
Bleduľa letná (Leucojum aestivum) je ďalší druh tejto krásnej cibuľoviny, ktorý bežne 

zoženiete na jeseň. Táto bleduľa kvitne v máji až júni a na každom kvetnom stvole má až 

3-8 menších kvetov. Má rada mierny polotieň až tieň. Slnečné ani príliš suché miesto im 

príliš nevyhovuje a nerastú tu dobre. Pozor aj na miesta pod plytko koreniacimi 
drevinami. Tiež nie sú vhodné. Potrebná je čerstvá, mierne vlhká a priepustná pôda, skôr 

ťažšia. Rastliny môžete pestovať aj v črepníkoch, ale toto riešenie treba brať ako dočasné. 

Pekná môže byť kombinácia bledúľ a ďalších jarných cibuľovín vo väčšej nádobe. Cibule 

bledúľ sa vysádzajú na jeseň – v tomto období sa najčastejšie dajú kúpiť. Ideálne je 

vysádzať do menších, či väčších skupiniek a do hĺbky 10cm. Nikdy nie 

plytšie. Skupinky by od seba mali byť vzdialené aspoň 30cm. Nevysádzajte cibule kde tu, 

jednotlivo. Rastliny by ani v čase kvitnutia nevynikli. Vhodné miesto je v blízkosti 

jazierok a krov kvitnúcich skoro na jar, v kombinácii so snežienkami, tavolínmi a 

krókusmi. 
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