Korosta kukilla
Riippumatta siitä, onko puutarhasi pieni vai suuri, sipuleille
löytyy aina paikka. Niitä voi istuttaa esimerkiksi
kukkapenkkiin monivuotisten kasvien lomaan. Monivuotiset
kukat kukkivat periaatteessa vasta toukokuun puolivälistä
lähtien. Keväällä kukkivat sipulikasvit tekevät kukkapenkistä
kauniin jo paljon aikaisemmin. Istuta esimerkiksi krookuksia
ja kevätvuokkoja (Anemone blanda) matalien monivuotisten
kasvien väliin kukkapenkin reunalle. Korkeimpien
monivuotisten kasvien lomassa on tilaa tulppaaneille,
Camassialle ja ryhdikkäille koristesipuleille. Myös varjoisille

sipulit
paikoille löytyy sopivia sipuleita, sinililja, Chionodoxa
(kevättähti), Erythronium (koiranhammas) ja tietyt
narsissilajikkeet antavat väriläiskiä lehtensä pudottavien tai
ikivihreiden pensaiden lomassa. Ja kukapa ei haluaisi
korkeiden puiden alle vaaleanpunaisten, valkoisten ja
sinisten hyasinttien mattoa?
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Pitkän harmaan talven jälkeen on mukavaa saada varhain
keväällä väriä puutarhaan, terassille tai parvekkeelle.
Istuttamalla sipuleita, jotka kukkivat keväällä voit nauttia
varhain runsaasti kukkivista kukista. Krookukset, tulppaanit
ja hyasintit ovat laleja jotka ovat parhaimmillaan
puutarhassa, parvekkeella tai terassilla jo varhain keväällä.
Oletko tekemässä suunnitelmia puutarhaasi varten? Ota aina
keväällä kukkivat sipulit huomioon suunnitelmissasi.
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Kukista on iloa moniksi kuukausiksi
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Koristesipuli
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Kukkamaton saa luotua istuttamalla suuren määrän
sipuleita, esimerkiksi parisataa lumikelloa, krookusta tai
sinililjaa vierekkäin. Voit tehdä kukkamattoja myös
korkeimmista lajeista, kuten tulppaaneista, narsisseista ja
koristesipuleista. Klassisessa puutarhassa, jossa kasvaa
puksipuuta ja laventelia, sipulit voi istuttaa lähelle toisiaan
siten, että neliömetriä kohti tulee 50-60 sipulia. Tällaiset
alueet saavat aikaan mahtavan värivaikutelman. Myöhemmin
yksivuotiset kukat tai kesäsipulit voivat täyttää kevätsipulien
paikan.
Istutatko
pitkävartisempia
kukkasipuleita
puutarhasi monivuotisten kasvien joukkoon? Tällöin riittää
noin 10 sipulia neliömetriä kohti.

Istuta ne ajoissa.
Keväällä kukkivia sipuleita voi
istuttaa syyskuusta lokakuuhun.

Jokaisella sipulikasvilla oma kukinta-aikansa. Kun otat sen
huomioon, voit nauttia kukkivista kasveista jo alkukeväästä.
Ukonhatut ja lumikellot kukkivat ensin. Ne ovat perinteisiä
kevätkasveja, joita on aina ilo katsella. Niiden jälkeen tulevat
krookukset, kevättähdet, narsissit ja ensimmäiset varhaiset
tulppaanilajikkeet. Huhti- ja toukokuussa vuorossa ovat
helmililjat, tulppaanit ja vaikuttavat keisarinkruunut.
Koristesipulit kukkivat toukokuun puolivälistä pitkälle
heinäkuuhun. Kuten huomaat: tekemällä oikeita valintoja voit
nauttia puolen vuoden ajan kauneimmista väreistä.

Istutus

Istutusväli

Möyhennä maa hyvin ja sekoita siihen halutessasi
kompostia. Kaiva kuoppa ja aseta suuret sipulit
pystysuoraan. Pienet sipulit voit sirotella.

Suuret sipulit tarvitsevat enemmän välimatkaa toisiinsa kuin pienet. Suurien
sipulien istutusväli on noin 12 cm, pienten noin 5-7 cm. Välimatka – tai määrä
neliömetriä kohti – riippuu myös vaikutelmasta, jonka haluat saada aikaiseksi.
Jotta saisit aikaan villin, luonnollisen vaikutelman, istuta sipulit vaihtelevien
etäisyyksien päähän. Voit istuttaa yksittäisen sipulin vaikka erilleen kauemmaksi
toisista. Entä jos haluat saada aikaan selkeän kukkamaton? Istuta sipulit tällöin
säännöllisen välimatkan päähän toisistaan.

Milloin on sopiva istutusaika
Keväällä kukkivat sipulit istutetaan syyskuusta
lokakuuhun. Ne on kuitenkin syytä istuttaa ennen
pakkasia.

Maaperän laatu ja veden poistuminen

Kukkasipulien istutus maahan

Sadevesi poistuu hiekkaisesta maasta helposti. Savinen maa puolestaan pysyy
kauemmin kosteana. Kukkasipulit eivät pidä märästä maasta, jos maa on
savista, on huolehdittava siitä, että vesi pääsee poistumaan. Savimaasta saa
kevyemmän sekoittamalla siihen hiekkaa tai kompostia. Voit myös sirotella
hienoa soraa tai kissanhiekkaa kuoppaan ennen sipulien istuttamista.

Istutussyvyys
Istutussyvyyttä koskee yleinen sääntö : istuta sipuli
kaksi kertaa syvemmälle kuin sen korkeus. Suuret
sipulit, kuten narsissit, tulppaanit ja hyasintit on
istutettava noin 15-20 cm:n syvyyteen. Pienten kasvien,
kuten lumikellon ja krookuksen istutussyvyys on noin
5 – 10 cm.

Vesi ja pakkanen
Kastele sipulit heti istuttamisen jälkeen. Näin ne alkavat kehittää juuria. Mitä
nopeammin juuret muodostuvat sitä nopeammin sipuli pystyy kestämään kylmää
ja pakkasta. Kastelu on turhaa syyssateiden alettua.

Vihje 1.
Ruukkusipulit eivät yleensä kärsi
kylmästä talvella. Älä kuitenkaan
istuta niitä liian lähelle ruukun

Säilytys

reunaa, sillä pakkanen tunkeutuu

Monet sipulit voi jättää maahan
kukinnan jälkeen. Jätä ne omiin
oloihinsa ja anna lehden kuolla
itsestään. Sipulit kukkivat taas
seuraavana vuonna uudestaan.
Lannoittaminen on välttämätöntä.
Käytä lannoitusainetta – orgaanista
tai keinolannoitetta – sillä hetkellä
kun sipulit alkavat nousta pintaan ja
toista käsittely heti kukinnan jälkeen.

ruukkuun juuri reunan kautta. Jos
pakkanen on kova, voit kääriä
ruukut esimerkiksi ilmatyynylliseen
kelmuun. Voit säilyttää niitä myös
tilapäisesti tilassa, jonka lämpötila
ei ole korkeampi kuin 13
Celsiusastetta.

Vihje 2.
Istuttaminen on helppoa
Terassia ja parveketta pidetään yhä useammin olohuoneen jatkeena. Kesällä voit
nauttia värikkäistä kukista ja yksivuotisista kasveista ruukuissa ja
parvekelaatikoissa. Keväällä sipulikasvit antavat väriä ja eloisan ilmapiirin.
Kukkasipulien istutus ruukkuihin on helppoa. Valitse ruukku tai laatikko, joka ei
ole liian pieni ja jonka pohjassa on reikä. Peitä reikä ruukunsirpaleilla ja
savirakeilla. Näin ylimääräinen vesi pääsee poistumaan helposti. Täytä ruukku tai
laatikko sen jälkeen mullalla. Käytä niin paljon multaa, että sipulit on mahdollista
istuttaa oikeaan istutussyvyyteen. Voit lukea tämän esitteen takaa, kuinka syvälle
sipulit on istutettava. Istuta nyt sipulit ja täytä ruukku miltei reunaan saakka.
Ruukkuihin ja laatikoihin istutettavat sipulit voivat olla lähempänä toisiaan kuin
maahan istutettavat sipulit. Näin
syntyy kauniimpi vaikutelma. Käytä
myös eri korkuisia kasveja, jotta saisit
aikaan vaihtelevan ja luonnollisen
vaikutelman.

Kukkasipulit ruukuissa ja laatikoissa

Saviruukut voivat haljeta
pakkasessa. Tämä johtuu siitä, että
multa laajenee pakkasen
vaikutuksesta. Voit välttyä tältä
istuttamalla sipulit ensin
muoviruukkuun ja asettamalla sitten
tämän ’sisäruukun’ saviruukkuun.
Huolehdi, että vesi pääsee
poistumaan myös tästä ruukusta.
Jos pakkanen on kova, voit täyttää
muoviruukun ja saviruukun välisen
tilan halutessasi eristysmateriaalilla.

Kerrosten tekeminen
Voit
istuttaa
kukkasipuleita
kerroksittain toistensa päälle sekä
maahan että ruukkuihin ja laatikoihin;
kyseessä on kerrosvoileipä- tai
lasagnemenetelmä.
Alin
kerros
koostuu
viimeksi
kukkivista
sipuleista, esimerkiksi tulppaaneista.
Niiden päälle istutetaan aikaisin
kukkivia sipuleita, kuten krookuksia
tai iiriksiä. Sipulit voivat olla
päällekkäin ongelmitta. Ne kukkivat
kuten tavallisesti, toistensa jälkeen,
mutta samalla paikalla. Näin sinulla
on kukkiva ruukku tai laatikko
viikkojen ajan.

Kasvit kerroksittain

