Blomstrer hvert år.
Når blomsterløkene er ferdigblomstret, kan du
ta vare på dem og bruke dem på nytt neste år.
Da må du ta løkene opp av bakken så snart
bladene er visne, for sommerløk flest tåler ikke
frost. Oppbevar løken på et tørt, mørkt og
frostfritt sted. Liljer er et unntak. Disse løkene
kan godt bli værende i bakken. Da vil de
komme igjen til neste år og blomstre på nytt.
Dette kalles flerårig blomstring. Liljer finnes i
mange sorter og størrelser. Det
samme gjelder forresten de
fleste andre løkvekster.
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Mer glede med en plan.
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Velg sommerblomstrende løk.
Oxalis

Få glede av dine blomsterløk også neste år.

Lachenalia
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Gloriosa

Er du i ferd med å velge blomsterløk? Ta i så fall hensyn til
løkenes ulike blomstringsperioder. På den måten kan du ha en
sommerhage i praktfull blomstring fra juni til september. Og
når du har plantet blomsterløk til høsten (for eksempel
tulipaner og narsisser), kan du glede deg over en fargerik hage
allerede fra april av.

Velg farge dine.

î

Fargekombinasjonene er også svært viktige. Plant derfor
gjerne ulike sorter ved siden av hverandre. Ta for eksempel
20 anemoner, 9 ornithogalum og 3 dekorative georginer.
Begonier og de mindre georginesortene, som Topmix og de
nye, lave og riktblomstrende sortene Dahlianova Gallery og
Impression, passer også utmerket i blomsterkasser.

Begonia

Sett sammen flere høyder.
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Hage lilje

Plant dem i tide.
Sommerløk planter du når det ikke lenger er fare
for nattefrost - fram til slutten av mai.

Forskjellig høyde på plantene gjør hagen levende. Vær kreativ
med de ulike blomsterhøydene når du velger løk og
bestemmer deg for hvor de skal plantes. Sommerløk som gir
høye planter, for eksempel gladioler og liljer, bruker du som
fargeaksenter ved siden av busker, høye stauder og
prydgress. Lavere sommerløk, som begonia, oxalis og
anemoner, passer godt mellom bunndekkende stauder.

Når skal løk plantes?

Hvor langt fra hverandre?

Sommerblomstrende løk og knoller settes om våren.
Det går an så snart faren for nattefrost er over. Du
kan fortsette å plante til slutten av mai.

For mindre sorter er 10 cm en god planteavstand.
For gladioler er 12 cm riktig, for begonier 25 cm, for
liljer 30 cm og for georginer til og med 40 cm.
Vil du helst ha ubrutte, hele fargefelter? Da kan de
fleste løkene godt plantes litt nærmere hverandre.

Solrikt sted.
Blomsterløk elsker sol. Sett dem på et solrikt sted i
hagen eller i en blomsterkasse som står et sted med
mye sol.

Planterenner eller plantehull.
Sommerløk kan plantes på ulike måter. Du kan for
eksempel lage planterenner eller plantehull med en
liten spade.

Slik plantes blomsterløk.

Bearbeid jorda.
Før planting må jorda være godt bearbeidet slik at
den er løs og luftig. Jevn ut jorda i bedene litt, men
uten å trykke den til igjen. Sommerløk kan du
plante i alle jordtyper så sant jorda drenerer godt. I
prinsippet er det ikke nødvendig med ekstra
gjødsling før blomstringen tar til. Ved tung leirjord
kan du blande det øverste laget med sand eller
kompost. Det gjør jorda litt løsere. Blomsterkasser
fylles med hagejord eller blomsterjord.

Vann med det samme
Hvor dypt? Regel og unntak.
Det fins en tommelfingerregel for plantedybde: Plant en løk eller knoll dobbelt
så dypt som den selv er høy. En løk som er 5 cm høy, plantes altså 10 cm ned i
bakken. Unntakene er begonier og georginer. De skal plantes så vidt under
overflaten. På pakningen finner du forresten alltid nøyaktig informasjon. I
planteskjemaet ser du sortens plantedybde.

Etter at de er plantet trenger sommerløk ekstra mye
vann for at røttene skal utvikle seg hurtig. Under
den tørre vårperioden må du sørge for at jorda i
hagen eller i blomsterkassen holdes fuktig.

1.

Sett blomstrende sommerløk
i kasser og potter.

2.

Se om du har plass til hengepotter
noen steder. Sommerløk
passer også utmerket i slike.

3.

Vær oppmerksom på blomstringsperiodene
slik at du kan oppleve
fargeglede hele sommeren gjennom.

4.

Potter og vanning
Planter som står i potter krever bestandig litt
mer oppmerksomhet enn plantene som har
sin plass ute i hagen. I potter og kasser fører
for mye eller for lite vann raskere til
problemer. En viktig betingelse er for
eksempel at vannet kan renne bort slik at
løkene ikke “drukner”. Forviss deg om at det
fins et hull som avløp for vannet.
Avløpshullet kan dekkes med potteskår.
Dessuten må kassene være dype nok for å
forhindre at løkene tørker ut. Vann
regelmessig og knip bort visne blomster.

Eksperimenter litt med høydeforskjellene
ved å plante både lave og høye blomster.

Dine egne, friske snittblomster
Det er alltid herlig med blomster i huset.
Og enda morsommere er det når du selv
kan hente bukettene i din egen hage. En
del blomster fra sommerløk er meget
velegnet til snitt, særlig gladioler,
georginer (som kaktusgeorginer og
dekorative georginer) og liljer. Vil du
helst ikke forstyrre hagen unaturlig med
å skjære bort blomster? Da kan du
innrette din egen “snittekrok” på et lunt
sted i hagen. Der kan du sette løkene litt

Tips for en
vakker sommerhage.

Mange sommerblomstrende løk og knoller
egner seg for planting i kasser eller potter.
På den måten skaper du sommerstemning
på balkongen eller setter litt ekstra farge på
terrassen. Velegnede sorter er blant annet
begonier, lave georginer, canna, eucomis,
zantedeschia og oxalis. Blomsterløk kan
også plantes i nesten alla typer kasser. Løk
i potte kan stå litt nærmere hverandre enn
de gjør i hagen.

tettere. På den måten får blomstene
støtte av hverandre når de vokser, og du
kan snitte vakre, rette stengler. Også når
det gjelder snittblomster bør du legge
merke til blomstringsperiodene og
velge
løk
med
ulik
blomstringstid. På den
måten skaffer du deg
friske snittblomster til
huset hele sommeren
gjennom.

Snittblomster

5.

Innred et hjørne i hagen for snittblomster.
På den måten har du din
egen “blomsterbutikk” innen rekkevidde.

6.

Kombiner stauder og ettårige planter med
sommerløk. Det gir vakre sommerbed.

Fargerike potter og blomsterkasser.

