Návod na pěstování cibulovin
Hyacinty
Jsou mrazuvzdorné, vhodné pro pěstování na záhonech i pro rychlení v nádobách ( nutná
příprava cibulí ).
Vyžadují propustnou zeminu s dostatkem živin a slunné stanoviště ( vyhovuje i polostín ).
Na jaře půdu na záhonech prokypříme a přihnojíme např. Cereritem. Odkvetlé květy včas
odstraňujeme, aby se netvořily semeníky, které rostlinu oslabují.
Doporučuji každoroční sklízení hyacintů ( nesnášejí letní vysoké teploty půdy, mohou zahnít )
ihned jakmile začínají listy žloutnout. Ukládáme do lísek na stinném místě, průběžně
prohlížíme stav cibulí.
Výsadbu doporučuji provést po 15. říjnu, kdy je již půda chladnější. Cibule vysazujeme tak
aby nad nimi byla 7-10 cm vrstva zeminy.
Modřence
Jsou zcela mrazuvzdorné a odolné i výkyvům počasí. Na stanovišti mohou zůstat i několik let.
Na pěstování jsou nenáročné, nemají žádné zvláštní požadavky na půdu ani stanoviště, po
čase trsy vytvářejí koberce květů. Výška květů je kolem 15 cm a dají se řezat i do váziček.
Výsadbu cibulek modřenců provádíme kdykoliv na podzim, po cca 15. září až do konce
listopadu, do hloubky cca 5 cm. Při včasné výsadbě vytvoří rostliny do zimy nové listy, což je
pro tyto cibuloviny typické.
Česneky
Výsadbu je třeba provádět po 15. říjnu, až je půda chladnější. Hloubka výsadby je cca 7-10
cm. Česneky jsou poměrně odolné, vyžadují však lehčí propustnější zeminu. Každoročně je
vhodné cibule sklízet, jakmile začínají listy žloutnout.
Korunky
Jsou okrasou jarní zahrádky. Při výsadbě je třeba dodržet zásadu – cibule zasadit co
nejhlouběji na kompostem vyhnojené stanoviště ( na stav živin v půdě jsou velice náročné ).
Pokud mají cibule při sázení kořínky není to na závadu, jen je třeba postupovat s maximální
opatrností, aby nedošlo k jejich poškození. Vytvářející se kořínky jsou signálem, že je možno
začít s jejich výsadbou, tu provádíme již od začátku září. Záhonky by měly být na slunných
místech, v polostínu nebo ve stínu hůře zakvétají. Brzy na jaře provádíme přihnojení např.
Cereritem. Pokud je sucho je třeba vydatně zalévat. Na stanovišti mohou korunky zůstat i
několik let.

