Återkommande blomning.
Efter att blomsterlökarna har blommat ut kan
du använda dem nästa år igen. I så fall måste
du - så snart bladen dött - ta upp dem ur
marken eftersom de flesta blomsterlökar är
känsliga för frost. Förvara dem på en torr, mörk
och frostfri plats. Liljelökarna utgör ett
undantag. De kan stanna kvar i jorden och
sedan blommar de automatiskt nästa år igen.
Detta kallas flerårsblomning. Det finns flera
olika sorters liljor, i olika
storlekar. Detsamma gäller
nästan alla lökväxter.
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Gladiolus
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Dahlia
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Mer nöje med en plan.
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Ska du välja lök?
Oxalis

Ha nöje av dina lökar nästa år igen.

Papegojhyacint

Montbretia

Ska du välja lökar? Ta i så fall hänsyn till de olika blomningsperioderna. I så fall kan din sommarträdgård blomma vackert
från juni till oktober. Och till hösten kan du plantera nya
vårblommor (som tulpaner och narcisser) så att du kan njuta
av ny färgprakt igen från februari och framåt.

Välj färg.
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Begonia
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Gloriosa

Färgkombinationerna är också viktiga. Plantera alltså olika
sorter bredvid varandra. Ta till exempel 20 Anemoner, 9
Ornithogalum och 3 dekorativa Dahlior. Begonia och de
mindre Dahliasorterna som Topmix och de nya, låga, rikt
blommande sorterna Dahlianova Gallery och Impression
passar också utmärkt i blomlådor.
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Begonia

Lek med höjder.
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Trädgårdslilja

Plantera dem i tid.
Sommarlökar kan planteras så snart det inte längre
finns någon nattfrost - fram till slutet av maj.

Olika höjder gör trädgården levande. Lek med höjden då du
väljer blomsorter och var de ska planteras. Plantera högre
sommarlökar som gladiolus och liljor som färgaccenter
bredvid buskar och höga fasta växter och prydnadsgräs.
Lägre sommarlökar som Begonia, Oxalis och Anemoner gör
sig bra mellan marktäckande fasta växter.

När ska de planteras?

Hur långt ifrån varandra?

Sommarblommande lökar och knölar ska planteras
om våren. Du kan plantera dem så snart det inte finns
någon risk för nattfrost och fortsätta att plantera fram
till slutet av maj.

För mindre sorter är 10 cm ett bra avstånd. För
gladiolus är 12 cm lämpligt, begonia vill ha 25 cm,
liljor 30 cm och dahlia ungefär 40 cm. Vill du ha
sammanhängande fulla färgfack? I så fall kan du
plantera de flesta av lökarna lite närmare ihop.

I solen.
Lökarna älskar sol. Plantera dem på en solig plats i trädgården eller i blomlådor som du ställer på en solig plats.

Springor eller planteringshål.
Sommarlökarna kan du plantera på olika sätt, till
exempel genom att gräva planteringshål och/eller
springor med en spade.

Plantera lökar, så här går det till.

Luckra upp jorden.
Innan du planterar lökarna ska du luckra upp
jorden. Jämna sedan ut jorden en aning, men utan
att trycka ihop den. Sommarlökar kan planteras i all
slags jord, bara den släpper igenom vatten bra. I
princip behöver de ingen extra gödsel före den
första blomningen. Om du ska plantera i tung
lerjord kan du blanda det översta lagret med lite
sand eller kompost, då blir jorden lite lösare.
Blomlådor kan du fylla med trädgårdsjord eller
blomjord.

Hur pass djupt? Regler och undantag.

Vattna direkt.

Det finns en allmän regel för planteringsdjupet: plantera lökar och knölar dubbelt
så djupt som de är höga. En 5 cm hög lök ska alltså planteras 10 cm ned i
marken. Undantag gäller begonior och dahlior. De ska planteras precis under
markytan. På förpackningen står förresten alltid exakt information och på
planteringsschemat kan du se hur djupt alla växter ska planteras.

Direkt efter planteringen behöver sommarlökarna
extra mycket vatten, så att de snabbt kan bilda
rötter. Under den torra våren måste du se till att
vattna jorden i trädgården eller i lådorna ordentligt.

1.

Sätt blommande sommarlökar
i lådor och krukor.

2.

Titta om du kan hänga upp hänglådor
någonstans. Sommarlökar
gör sig väldigt bra i sådana också.

3.

Var uppmärksam på blomningsperioderna
så kan du njuta av vackra
färger i din trädgård hela sommaren.

4.

Krukor och vattenhushållningen
Växter i krukor kräver alltid lite mer
uppmärksamhet än de som planterats i
jorden ute i trädgården eftersom för mycket
eller för lite vatten snabbare leder till
problem i krukor och lådor. Ett viktigt villkor
är till exempel att vattnet kan rinna bort så
att lökarna inte “drunknar”. Se alltså till att
det finns ett hål i botten, som täcks över med
krukskärvor. Dessutom måste lådorna vara
tillräckligt djupa, annars finns det risk för att
lökarna torkar ut. Vattna regelbundet och ta
bort vissna blommor.

Lek med höjdskillnader genom att
variera korta och långa blommor.

Dina egna, färska snittblommor.
Det är alltid härligt att ha blommor
hemma och det är förstås ännu roligare
om du kan plocka dem i din egen
trädgård. Några av sommarlökarna
passar alldeles utmärkt att använda
som snittblommor. Särskilt gladiolus,
dahlior (som kaktus- och dekorativa
dahlior) och liljor. Vill du inte rubba din
trädgård alltför mycket genom att skära
bort blommor? Gör i så fall en särskild
snittblomshörna på en skyddad plats.

Tips för en vacker
sommarträdgård.

Många sommarblommande lökar och knölar
går bra att plantera i krukor eller lådor. Så
kan du öka sommarstämningen på din
balkong eller ge lite extra färg åt din
uteplats. Bra sorter är bl.a. Begonia, låga
Dahlia, Canna, Eucomis, Zantedeschia och
Oxalis. Blomsterlökar går också bra att
plantera i stort sett i alla slags lådor. Lökar
i kruka kan stå lite närmare varandra än i
trädgården.

Plantera lökarna lite närmare varandra i
den hörnan. Då får blommorna stöd av
varandra under tillväxten så att du kan
skörda vackra, raka stjälkar. Även för
snittblommor gäller: tänk på
blomperioderna och välj alltså
sommarlökar med olika
blomningsperioder. Då
kan du ta in färska
snittblommor under
hela sommaren.

Snittblommor

5.

Gör en hörna för snittblommor. Då har du
din egen blomsterbutik inom räckhåll.

6.

Kombinera fasta växter och ettåriga
med sommarlökar då får du vackra sommarrabatter.

Färgglada krukor och lådor.

