Вибираємо сорти тюльпанів і оптимальні терміни для вигонки
При бажанні у власній квартирі можна виростити низькорослі тюльпани,
гіацинти, крокуси, дрібноквіткові нарциси, рябчики, мускарі, створивши
прекрасний мініатюрний сад в домашніх умовах в будь-який час року. Всі ці
рослини відносяться до категорії вигоночних, які при дотриманні певних
правил і належному догляді можна змушувати цвісти, коли вам захочеться.

Обдумуючи можливість вигонки тюльпанів в будинку, ви вже приблизно
знаєте, до яких термінів хотілося б отримати бутони, які розпустяться У
квітникарстві прийнято умовно розмежовувати терміни вигонки тюльпанів і
до того ж, для кожного періоду вибирати певні сорти. Так ви з більшою
ймовірністю можете розраховувати на бажані результати.
рання вигонка
Якраз доводиться на новорічні свята (в кінці грудня - першій декаді січня).
Кращі сорти тюльпанів для вигонки в цей святковий час: Епрікот Б'юті,

Люстіг Битві, Диксис Фейворіт, Міст Майлз, Крістмас Марвел, Діамант Стар.
Сорти для ранньої вигонки потрібно вибирати такі, у яких період
охолодження триває не менше шістнадцяти тижнів.
середньорання вигонка
Проводиться з середини січня до початку лютого. Для цього періоду ідеально
підходять такі сорти, як Апелдорн, Конфукс, Оксфорд, Скарборо.

Середня вигонка
До Міжнародного жіночого дня (з останніх чисел лютого по середину
березня) зазвичай вирощують тюльпани сортів Парад, Лондон, Ерік Хофс,
Дипломат, Кіс Неліс, Вівекс.
пізня вигонка
Навесні, коли на вулиці ще не підходять умови для тюльпанів, а
помилуватися квітами вже хочеться, в домашніх умовах можна зайнятися
вигонкою сортів Аристократ, Темпл оф Бьюті, Тріумф, негренят, Хібернія і

Фрінж Елеганс. Пізня вигонка здійснюється в період з кінця березня і до
травневих свят.
Які сорти вибрати
Щоб процедура пройшла успішно, потрібно правильно підбирати сорти
квітів. Далеко не всі вони підходять для зимового вирощування. Крім того,
роль грає і термін, до якого ви хочете отримати квітучі рослини.
До нового року
Для цього підходять ранньоквітуючі сорти, так як період їх охолодження
становить всього 16 тижнів. У таких сортів відносять Епрікот Б'юті, Крістмас
Марвел, Діамант Стар та інші (малюнок 2).

Малюнок 2. Сорти для вирощування до Нового року: 1 - Епрікот Б'юті, 2 Крістмас Марвел, 3 - Діамант Стар
Ці ж види підходять і для вирощування до Різдва, так як вони відрізняються
достатньою тривалістю цвітіння для збереження бутонів в кінці грудня і
початку січня.
До 8 березня
Сорти культури, які можуть зацвісти в кінці лютого або на початку березня,
належать до виду Дарвінових гібридів.
У таких рослин дуже різноманітні кольори пелюсток, а товщина стебел
дозволяє використовувати їх не тільки в якості зеленого декору, але і на
зрізання.

Малюнок 3. Сорти для вирощування до 8 березня: 1 - Оксфорд, 2 Дипломат, 3 - Скарборо, 4 - Вівекс
До популярних сортів даного типу відносять Оксфорд, Дипломат, Ерік Хофс,
Скарборо, Вівекс та інші (рисунок 3).
До квітня
Сорти, призначені для культивації до квітня, вимагають більше догляду. Поперше, їх довше піддають дії низьких температур. А по-друге, після цього їх
потрібно грамотно прогріти для активізації зростання і цвітіння.

Малюнок 4. Сорти для культивації до квітня: 1 - Пекло Рем, 2 - Гордон
Купер, 3 - Лондон, 4 - Парад
Сорти для подібного вирощування також досить різноманітні. Серед них
можна виділити Пекло Рем, Гордон Купер, Лондон, Дейдра, Парад і Оксфорд
Еліт (рисунок 4).

До травня
Культивація тюльпанів до початку травня проводиться переважно з
використанням пізноквітуючих сортів. Однак при дотриманні певних умов
можна використовувати і інші види.

Малюнок 5. Сорти тюльпанів для травня: 1 - Аристократ, 2 - негренят, 3 Хібернія
Найпопулярнішими вважаються сорти Аристократ, негренят, Парад, Хібернія
та інші (малюнок 5).

