Jesienne sadzenie cebulek
Koniec lata to dobry moment na rozpoczęcie sadzenia wielu cebulek
wiosennych i letnich kwiatów. Ważne jest, aby posadzić cebulki w
odpowiednim terminie, na odpowiedniej głębokości oraz we właściwych
odstępach. Jak i kiedy posadzić cebulki aby cieszyć się wiosną wspaniałymi
krokusami, hiacyntami czy żonkilami?

Jaki termin sadzenia
Najwcześniej (koniec sierpnia – początek września) powinny być posadzone
cebule,
e, które potrzebują czasu na ukorzenienie się aby dobrze przezimować.
Są to między innymi rośliny o dużych cebulach (korony cesarskie, lilia biała).
Nieco później (w połowie września) sadzimy narcyzy oraz hiacynty. Zaraz po
nich (ale najpóźniej do połowy października)
p
można sadzić przebiśniegi,
tulipany, szafirki, czosnki, krokusy oraz lilie azjatyckie. Cebule odmian lilii
najbardziej wrażliwych na mróz lepiej przechować w torfie lub w trocinach w
chłodnym miejscu (w temperaturze około 4stopni Celsjusza) i posadzić w
kwietniu. Przy zakupie cebul zwracajmy uwagę aby nie miały one oznak chorób
lub uszkodzeń mechanicznych (np. uszkodzone łuski). W przypadku lilii i
narcyzów cebule powinny mieć korzenie. Jeśli ich nie mają, nie nadają się do
sadzenia. Cebule uszkodzone
kodzone i chore mogą być atakowane przez choroby
grzybowe.

Sposób sadzenia cebulek
Ogólna i uniwersalna zasada dla cebulek mówi, że powinno się posadzić
cebulkę na głębokość trzykrotnej jej wysokości. Jeśli mamy w ogrodzie bardzo
ciężką glebę, posadźmy cebule
bule nieco płycej. Odstępy między sadzonymi
roślinami określa osiągana przez nie wysokość. Gatunki wyższe (np. czosnki,
szachownice) najlepiej posadzić w większej rozstawie 30–40
30
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cebulowe, o małych cebulkach można posadzić w odstępie oko
około 5–10 cm.

Jak chronić cebulki przed
przemarznięciem
Najbardziej wrażliwe na przemarzanie są cebulki narcyzów, hiacyntów i lilii. W
celu zabezpieczenia cebulek najprościej jest przykryć glebę warstwą kory lub
torfu po pierwszych przymrozkach (listopad). Ściółkowanie dodatkowo chroni
podłoże przed przesychaniem i zachwaszczeniem. Warto zwrócić uwagę, aby
cebulki nie miały oznak chorób lub uszkodzeń mechanicznych (np. uszkodzone
łuski). W przypadku lilii i narcyzów cebule powinny mieć korzenie. Jeśli ich ni
nie
mają, nie nadają się do sadzenia. Cebule uszkodzone i chore mogą być
atakowane przez choroby grzybowe.

Lepiej kupować nasiona paczkowane, hermetycznie zamknięte, niż
sprzedawane na wagę. Na opakowaniu powinna widnieć informacja o dacie
ważności. Oprócz tego powinna znaleźć się na nich nazwa producenta,
odmiany, informacje o terminie siewu i zbiorów, w przypadku kwiatów –
o terminie kwitnienia i powinien podany być osiągany rozmiar danej rośliny.
Opakowanie z nasionami nie powinno posiadać żadnych uszkod
uszkodzeń, przetarć,
śladów zawilgotnienia. Nie kupujmy nasion, jeżeli w punkcie sprzedaży
narażone były na bezpośrednie padanie promieni słonecznych.
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