Вигонка тюльпанів - правила і прийоми. Вигонка цибулинних
квітів.

Уявіть: за вікном лютують хуртовини й заметілі, весь світ закутаний
сніговою ковдрою, а у вас на підвіконні розпускаються тюльпани, гіацинти,
крокуси ...
Представили? Хочете виростити весняні квіти у себе вдома? Тоді саме час
поговорити про те, як здійснити ваше бажання. Не стану кривити душею,
справа ця не зовсім проста, але впоратися з ним здатний кожен!
Щоб отримати квітучі тюльпани, нарциси та інші цибулинні квіти взимку,
використовують вигонку. Я постаралася максимально докладно розповісти,
що це таке, що і як потрібно робити. Розповім докладно про обов'язкові
умови, дам поетапний план дій і розкрию маленькі, але дуже важливі секрети
- щоб навіть у того, хто збирається зайнятися цим вперше, все вийшло))
Просто дотримуйтесь рекомендацій і знайте: нічого архіскладного в процесі
немає! Почнемо з теорії, як водиться.
Що таке вигонка?
Це ряд заходів, які спонукають рослини вимушено зацвісти в невластивий
для них час: взимку або ранньою весною.

Які цибулинні рослини підходять для вигонки?
Вибрати є з чого: дрібноцибулинні - мускарі, пролісок, крокус. З
цибулинних - тюльпан, гіацинт, нарцис. Вибрали рослини для вигонки? Тоді
переходимо до правил.
Правило № 1
Цибулини повинні бути призначені для вигонки

Що це означає? За рослинами, цибулини яких будуть використані для
вигонки, особливий догляд починається з весни (наприклад, тюльпанам не
дають цвісти, зрізуючи або вищипуючи бутони). Їх регулярно поливають і
удобрюють за всіма правилами агротехніки. Така підготовка дозволяє
цибулина накопичити максимальну кількість поживних речовин. Зберігають
призначений для вигонки посадковий матеріал, строго дотримуючись
температурного режиму - особливого для кожного виду. Якщо ви звичайний
садівник-любитель, а не фанат вигонки цибулинних, дотримати всі умови
буде складно. Тому початківцям рекомендую купувати готові до вигонки
цибулини в хороших садових центрах.
Правило № 2

Для успіху важливий грамотний вибір сорту













Потрібно обов'язково враховувати: у кожного з сортів рослини, призначеного
на вигонку, є певний період охолодження. У тюльпанів він становить від 11
до 19 тижнів:
Gavota (Тріумф) - 11-13 тижнів;
Bergamo (Тріумф) - 13-14;
Aladdin (лилиецветних) -14-15;
Blue Diamond (махрові пізні) - 15-16;
Red Empression (Дарвінових гібриди) - 15-16;
Akela (прості ранні) - 16-17;
Arma (бахромчасті) - 17-18;
Golden Oxford (Дарвінових гібриди) - 18-19.
У гіацинтів період охолодження коротше:
Anna Marie - 10-11 тижнів;
Atlantic - 10-11;
Blue Giant -11-12;



Garnegie - 11-12.
Правило № 3
Рослинам необхідно створити комфортні умови для зростання






Для рослин примусове цвітіння в позаурочний час - стрес. Щоб їм легше
було перенести його, давайте створимо їм ідеальні умови для зростання і
розвитку!
Для цього:
перед посадкою витримаємо цибулини 30 хвилин в розчині фунгіциду;
підготуємо грунтосуміш з рівнем pH: для тюльпанів 6,0-7,0; для нарцисів 5,56,5; для гіацинтів 6,5-7,5;
витримаємо відстань між цибулинами при посадці: дрібноцибулинні - 1 см,
цибулинні 1,5 - 2 см;
забезпечимо регулярний полив: грунтосуміш, в яку висаджені цибулини,
повинна бути постійно вологою, але не мокрою.
Правило № 4

Дотримуватися технологію вигонки строго обов'язково!

Основний принцип вигонки: чергування умов «зими» і «весни» - єдиний для
всіх видів і сортів вигоночних культур. Порушення температурного режиму
на будь-якому з етапів може привести до утворення «сліпих» бутонів,
витягнутих або недорозвинених квітконосів, нетривкого стебла і інших
неприємних «сюрпризів». Чи варто ризикувати? Просто дотримуйтесь
рекомендацій, не один раз перевірених на практиці, і у вас все вийде!
Правило № 5
Вигоночні

культури

потребують

додаткового

освітлення

Єдина думка фахівців: потрапляння прямих сонячних променів на рослини
необхідно уникати.
Як показала практика, взимку потрібно доосвітлювати. Ідеальний варіант використовувати фітолампи, але якщо таких у вас немає - що робити,
досвічувати енергозберігаючими або люмінесцентними. Тюльпани і гіацинти
відносяться до рослин довгого світлового дня, їм потрібно освітлення 10-12
годин в день. Якщо вони отримують денне світло (стоять на підвіконні), то
включайте лампу з настанням сутінків. Головне, щоб в сумі (природне +
штучне) освітлення тривало не менше 10-12 годин.

Особливості вигонки тюльпанів

Я завжди купую цибулини від великих виробників - з ними не буває
проблем; жодного разу не було виявлено пересортиці, хворої або
пошкодженої цибулини. Ще один плюс - величезний вибір видів і сортів
тюльпанів для ранньої, середньої та пізньої вигонки. Їх десятки: прості і
махрові ранні, Тріумф, Дарвінових гібриди, прості і махрові пізні,
бахромчасті, попугайні, тюльпани Грейга, Кауфмана та Фостера - для
вигонки є все, що душа забажає!

Технологія вигонки

Цибулини вибираємо щільні, великі, здорові. Перед висадкою знімаємо з них
криючу луску, це полегшить і прискорить укорінення. Висаджуємо з початку
вересня по початок листопада. Ємність для посадки повинна бути не нижче
15 см, обов'язково з дренажним отвором.
Спочатку насипаємо дренажний шар 1-2 см (щебінь, гравій, гальку). Потім
заповнюємо ємність піском, перлітом, почвосмесью на 2/3. Злегка
ущільнюємо долоньками поверхню, ставимо (НЕ вдавлюючи!) На неї
цибулини і засипаємо їх з таким розрахунком, щоб після поливу над
поверхнею було видно верхівки 1-1,5 см. Цибулини тюльпанів бідні
кальцієм, тому з моменту посадки до появи бутонів їх поливають 0,2%
розчином кальцієвої селітри. Температура розчину для поливу повинна бути
не нижче температури повітря, а ще краще, якщо вона буде на 1-2 ° С вище.
Ємність з висадженими і политими цибулинами відносимо в абсолютно
темне приміщення з температурою +5 ... + 9 ° С і вологістю повітря близько
75%. Це ми організували для наших цибулин «зиму». Вона триватиме 11-19
тижнів (в залежності від сорту). Варіюючи терміни посадки, можна
домогтися цвітіння до певного дня. Звичайно, з першого разу точного
попадання в призначений день може і не вийти, але все приходить з
досвідом.

Після закінчення терміну умовної «зими» ємності вносимо в світле тепле
приміщення (+12 ... + 14 ° С) на тиждень - це у нас починається «весна». До
цього моменту цибулини вже повинні вкоренитися і пустити паростки 5-10
см. До тих пір, поки бутон не покажеться з підстави листя, рослини
вкривають від світла. Через 7 днів температуру підвищуємо, але не більше
ніж до + 18 ° С. Виганяти рослини потребують свіжому повітрі, але протяг
для них згубний, пам'ятайте про це. Через 3-4 тижні після приходу «весни»
тюльпани зацвітуть!
Посилання на Інтернет ресурси:
https://www.facebook.com/domicad.com.ua/videos/298703630940661/
https://www.youtube.com/watch?v=fSl8pO6zC9A
https://www.youtube.com/watch?v=2Zn0qosX7Qk
https://www.youtube.com/watch?v=q3eRvIaQZXY

