
Особливості вигонки гіацинтів і крокусів 

 

агротехнічний матеріал 

Для вигонки гіацинтів до 8 березня в домашніх умовах, як і для вигонки 

крокусів, потрібні абсолютно здорові цибулини розміром близько 5 см. Чим 

раніше ви плануєте отримати квітучу рослину, тим крупніший потрібно 

вибирати посадковий матеріал. На відміну від інших красивоквітучих 

цибулинних, температура попереднього річного зберігання цибулин досить 

висока: + 25,5 ° С. 

Якщо квітучі крокуси потрібні вам до Нового року, то зберігати їх влітку 

після викопування необхідно при + 32 ° С. 

Потім до посадки цибулини зберігають в темному приміщенні при 

температурі + 17 ° С. 

Висаджують цибулини: 

1. ближче до кінця вересня за умови запланованого цвітіння до Нового року; 

2. в період початок жовтня - 15 листопада, якщо квіти потрібні до 8 березня. 



Правила висадки цибулин гіацинтів і крокусів в грунт 

Рослини висаджуються в горщики, наповнені сумішшю піску або землі і 

торфу в пропорціях 1: 1. Цибулини гіацинтів і крокусів не заглиблюються - 

не менше третини цибулини має перебувати над землею. 

Поливати висаджені цибулини слід дуже обережно - гіацинти і крокуси, 

особливо привезені з Голландії, легко гниють при надлишку вологи. 

Температура  для посаджених цибулин гіацинтів і крокусів на вигонку на 

протязі трьох-чотирьох місяців - + 5-9 ° С. Після достатнього розвитку 

квітконосів крокуси і гіацинти на вигонку до 8 березня переносяться в світле 

тепле приміщення. 

НА СВІТЛИНІ: Щоб забезпечити цибулинним необхідні низькі 

температури можна скористатися вільним холодильником. 

Звикання рослин до світла повинно бути поступовим. У перші два-три дні на 

новому місці вони накриваються темним папером або тканиною на пару 

годин. На цвітіння гіацинтів і крокусів впливає і температура навколишнього 

повітря. Наприклад, рослини можуть цвісти від семи до десяти днів за умови 

постійної температури в приміщенні не більше + 15-20 ° С. 



Вигонка крокусів і гіацинтів в воді 

Існує більш простий спосіб вирощування гіацинтів і крокусів - в воді. Для 

цього цибулину рослини поміщають в високу ємність з розширеним горлом, 

заповнену чистою водою. При цьому низ цибулини не повинен бути ближче 

до води більш ніж на 2 см. Потім стакан загортається в папір темного 

кольору і ставиться в холодильник. 

Як правило, коріння крокусу або гіацинта розвиваються через два місяці. 

Після цього ємність з пророслої цибулиною квітки переносять в кімнату з 

температурою + 22-25 ° С і накривають непрозорим ковпаком. Ковпак не 

знімають до того, як добре розвинеться квітконос, оскільки при занадто 

швидкому цвітінні гіацинт або крокус дуже швидко зів'яне. Якщо рослина 

після того, як бутони розпустяться, знаходиться у відносно прохолодному 

приміщенні (+ 10-12 ° С), період його цвітіння більш тривалий. 

Якщо ви хочете виростити чудові крокуси до свята весни, для цього 

підійдуть такі сорти: 
 'Кінг оф зе Спрайпед'; 

 'Пиквик'; 

 'Ладжест Йеллоу'; 

 'Томазіні'; 



 'Гранд Метр'; 

 'Гранд Ліла'; 

 'Флауер Рекорд'; 

 'Пурпуреус Грандіфлорус'; 

 'Вангуард', 

 'Жанна Д'арк "і ін. 

 

НА СВІТЛИНІ: Крокуси сорти 'Гранд Метр' відрізняються великими, до 9 

см. цибулинами і насиченим лавандово-фіолетовим відтінком бутонів. У 

природі розквітає в квітні, вигонка ж дозволяє отримати квіти вже до 

Міжнародного жіночого дня. 

 

Кожному з цих сортів є чим порадувати око глядача. Наприклад, 'Жанна 

Дарк' вражає сліпучою білизною, а жовті квіти сорту 'Ладжест Йеллоу' 

досить великі, до 5-7 см. в діаметрі. 

 'Ян Бос'; 

 'Анна-Марія "; 

 'Ерос'; 

 'Бісмарк'; 



 'Амстердам'; 

 'Остара'; 

 'Дельф Блю'; 

 'Інноссіс'; 

 'Гранд Ліла'. 

НА СВІТЛИНІ: Гіацинти 'Дельф Блю'. 

Якщо вигонка гіацинтів в домашніх умовах буде проводитися до більш 

пізнього строку, наприклад, до квітня, можна готувати для неї цибулини 

будь-якого сорту. 

Багато секретів успішної вигонки цибулинних квітів до свята пізнаються 

тільки на практиці. Бажаємо вам вдалого вирощування найкрасивіших 

тюльпанів, нарцисів, крокусів та гіацинтів до особливих дат! 

Коли за календарем уже настала весна, а за вікнами все так же лютує мороз і 

мете сніг, вид квітучих весняних квітів приносить особливу радість. Ось 

чому вигонка тюльпанів в домашніх умовах, як і інших цибулинних і 

бульбоцибульних культур, викликає великий інтерес у квітникарів. 

 


