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Návod na pestovanie gladiol

  

Gladioly dorastajú do výšky 80-150 cm. V júli z jednej hľuzy vyrastie súkvetie zložené z 10-20 kvetov. 
Materské druhy krížencov dnešných gladiol pochádzajú predovšetkým z južnej Afriky, z toho vyplývajú 
aj ich špecifické nároky na pestovanie - že sa musia na zimu vyberať z pôdy a skladovať v nemrznúcej 
miestnosti. Gladioly sú nenáročné a veľmi dekoratívne rastliny vhodné pre slnečné a polotienisté 
miesta. 

Hľuzy môžete pred vysádzaním namočiť v prípravku proti strapkám (hmyzí škodca, čo cicia na 
kvetoch a hľuzách gladiol) a proti hubovým chorobám. Hľuzy vysádzajte v apríli do hĺbky asi 10 cm. 
Menšie hľuzy o 2-3 cm plytšie. Veľmi malé hľúzky, tzv. koráliky, vysádzajte do hĺbky 3-4 cm. 

Z vlastných skúseností odporúčam gladioly prihnojovať zriedeným vykvaseným slepačím trusom. Prvý 
raz prihnojujem 4 týždne po výsadbe a poslednýkrát v čase, keď sa začínajú objavovať kvety. 
Prihnojujem ich v 14-dňových intervaloch, celkovo 4-6 x za vegetáciu. Doporučujem riedenie 1:10. 

Ak režete kvety do váze, a chcte zachovať hľuzu aj pre ďalšiu sezónu, musíte na rastline nechať čo 
najviac listov, aby sa mohli vytvoriť pekné hľuzy. V opačnom prípade, by hľuzy na budúci rok nevykvitli, 
alebo by boli kvety veľmi malé. Pre dosiahnutie čo najkrajších kvetov, rastliny počas veľkého sucha 
zalievajte. Po odkvitnutí ich už ale nepolievajte. Veľký význam pre gladioly má aj tzv. suchá zálievka, 
čiže okopávanie. Ak je zemina moc ubitá, okopávajte gladioly do hĺbky 2-5 cm. Dávajte ale veľký 
pozor, aby ste nepoškodili hľuzy a korene, ktoré z nich vyrastajú. 

Po odkvitnutí odstráňte z rastliny odkvitnuté kvety, zabránite tak zbytočnému vysilovaniu rastliny a tiež 
ich zbavíte prípadných strapiek. Kvitnutie je aj ideálny čas na skontrolovanie zdravotného stavu 
Vašich rastlín. Ak nájdete nejakú virózou napadnutú rastlinu, tak ju vykopte aj s hľuzou a s koreňmi a 
zničte - najlepšie spálením. 

Virózou napadnutá gladiola

 

 

Nové hľuzy sa na rastlinách vytvárajú podobne 
ako pri všetkých cibuľovinách po odkvitnutí. Za 
6-8 týždňov po odkvitnutí (od polovice 
septembra do októbra) sú už nové hľuzy 
dostatočne vyrastené a je potrebné ich pred 
mrazmi vykopať. Po vybraní z pôdy ich sušte 
pri teplote 25-30 °C. potom odstráňte 
zaschnutú vňať a odumretú materskú hľuzu. 
Nové hľuzy rozdeľte podľa veľkosti a skladujte 
až do jari v suchom bezmrazovom prostredí pri 
teplote 5-10 °C. Počas skladovania ich 
pravidelne kontrolujte, či náhodou nezačínajú 
plesnivieť. Ak by začali plesnivieť premiestnite 
ich do suchého teplého prostredia a pri teplote 
25-30 °C ich 1-2 osušte a potom ich opäť 
uskladnite do chladného prostredia ale na 
suchšie miesto.  
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