P U U TA R H A M A RT TA I L U A
Kukkasipulien hyötö

JOULUTULPPAANI
• Istutus elo-syyskuussa saviruukkuihin (Ø12,5—15 cm)
• Isoja, preparoituja sipuleita 3-5/ruukku
• Hiekkapitoinen, niukkaravinteinen multa
(taimimulta tai kaktusmulta)
• Sipulit painetaan tukevasti multaan
• 1/3 -1/2 sipulista jää mullan pinnalle.
• Pinnalle puhdasta hiekkaa (1-2 cm kerros)
• Juurrutus viileässä (n. 9 ºC) ja pimeässä (n.15 viikkoa)

•
•
•
•
•
•
•

Kasvualusta pidetään kosteana.
Hyötö 3-4 viikkoa.
Kuva: Floradania
Kun verson alut ovat n.5 cm mittaiset ja kukkanuppu tuntuu
verson sisällä, ruukut otetaan huoneenlämpöön (n. 18ºC).
Jos versonalut ovat heikosti kehittyneet, ruukkuja pidetään
muutama päivä pimeässä (komeroon, tai versot peitetään esim.
paperisuppilolla).
Kun versonalut ovat hyvin kehittyneet , ruukut siirretään valoon –
versot vihertyvät muutamassa päivässä ja nuput tulevat
näkyviin.
Lämpimässä kukat kehittyvät nopeammin, viileässä hitaammin.
Multa pidetään kosteana.

JOULUHYASINTTI
•
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Istutus syyskuussa saviruukkuihin (Ø 9-10)
• Preparoituja sipuleita (jouluhyasintti)
• Hiekkapitoinen, niukkaravinteinen multa
(taimimulta tai kaktusmulta)
• Sipulit painetaan tukevasti multaan
• 1/2 sipulista jää mullan pinnalle.
• Pinnalle puhdasta hiekkaa (1-2 cm kerros)
• Juurrutus viileässä (7 - 9 ºC) ja pimeässä (8-10 viikkoa)
Kasvualusta pidetään kosteana.
Hyötö n. 3 viikkoa.
Kuva: Floradania
Kun verson alut ovat n.5-6 cm mittaiset ruukut otetaan
huoneenlämpöön (n. 18ºC). Jos idut ovat heikkoja, ruukkuja pidetään
muutama päivä pimeässä (komeroon, tai versot peitetään esim.
paperisuppilolla)
Kun versonalut ovat hyvin kehittyneet , ruukut siirretään valoon –
versot vihertyvät muutamassa päivässä ja nuput tulevat näkyviin.
Lämpimässä kukat kehittyvät nopeammin, viileässä hitaammin.
Multa pidetään kosteana.
Hyasintin hyötö onnistuu myös vedessä hyötölasissa (samalla tavalla
kuin mullassakin). Kun vesitila on täynnä juuria, kasvit otetaan
valoon.

RITARINKUKKA
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Istutus 6 – 10 viikkoa ennen odotettua kukintaa (puolet
sipulista mullan pinnalle)
Ruukku pari senttiä suurempi kuin sipulin halkaisija.
Hiekkapitoinen, niukkaravinteinen multa
(kaktusmulta), ruukun pohjalle lecasoraa.
Hyötö valossa huoneenlämmössä.
Kastellaan istutettaessa. Säännöllinen kastelu
aloitetaan vasta kun kukkanuppu alkaa näkyä
(mieluiten alusvadin kautta).
Kukinnan jälkeen kukkavana katkaistaan, kastellaan ja
lannoitetaan. Kesäksi ulos parvekkeelle tai pihalle
Syyskuussa kastelua vähennetään – kuihtuneet lehdet
otetaan pois, sipuli irrotetaan mullasta ja viedään
pimeään noin 3 kuukaudeksi
Sipuli istutetaan uudelleen tammikuussa, kukkii
uudelleen maaliskuussa

Kuva: Floradania

