Kukinta joka vuosi.
Kun kukat ovat kukkineet, voit käyttää sipulit
uudestaan seuraavana vuonna. Sipulit on
nostettava maasta lehtien kuihduttua ja ennen
pakkasten tuloa, sillä useimmat sipulit ovat
arkoja pakkaselle. Säilytä sipulit kuivassa ja
pimeässä paikassa ja suojaa ne jäätymiseltä.
Liljan sipulit voi jättää maahan ja ne kukkivat
seuraavana vuonna itsestään eli niiden kukinta
on monivuotista. Liljalajikkeita on monenlaisia
ja monenkokoisia. Sama koskee
myös useimpia muita sipulikasveja.
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Jos istutat suunnitelmallisesti,
siitä on iloa pitempään.
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Valitsetko sipulikukkia?
Onnenapila

Voit nauttia kukkasipuleistasi
seuraavanakin vuonna.

Keltapisara

Ruostekukka

Valitsetko kukkasipuleita? On syytä ottaa huomioon eri
kukintakaudet. Kesäpuutarhasi voi tällöin kukkia kauniisti
kesäkuusta lokakuuhun. Jos istutat syksyllä keväällä kukkivat
sipulikasvit (kuten tulppaanit ja narsissit), voit nauttia
huhtikuusta lähtien väreistä puutarhassa.

Valitse mieleisesi väri.
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Begonia
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Keijunlilja

Väriyhdistelmät ovat myös hyvin tärkeitä. Istuta siksi eri
lajikkeita rinnakkain. Voit istuttaa rinnakkain esimerkiksi 20
vuokkoa, 9 tähdikkiä ja 3 koristedaaliaa. Begoniat ja
pienemmät daalialajikkeet, kuten Topmix, ja uudet matalat ja
runsaasti kukkivat lajikkeet Danilanova Gallery ja Impression
soveltuvat erinomaisesti kukkalaatikoihin
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Begonia

Leikittele eri korkeuksilla.
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Sinisarja
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Madonnanlilja

Istuta ne ajoissa.
Kesäsipuleita voi istuttaa yöpakkasten päätyttyä kesäkuun alkuun asti.

Vaihtelevat korkeudet tekevät puutarhasta elävän.
Kukkasipuleiden valinnan ja sijoittamisen avulla voit luoda
korkeuseroja. Istuta gladiolusten ja liljojen kaltaisia
pitkävartisia kesällä kukkivia kasveja väriläiskinä pensaiden
ja korkeiden monivuotisten kasvien ja koristeruohojen
viereen. Matalammat kesällä kukkivat kasvit, kuten begonia,
käenkaali ja vuokot sopivat hyvin maaperää peittävien
monivuotisten kasvien väliin.

Milloin on sopiva istutusaika?

Kuinka etäälle toisistaan?

Kesällä kukkivat sipulit istutetaan keväällä. Se on
mahdollista heti, kun yöpakkasia ei enää esiinny.
Istuttaminen on mahdollista kesäkuun alkuun asti.

Matalille lajikkeille 10 senttimetriä on sopiva
välimatka. Gladioluksille sopiva etäisyys on 12 cm,
begonioille 25 cm, liljoille 30 cm ja daalioille 40 cm.
Jos haluat yhtenäiset kukkapenkit, joissa on eri
värejä, voit istuttaa sipulit huoletta lähemmäksi
toisiaan.

Istuta aurinkoiseen paikkaan
Sipulikasvit viihtyvät auringossa. Istuta sipulit
aurinkoiseen paikkaan puutarhassa tai kukkalaatikoihin, jotka ovat auringossa.

Möyhennä maa

Sipulien istuttaminen
tapahtuu seuraavasti.

Ennen istuttamista maa on möyhennettävä hyvin.
Tasoita maa sen jälkeen, mutta älä tiivistä sitä liikaa.
Kesäsipulit on mahdollista istuttaa kaikenlaiseen
maahan, mikäli se imee hyvin vettä. Periaatteessa ei
ole tarpeen lannoittaa kasveja kukkimista varten. Jos
maaperä. On raskasta savea, voit sekoittaa
päällimmäiseen kerrokseen hiekkaa tai kompostia,
jolloin siitä tulee irtonaisempaa. Kukkalaatikot
täytetään puutarha- tai kukkamullalla.

Kuinka syvälle? Sääntö ja poikkeus

Kastele heti

Istutussyvyyttä koskee yksi yleinen sääntö: istuta sipuli tai mukula kaksi kertaa
sipulin korkeutta syvemmälle. Istuta siis 5 senttiä korkea sipuli 10 sentin
syvyyteen maahan. Poikkeuksen muodostavat begoniat ja daaliat, jotka
istutetaan juuri maanpinnan alle. Pakkauksessa on aina täsmälliset tiedot ja
istutuskaaviosta näet kunkin lajikkeen istutussyvyyden.

Sipulit tarvitsevat vettä heti istuttamisen jälkeen,
jotta ne voivat kasvattaa nopeasti juuret. Kuivana
kevätaikana maa puutarhassa tai kukkalaatikoissa
on pidettävä kosteana.

Vaot tai kuopat
Kesäsipulit on mahdollista istuttaa eri tavoilla, esimerkiksi tekemällä kuokalla maahan vako ja/tai kuoppa.

Omat tuoreet leikkokukat
On aina mukavaa, kun kotona on
tuoreita
kukkia
ja
mikä
on
mukavampaa kuin poimia ne omasta
puutarhasta. Jotkin kesällä kukkivista
sipulikasveista soveltuvat erittäin
hyvin leikkokukiksi. Tällaisia ovat
etenkin gladiolukset ja daaliat (kuten
kaktus- ja koristedaaliat) ja liljat. Entä
jos et halua häiritä puutarhaasi liikaa
poimimalla kukkia? Tee suojattuun
paikkaan erillinen leikkokukkapenkki

ja istuta sipulit siihen hieman lähemmäksi
toisiaan. Näin kukilla on kasvaessaan
tukea toisistaan ja niiden varsista
tulee kauniit ja suorat. Myös
leikkokukkia koskee sääntö: ota
huomioon kukinta-aika ja
valitse sipuleita, jotka
kukkivat eri aikaan.
Näin saat tuoreita
leikkokukkia kotiisi
koko kesän ajan.

Leikkokukat

Vinkkejä koristeellista
kesäpuutarhaa varten.

1.

Istuta kukkivia kasveja
ruukkuihin ja laatikoihin.

2.

Ehkä voit ripustaa jonnekin amppeleita.
Ne sopivat myös erittäin hyvin kesäkukille.

3.

Ota kukinta-aika huomioon,
jolloin voit nauttia koko kesän väreistä
puutarhassasi.

4.

Käytä hyväksesi korkeuseroja istuttamalla
pitkä- ja lyhytvartisia kasveja lomittain.

5.

Tee kukkapenkki leikkokukille.
Näin sinulla on oma kukkakauppa lähelläsi.

6.

Tee monivuotisten kasvien ja yksivuotisten
sipulikasvien yhdistelmiä, jolloin saat kauniita
kesäisiä kukkapenkkejä.

Monet kesällä kukkivista sipuleista soveltuvat
istutettaviksi ruukkuihin ja laatikoihin. Tällä
tavalla
luot
parvekkeellesi
kesäisen
tunnelman tai terassille lisäväriä. Hyviä
lajikkeita tähän tarkoitukseen ovat muun
muassa begonia, matala daalia, kanna,
Eucomis, suovehka ja käenkaali. Myös
kukkasipuleita voi istuttaa kaikenlaisiin
ruukkuihin. Ruukkuihin istutettavat sipulit
saavat olla lähempänä toisiaan kuin
puutarhassa

Ruukut ja kastelu
Ruukkukasvit vaativat aina enemmän
huomiota kuin puutarhaan istutettavat kasvit,
koska ruukuissa liika tai liian vähäinen
vesimäärä aiheuttaa nopeammin ongelmia.
Tärkeä edellytys on esimerkiksi se, että vesi
pääsee poistumaan, jotta sipulit eivät
“hukkuisi”. Huolehdi siis siitä, että ruukussa
on reikä, joka peitetään ruukunsirpaleilla.
Ruukkujen on oltava myös riittävän syviä, jotta
sipulit eivät kuivuisi. Kastele kukkia
säännöllisesti ja poista kuihtuneet kukat.

Värikkäät ruukut ja laatikot.

