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Po długiej, ponurej zimie przyjemnie jest jeżeli Wasz ogród
wcześnie, ponownie nabiera barw. Dzięki cebulkom kwiatów
kwitnących wiosną już bardzo wcześnie można się cieszyć
obficie kwitnącymi kwiatami. Krokusy, tulipany i hiacynty to
gatunki, które bardzo wcześnie prezentują się w całej swej
okazałości w ogrodzie, na balkonie lub na tarasie. Czy macie już
plany dotyczące urządzenia ogrodu? Jeżeli tak, zawsze warto
jest wziąć pod uwagę cebulki kwiatów kwitnących wiosną.
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zasadzenia w miejscach bardziej zacienionych. Cebulica
(Scilla), śnieżnik (Chionodoxa), psi ząb (Erythronium) oraz
pewne odmiany narcyzów stanowią barwny akcent pomiędzy
krzewami tracącymi liście na zimę i zimozielonymi. A kto nie
chciałby mieć pod wysokimi drzewami dywanu z różowych,
białych i niebieskich hiacyntów leśnych?

Kwiatowy dywan powstanie gdy, posadzisz dużą liczbę
cebulek, na przykład kilkaset cebulek śnieżyczek
przebiśniegów, krokusów lub śnieżników śnieżyczek
przebiśniegów, krokusów lub śnieżników obok siebie.
Można również tworzyć kwiatowe dywany z kwiatów o
dłuższych łodygach, takich jak tulipany, narcyzy i czosnki
ozdobne. W klasycznym ogrodzie z połaciami porośniętymi
bukszpanem lub innymi krzewami* można posadzić blisko
siebie od 50-ciu do 60-ciu cebulek na metr kwadratowy.
Daje to wspaniały efekt kolorystyczny. Później w miejsce
cebulek kwiatów kwitnących wiosną można posadzić rośliny
jednoroczne lub cebulki kwiatów kwitnących latem. Dla
urozmaicenie rabaty można zasadzić około 10-ciu cebulek
na metr kwadratowy wśród innych roślin.
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Niezależnie od tego czy Wasz ogród jest mały czy duży,
wszędzie znajdzie się miejsce w którym można zasadzić
cebulki. Na przykład na obrzeżu, obok roślin wieloletnich,
które kwitną z reguły dopiero od połowy maja. Cebulki
wczesnych kwiatów kwitnących wiosną sprawią, że będzie o
wiele przyjemniej patrzeć na te obrzeża. Na krokusy oraz
zawilce wiosenne (Anemone blanda) można na przykład
wybrać miejsce pośród niskich roślin wieloletnich z samego
brzegu. Wśród wyższych roślin wieloletnich często można
znaleźć miejsce na tulipany, kamasję oraz dostojny czosnek
ozdobny. Są również cebulki które doskonale nadają się do

Radość z kwitnących kwiatów przez wiele miesięcy

Zasadź j e w  porę.
Od września do końca października można
sadzić cebulki kwiatów kwitnących wiosną.

Każda roślina cebulowa kwitnie w określonym terminie. Jeżeli
weźmiecie to pod uwagę, już od wczesnej wiosny będziecie się
cieszyć kwitnącymi kwiatami cebulowymi. Jako pierwsze
zakwitają rannik zimowy oraz śnieżyczka przebiśnieg. Są one
tradycyjnymi zwiastunami wiosny, które zawsze cieszą oczy.
Następnie zakwitają krokusy, śnieżniki (Chionodoxa), narcyzy
oraz pierwsze wczesne tulipany. W kwietniu i maju przychodzi
kolej na szafirki, tulipany oraz przepiękne korony cesarskie
(Fritillaria). Czosnek ozdobny (Allium) kwitnie od połowy maja
prawie do końca lipca. Tak więc wiosenne rośliny cebulowe
mogą ozdabiać ogród przez pół roku.

Sadzenie

Odległość sadzenia

Przed przystąpieniem do sadzenia ziemię należy dobrze
spulchnić i ewentualnie zmieszać z kompostem. Wykopać
dołek i duże cebulki sadzić w dołku czubkiem do góry. Małe
cebulki można rozsypać w rowkach i przykryć ziemią.

Duże cebulki kwiatowe należy sadzić w większej odległości od siebie niż małe.
Duże cebulki sadzi się w odległości mniej więcej 12 cm od siebie, natomiast małe
cebulki w odległości około 5-7 cm od siebie. Efekt jaki chcesz osiągnąć na rabacie
zależy od odległości lub liczby cebulek posadzonych na metrze kwadratowym. W
celu uzyskania naturalnego efektu cebulki sadzi się w różnych odległościach od
siebie. Gdy pragniecie osiągnąć efekt uporządkowanego kwiatowego dywanu,
wówczas cebulki należy zasadzić w równych odległościach od siebie.

Kiedy sadzić?
Cebulki kwiatów kwitnących wiosną można sadzić od
września do końca października. Najlepiej jednak przed
przymrozkami.

Cebulki kwiatowe n a rabatach
Głębokość sadzenia
Istnieje ogólnie obowiązująca zasada dotycząca
głębokości sadzenia: cebulki należy sadzić na głębokości
równej dwukrotnej ich wysokości. Dla dużych cebulek,
takich jak cebulki narcyzów, tulipanów i hiacyntów jest to
głębokość około15-20 cm. Głębokość sadzenia mniejszych
cebulek wynosi około 5 - 10 cm.

Dobra rada 1.
Zimą cebulki kwiatowe w donicach
nie będą z reguły narażone na chłód.
Nie należy ich jednak sadzić zbyt
blisko brzegu donicy, ponieważ

Cebulki na następny rok
Rodzaj gleby i odpływ wody
W glebie piaszczystej woda wsiąka jest stosunkowo łatwo. Gleba gliniasta natomiast
ma tendencję do zatrzymywania wilgoci przez długi czas. Cebulki źle znoszą
nadmierną wilgoć, zatem jeżeli sadzi się je w glebie gliniastej, należy zadbać o
należyty odpływ wody. Glebę gliniastą można trochę spulchnić poprzez zmieszanie
jej z piaskiem lub kompostem. Przed zasadzeniem cebulek w wykopanych w tym celu
dołkach można również wsypać do nich drobne kamyczki lub żwir.

Woda i mróz
Natychmiast po zasadzeniu cebulki należy podlać. W ten sposób zostaną one
pobudzone do wypuszczenia korzeni. Im wcześniej wytworzą się korzenie, tym
prędzej cebulka będzie odporna na mróz. Podlewania można zaprzestać w
momencie rozpoczęcia się deszczów jesiennych.

Wiele cebulek można po przekwitnięciu pozostawić w ziemi. Nie należy
ich ruszać, a liście należy pozostawić,
aby mogły one obumrzeć w sposób
naturalny. W następnym roku cebulki
ponownie obficie zakwitną. W tym
przypadku
nieodzowne
jest
nawożenie. Nawóz organiczny lub
mineralny
należy zastosować w
momencie, gdy rośliny zaczną
wyrastać z ziemi oraz ponownie
bezpośrednio po przekwitnięciu.

właśnie w tym miejscu będzie do
niej wkrótce wnikać mróz. Jeżeli
nastanie bardzo silny mróz, donice
można na przykład owinąć folią
bąbelkową. Można je również
tymczasowo umieścić w
pomieszczeniu o temperaturze nie

Taras lub balkon coraz częściej jest przedłużeniem salonu. W lecie macie widok na
barwne rośliny doniczkowe oraz rośliny jednoroczne w donicach i pojemnikach.
Wiosną kolorowy balkon lub taras można uzyskać dzięki cebulkom kwiatowym.
Sadzenie cebulek kwiatowych w donicach jest proste. Należy wybrać wystarczająco
dużą donicę lub pojemnik z otworem znajdującym się w dnie, który umożliwia odpływ
wody. Otwór ten należy przykryć kilkoma kawałkami stłuczki z doniczek lub
granulatem. Dzięki otworowi nadmiar wody będzie mógł łatwo odpływać. Następnie
doniczkę lub pojemnik należy wypełnić ziemią. Ziemi ogrodowej musi być tyle, aby
cebulki można było zasadzić na właściwej głębokości. Na odwrocie broszury można
znaleźć informacje, na jakiej głębokości należy sadzić cebulki. Następnie cebulki
należy umieścić w ziemi i doniczkę wypełnić ziemią prawie do jej brzegu. Cebulki
sadzone w donicach i pojemnikach mogą
znajdować się bliżej siebie niż na rabatach. Dla
uzyskania naturalnego efektu można posadzić
cebulki kwiatów o różnej długości łodyg.

Cebulki kwiatowe w donicach i pojemnikach

Zarówno na rabatach, jak i w donicach
i pojemnikach możliwe jest sadzenie
cebulek kwiatowych warstwami, tzw.
systemem „kanapkowym”. Dolna
warstwa składa się z cebulek
kwitnących najpóźniej, na przykład z
cebulek tulipanów. Cebulki kwiatów
kwitnących wcześniej, takich jak
krokusy lub irysy, sadzi się ponad
nimi. Cebulki można bez problemu
sadzić warstwami. Kwitną one po
sobie, tak jak zwykle, ale w tym samym
miejscu. W ten sposób w jednej donicy
lub pojemniku kwiaty mogą kwitnąć
przez wiele tygodni.

przekraczającej 13 stopni Celsjusza.

Dobra rada 2.
Donice z wypalanej gliny mogą pękać

Sadzenie jest proste

Robienie warstw

pod wpływem mrozu. Spowodowane
jest to zwiększeniem się objętości
ziemi w donicy pod wpływem mrozu.
Można temu zapobiec, sadząc
cebulki kwiatowe w donicy
plastikowej i wsadzając następnie tę
„donicę wewnętrzną” do donicy
glinianej. Również w tym przypadku
należy zapewnić dobry odpływ wody.
W razie silnego mrozu przestrzeń
pomiędzy donicą plastikową i donicą
glinianą można ewentualnie wypełnić
materiałem izolacyjnym.

Sadzenie Piętrowe

