Alstublieft!
Tulpenbollen om zelf te planten
Tulpen planten… hoe zit dat eigenlijk?
Planten
Het planten van tulpen gebeurd in het najaar. De juiste periode is tussen halverwege september en halverwege
november, in ieder geval voor de eerste nachtvorst wil je ze in de volle grond planten. In een pot planten kan
ook uiteraard. Het is mogelijk om individuele gaten of een geul van 15 tot 20 centimeter diep te graven en daar
de bol in te leggen. Je kan hier één eetlepel beendermeel aan toevoegen voor een meer zekere opkomst van de
bloembol. Het is belangrijk om de bol met de punt naar boven te planten met een afstand van 12 tot 15
centimeter uit elkaar.
Nadat je de tulpenbollen hebt geplant is het van belang om de bodem goed vochtig te maken met water om de
wortelvorming te stimuleren. Om de bodem goed te beschermen, de winter kan in aantocht zijn na de
plantperiode, is het een goed idee om de grond van een laagje mulch te voorzien om deze te beschermen.
Locatie van planten en verzorging
Een tulp houdt van een plek in de volle zon tot lichte schaduw om goed tot bloei te kunnen komen. Op een
donkere of niet zonrijke plek zal de tulp niet tot bloei komen. Zoals gezegd is het belangrijk om bij het planten de
tulp van goed veel water te voorzien. Tulpen hebben behoefte aan wat extra water bij een lange droge periode,
ook in de winter als er geen regen of sneeuw valt. Als de tulp heeft gebloeid is het van belang om de
tulpenbodem vochtig te houden om te voorkomen dat het bodemoppervlak scheurt.
Wanneer kan ik ze vanuit de tuin in huis zetten?
De tulpenstelen kunnen het beste worden gesneden als de eerste blaadjes van de tulp beginnen te vallen.
Belangrijk is om de afgevallen blaadjes niet tussen de tulpen te laten liggen. Dit houdt de tuin netjes en, nog veel
belangrijker, voorkomt bacterievorming. Niet bloeiende enkelbladige scheuten zijn achterblijvers van zwakker of
oude bollen en kunnen worden verwijderd.
Tulpenbollen laten zitten of herplanten?
Om een volgend jaar weer te kunnen genieten van uw tulpen is het verstandig om 1-jarige planten om uw tulpen
heen te planten. Het is mogelijk om tulpenbollen na de bloei op te graven en te bewaren om later weer te
planten of om de bollen 2-3 jaar te laten zitten. Tulpenbollen die in de grond blijven zitten gaan het volgende
jaar weer bloeien. De tulpen zullen wel elk jaar kleiner worden. Welke manier u ook kiest, plant 1-jarige planten
bij de verdorrende tulpen. Belangrijk! Snij de tulpenbladeren niet af, maar laat ze zelf afsterven, zodat de
voedingsstoffen die in de bladeren aanwezig zijn de bol nog kunnen voeden.
In het kort
Planten tussen half september en half november
Goede vochtige grond maken na het planten van de tulpenbol
Plant de tulpenbol op zonnige of licht schaduw houdende plek
Geef de plant in droge perioden goed water
Laat de afgevallen blaadjes niet in de tulpentuin liggen, maar ruim ze op om schimmelvorming en
bacteriën zo min mogelijk levensvatbaarheid te bieden
Snij de tulpenbladeren niet af, maar laat ze natuurlijk afsterven en ruim ze dan op

Namens het team van Eleveld Smilde BV wensen wij je veel plezier met de tulpen!

