na Veľkú
noc. Do vysadených misiek
či črepníkov si pred prichádzajúcimi sviatkami môžete
pridať typicky veľkonočné
dekorácie – sliepky, zajace,
prípadne zapichovacie dekorácie. Po sviatkoch ich ľahko odstránite a ďalej, až do
konca mája, sa môžete tešiť
z pekne zakvitnutej výsadby.
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