Blomsterfärgklickar

blomsterlökar
lökar som lämpar sig för mer skuggiga platser. Scilla,
vårstjärnor (Chionodoxa), hundtandsliljor (Erythronium) och
vissa narcisser ser till att det blir färgglatt mellan
vintergröna och lövfällande buskar. Och vem vill inte ha en
matta av rosa, vita och blå spanska klockhyacinter under
höga träd?

Blomstermattor
En blomstermatta gör du genom att plantera stora
mängder lökar. Du kan till exempel plantera ett par hundra
snödroppar, krokusar eller scilla intill varandra. Du kan
även göra blomstermattor av högre blommor som tulpaner,
narcisser och kirgislök. I en klassisk trädgård med
buxboms- eller lavendelpartier kan kan dessa planteras tät
i mängder på 50 till 60 stycken per kvadratmeter. Dessa
partier ger ett överväldigande färgintryck. Senare kan
ettåriga lökar eller sommarlökar ta de vårblommande
lökväxternas plats. Passar högre typer av blomlökar in i
den redan befintliga planteringen? I så fall räcker det med
ungefär tio lökar per kvadratmeter.
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Efter en lång och grå vinter är det roligt att tidigt få färg i din
trädgård eller på din terrass eller balkong. Med
vårblommande lökar kan du tidigt njuta av översvallande
blommor som blommar. Krokusar, tulpaner och hyacinter är
lökar som tidigt gör sitt bästa i trädgården, på balkongen
eller terrassen. Planerar du för din trädgård? Ha alltid med
vårblommande blomsterlökar i beräkningarna.
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Oavsett om din trädgård är stor eller liten så finns det alltid
ställen att sätta lökar på. Till exempel i en rabatt med
perenner. Rabatter blommar i allmänhet först från och med
andra halvan av maj. Med tidiga vårlökar blir en sådan
rabatt vacker att titta på mycket tidigare. Ge till exempel
krokusar och balkansippor (Anemone blanda) en plats
mellan låga perenner vid rabattkanten. Bland höga
perenner finns ofta plats för tulpaner, stjärnhyacinter
(Camassia) och ståtliga kirgislökar. Det finns även många

Plantera dem i tid
Från september till och med december
kan du plantera vårblommande lökar.

Varje lökväxt har sin egen blomningstid. Ha detta i åtanke så
att du redan under de tidiga vårmånaderna har glädje av
blommande lökar. Vintergäck och snödroppar blommar först.
De är de traditionella vårtecknen, som alltid är härliga att se.
De följs av krokusar, vårstjärnor (Chionodoxa), narcisser och
de första tidiga tulpanerna. I april och maj är det
pärlhyacinternas, tulpanernas och de imponerande
klockliljornas (Fritillaria) tur. Kirgislök blommar från andra
halvan av maj till långt in i juli. Du ser: med bra val kan du
njuta i ett halvår av de mest praktfulla färger.

Plantera

Planteringsavstånd

Luckra upp jorden ordentligt och arbeta eventuellt in lite
kompostjord. Gräv ett planteringshål och ställ de stora
lökarna rakt upp i hålet. Små lökar kan strös i hålet.

Stora blomsterlökar behöver mer mellanrum än de små lökarna. Stora lökar
planteras med ett genomsnittligt mellanrum på 12 cm och små lökar planteras
med ett genomsnittligt mellanrum på 5 till 7 cm. Mellanrummet, eller antalet per
kvadratmeter, beror på vilken effekt du vill uppnå.
För ett ledigt och naturligt intryck planterar du lökarna på olika avstånd. Det går
även bra att plantera någon enstaka lök lite längre bort. Vill du att intrycket ska
vara en stram blomstermatta? Sätt då lökarna på ett regelbundet avstånd.

När ska man plantera?
Vårblommande lökar kan du plantera från september
till december. Försök att plantera dem innan den första
frosten.

Tips 1.
I allmänhet tar lökar som
planteras i kruka inte skada
av vinterkylan. Men sätt de inte
för nära krukans kant, för det
är precis vid kanten som

Jordart och dränering

Blomsterlökar i jord

I sandjord rinner regnvattnet bort ganska enkelt. Lerjord har däremot en
benägenhet att vara fuktig länge. Lökar tycker inte om att stå med fötterna i blöt.
Kontrollera därför att vattnet rinner bort ordentligt när du planterar dem i lerjord.
Lerjord kan du göra luftigare genom att blanda i sand eller kompostjord. Du kan
även blanda i fint grus eller kattsand i planteringshålen innan du sätter lökarna.

Planteringsdjup
Det finns en allmän regel för planteringsdjupet:
plantera en lök dubbelt så djupt som den är hög. Stora
lökar som narcisser, tulpaner och hyacinter bör
planteras 15 till 20 cm djupt. För mindre växter som
snödroppar och krokusar är planteringsdjupet ungefär
5 till 10 cm.

Vatten och frost
Vattna lökarna direkt efter planteringen. Då vet de att de ska bilda rötter. Ju
tidigare de bildar rötter desto snabbare står lökarna emot kyla och frost. Du
behöver inte vattna om höstregnen är antågande.

Vinterförvaring
Många lökar kan efter blomning
stanna kvar i jorden. Lämna dem i
fred och låt bladen dö ut av sig
själva. Nästa år kommer de att
blomma lika översvallande igen.
Då är det nödvändigt att gödsla.
Gödsla, organiskt eller konstgödsel,
när lökarna sticker upp ur jorden och
direkt efter blomning.

frosten tränger ner. Om det blir
mycket kallt kan du hölja över
krukorna med till exempel cellplast.
Eller ställ dem tillfälligt i

Terrassen eller balkongen ses allt mer som en förlängning av vardagsrummet.
Under sommaren tittar du ut på färgglada krukväxter och ettåriga växter i krukor
och lådor. Under våren kan blomsterlökar ge dig färg och en levande atmosfär.
Det är enkelt att plantera blomsterlökar i krukor. Välj en kruka eller låda som inte
är för liten och som har ett dräneringshål. Lägg några krukskärvor och lite
lecakulor över hålet. På så sätt kan överflödigt vatten enkelt rinna bort. Fyll
därefter krukan eller lådan med jord. Använd så mycket blomjord att lökarna kan
planteras på rätt planteringsdjup. Hur djupt en lök måste planteras står att läsa
på broschyrens baksida. Sätt nu lökarna i jorden och fyll krukan nästan upp till
kanten. Lökar i krukor och lådor kan
planteras något tätare än ute i
rabatter. Detta blir finare. Lek med
höjdskillnaderna för att skapa en
växlande och naturlig bild.

Blomsterlökar i krukor och lådor

I såväl rabatter som i krukor och lådor
kan du plantera lökar i skikt ovanpå
varandra, enligt sandwich- eller
lasagnesystemet. Det undre skiktet
består av de lökar som blommar sist,
till exempel tulpaner. Lökarna som
blommar tidigare, som krokusar eller
irisar, planteras ovanpå dessa. Lökar
kan utan problem planteras i lager. De
blommar som vanligt efter varandra,
men på samma ställe. På så sått kan
du få en kruka eller låda att blomma i
flera veckor.

ett utrymme där temperaturen
inte är högre än 13°C.

Tips 2.
Terrakottakrukor kan frysa sönder.

Att plantera är enkelt

Göra skikt

Detta beror på att jorden i
krukan expanderar på grund av kylan.
Du kan förekomma detta genom
att först plantera blomsterlökarna
i en plastkruka och använda
den som innerkruka i terrakottakrukan.
Men kontrollera att vattnet kan
rinna bort ordentligt.
Utrymmet mellan plastkrukan
och terrakottakrukan kan
du vid sträng kyla eventuellt
fylla igen med isoleringsmaterial.

Växter i skikt

