Pewne kwitnienie w każdym roku.
Po przekwitnięciu roślin cebulowych można je
ponownie wykorzystać w następnym roku. W
tym celu należy je wykopać z ziemi po
uschnięciu liści, ponieważ większość cebul
kwiatowych jest wrażliwa na mróz. Należy je
przechowywać w miejscu suchym, ciemnym i
zabezpieczonym przed mrozem. Wyjątek
stanowią cebule lilii. Mogą one pozostać w
ziemi i w następnym roku ponownie zakwitną.
Nazywamy to „kwitnieniem
wieloletnim”. Istnieje wiele
różnych gatunków lilii, różnej
wielkości. Dotyczy to również
większości innych roślin
cebulowych.
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Więcej przyjemności z planem.
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Szczawik czterolistny
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Czy wybrałeś już cebule?
Jeśli wybieracie sami cebule? Weźcie pod uwagę różne okresy
kwitnienia. Wasz letni ogród może bowiem pięknie kwitnąć od
czerwca do października. Jeżeli jesienią zasadzicie rośliny
kwitnące wiosną (takie jak tulipany i narcyzy), od marca
ponownie będziecie się cieszyć barwnym ogrodem.

Montbrecja

Wybierz swój ulubiony kolor.

Za rok możecie się ponownie cieszyć roślinami cebulowymi.
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Glorioza

Begonia

Bardzo ważne są również kombinacje różnych barw. Zatem
należy sadzić obok siebie różne rodzaje kwiatów. Weźcie na
przykład 20 zawilców, 9 śniedków i 3 ozdobne dalie. Begonie
oraz mniejsze odmiany dalii, takie jak Topmix oraz nowe niskie
i bogato kwitnące odmiany Dahlianova Gallery i Impression
wyglądają również doskonale w pojemnikach kwiatowych.
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Zabawa z wysokościami.
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Lilia ogrodowa

Zasadź je w porę

Cebule kwiatowe kwitnące latem sadzi się od chwili,
gdy minie okres przymrozków do końca maja.

Zróżnicowana wysokość roślin nadaje ogrodowi żywy efekt.
Można eksperymentować z roślinami o różnej wysokości
poprzez odpowiedni wybór cebul oraz ich rozmieszczenie.
Zasadźcie wysokie letnie rośliny cebulowe, takie jak mieczyki i
lilie, jako barwny akcent obok krzewów, wysokich roślin
wieloletnich oraz traw ozdobnych. Niższe letnie rośliny
cebulowe, takie jak begonie, szczawiki i zawilce rosną dobrze
pomiędzy niższymi roślinami wieloletnimi.

Kiedy sadzić?

W jakich odstępach?

Cebule i bulwy roślin kwitnących latem sadzi się
wiosną. Jest to możliwe od momentu, gdy minie okres
przymrozków. Sadzić je można aż do końca maja.

W przypadku niskich roślin cebulowych odstępy
powinny wynosić 10 centymetrów. Odstępy dla
mieczyków to 12 cm, dla begonii - 25 cm, dla lilii - 30
cm, a dla dalii - aż 40 cm. Chcecie uzyskać jednolite
barwne pola? Wówczas większość cebul można
zasadzić gęściej.

W słońcu.
Cebule kwiatowe uwielbiają słońce. Posadźcie je w
słonecznym miejscu w ogrodzie lub w pojemnikach
kwiatowych umieszczonych w nasłonecznionym miejscu.

Rowki lub dołki.
Letnie cebule kwiatowe można sadzić w różny sposób.
Na przykład wykopując łopatką dołki lub rowki.

Sadzenie cebul kwiatowych:
robi się to w następujący sposób.

Jak uzyskać
efektowny letni ogród.

1.

Umieśćcie kwitnące kwiaty cebulkowe
w pojemnikach i donicach.

Spulchnijcie ziemię.
Przed sadzeniem ziemię należy dobrze spulchnić.
Następnie podłoże należy zrównać, ale nie należy go
ugniatać. Cebule kwiatów letnich można sadzić w
każdym rodzaju ziemi, pod warunkiem, że dobrze
przepuszcza ona wodę. Przed pierwszym kwitnieniem
nie jest konieczne dodatkowe nawożenie. W
przypadku ciężkiej ziemi gliniastej zmieszajcie górną
warstwę z piaskiem lub kompostem: stanie się ona
przez to pulchniejsza. Pojemniki można wypełnić
ziemią ogrodową lub doniczkową.

2.

Poszukajcie miejsc, których ozdobą
będą wiszące pojemniki z letnimi
kwiatami cebulowymi.

3.

Zwróćcie uwagę na różne okresy kwitnienia,
aby móc cieszyć się kolorowym
ogrodem przez całe lato.

Na jakiej głębokości? Reguła i wyjątek.
Istnieje ogólna zasada dotycząca głębokości sadzenia: cebule i bulwy sadzi się na
głębokości równej ich dwukrotnej wysokości. Tak więc cebulę o wysokości 5 cm
sadzi się na głębokości 10 cm. Wyjątek stanowią begonie i mieczyki. Sadzi się je
tuż pod powierzchnią ziemi. Na opakowaniu podane są zawsze dokładne
informacje dotyczące głębokośći sadzenia dla poszczególnych gatunków roślin.

Własne świeże kwiaty cięte.
Zawsze przyjemnie jest mieć kwiaty w
domu w wazonie, ale jeszcze
przyjemniej jest mieć kwiaty z
własnego ogrodu. Kilka rodzajów
letnich kwiatów cebulowych nadaje się
na kwiaty cięte. Szczególnie godne
polecenia są mieczyki, dalie (na
przykład dalie kaktusowe oraz dalie
ozdobne) i lilie. Nie chcielibyście psuć
efektu ogrodu, ścinając kwiaty? W
zacisznym miejscu w ogrodzie można
urządzić osobny kącik na kwiaty cięte.

Natychmiast podlejcie.
Bezpośrednio po zasadzeniu cebule wymagają
większej ilości wody, aby mogły szybko wypuścić
korzenie. W suchym okresie wiosennym ziemię
należy utrzymywać w stanie wilgotnym.

Cebule kwiatowe można tam sadzić
trochę bliżej siebie. W ten sposób kwiaty
będą się wzajemnie wspierały podczas
wzrostu i będą miały ładne, proste
łodygi. Również w przypadku kwiatów
ciętych należy wziąć pod uwagę
okres kwitnienia i wybrać cebule
kwiatów letnich o różnym
okresie kwitnienia. W
ten sposób przez całe
lato będziecie mieli w
domu świeże kwiaty
cięte.

4.

Eksperymentujcie z wykorzystaniem
kwiatów o różnej wysokości poprzez sadzenie
na zmianę kwiatów wyższych i niższych.

Kwiaty cięte

5.

Wydzielcie kącik na kwiaty cięte. W ten sposób
będziecie mieli w pobliżu własną „kwiaciarnię”.

6.

Połączcie rośliny wieloletnie oraz rośliny
jednoroczne z letnimi cebulami kwiatowymi dla
uzyskania pięknych letnich rabat.

Wiele cebul i bulw kwiatów kwitnących w
lecie nadaje się do sadzenia w pojemnikach i
donicach. W ten sposób nadacie balkonowi
letni efekt, a kamienny taras stanie się
bardziej kolorowy. Nadają się do tego
między innymi: begonie, niskie odmiany
dalii, pacioreczniki, eukomisy, niskie kalie i
szczawiki. Cebule kwiatowe nadają się
również do sadzenia w prawie wszystkich
rodzajach pojemników. W donicach cebule
można sadzić bliżej siebie niż w ogrodzie.

Rośliny w donicach.
Rośliny w donicach wymagają zawsze
większej uwagi niż rośliny posadzone w
ogrodzie. Za mało lub za dużo wody w
donicach i pojemnikach szybciej stanowi
problem. Ważne jest na przykład, aby był
dobry odpływ wody, aby cebule nie „tonęły”.
Należy więc zadbać, aby był obecny otwór
odpływowy, który należy przykryć stłuczką z
doniczek. Poza tym pojemniki muszą być
wystarczająco głębokie, aby zapobiec
wysychaniu cebul. Rośliny należy regularnie
podlewać i usuwać przekwitłe kwiaty.

Barwne donice i pojemniki.

