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Пролет по време на зима
Свежи лалета и зюмбюли през февруари с форсирани луковици

Вержиния Костова 

Зюмбюлите, лалетата, нарцисите и други луковични растения винаги са знак, че пролетта вече е тук. У дома обаче мо-
жем да изпреварим сезоните с форсираните растения и още през зимата да имаме свежи пролетни растения. С ярките 
си цветове и аромати засадените в съдове цветя въздействат като акценти. Особено елегантно стоят повече на брой 
еднакви растения, поставени в еднакви съдове. 

Форсирани са тези растения, при които се 
предизвиква по-ранно от нормалното за сезо-
на цъфтене. Най-лесният начин е да се купят 
вече готови, форсирани луковици от цветар-
ски магазин или оранжерия, които след това 
могат да се използват многократно. 
Ако решите сами да направите форсирани 
растения, купете луковици, които са едри, 
твърди и без натъртвания. В зависимост от 
това кога искате да цъфтят трябва да ги 
засадите през ранна или късна есен или ранна 
зима. Добре е луковиците да се засадят близо 
една до друга, като над тях да има максимум 
1 см почва. След като ги засадите, ги оставе-
те на хладно място. Препоръчителна е пос-
тепенност на процеса. Това помага на цвет-
ното стебло да се развие преди листата, а 
на кореновата – система да се стабилизира 
добре. Почвата се поддържа леко влажна. 
Съдовете с растения се оставят на тъмно 
за около 6-8 седмици или докато листата 
стигнат до височина 4-5 см. Ако ги сложите 
веднага в топла стая, цветните им стебла 
ще израснат много бързо и ще станат неес-
тествено дълги, а цъфтежът ще е доста по-
кратък. След като прецъфтят цветовете, 
растенията трябва да се върнат обратно 
в хладни условия. Когато листата съвсем 
пожълтеят, е добре да се изрежат, луковици-
те да се извадят и да се съхраняват на сухо и 

тъмно до следващото им засаждане. 
Най-популярните растения за форсиране са 
зюмбюлите, нарцисите, лалетата, муска-
рито, минзухарите. Реално всяко пролетно 
цъфтящо луковично растение може да се 
отгледа като форсирано растение. 
Зюмбюлът например е много красив, засаден 
самостоятелно в съд или на групи от по 3, 5 
или повече растения. Нарцисите не изискват 
период на престой на студено, за да цъфтят. 
Те могат да се отглеждат в торопочвена 
смес или в съд с филц или пясък на 15-ина 
градуса. За да станат красиви и пропорцио-
нални стеблата и цветовете на нарцисите, 
е добре да се поставят близо до прозореца 
веднага след като листата се подадат от 
почвата. 
Форсираните растения са много красиви 
и във вода. Класическият начин това да се 
направи е, като се изберат съдове с тясно 
гърло и по-широк отвор над гърлото, така 
че да поддържат луковицата на повърхност-
та на водата. Луковицата заедно със съда 
с вода се поставя в хладна стая далеч от 
слънчева светлина. Тя бързо образува корени, 
които растат надолу във водата. Добре е да 
изчакате, докато цветните пъпки започнат 
да показват цвят, и тогава да преместите 
пусналите вече корени растения в топла 
осветена стая. 

КАК СЕ ОТГЛЕЖДАТ ФОРСИРАНИ РАСТЕНИЯ
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наш дом1. Форсирани зюмбюли.

2. Кукурякът също може 
да се отгледа като фор-
сирано растение.
3. Нарциси, зюмбюли и 
лалета, форсирани във 
вода.
4. Лалета
5. Зелена колона от 
хидропонно отглеждани 
растения.
6. Зелена стена от 
безпочвено отглеждани 
интериорни растения. 
7. Хидропонно отглежда-
ни слънчогледи. 

Начините за безпочвено отглеждане на растенията 
са няколко. Те могат да растат във водна култура, 
в подходящ субстрат или като аеропонна култура. 
Френският ботаник Патрик Бланк например пред-
лага уникална технология за направата на красиви 
градини върху вертикални повърхности. Той забе-
лязва факта, че в природата растенията виреят на 
вертикални безпочвени повърхности като скали, 
кора на дървета, входове на пещери... Според него 
водата с разтворените в нея минерали и хранител-
ни вещества, комбинирана със светлината и въ-
глеродния двуокис, необходими за извършването на 
фотосинтезата, са абсолютно достатъчни на рас-
тенията. А почвата не е нищо повече от механична 
опора. Така почвата не участва като компонент във 
вертикалните градини и затова тяхната конструк-
ция е много лека. Това позволява на технологията 
да се приложи върху всяка стена независимо от 
размера и местоположението й. Подходяща е за 
интериори, екстериори, както и за помещения без 
естествена светлина (например подземни гаражи), 
ако се добави изкуствено осветление. Растител-
ните видове за всяка стена се подбират според 
специфичните климатични условия на мястото. 
Примерна конструкция на вертикалната градина 
без почва. Технологията на Патрик Бланк се състои 
от три части: метална рамка, PVC слой и слой филц. 
Металната рамка може да бъде окачена на стената 
или пък да е свободно стояща. Предназначението 
й е да държи конструкцията, както и да осигури 
въздушен слой, служещ като ефективен термичен и 

аудиоизолатор. 
Върху металната рамка се захваща PVC слой с 
дебелина 1 см. Той осигурява твърдост и водоустой-
чивост на цялата структура. Следва филцов слой 
от полиамид. В него се засаждат растенията под 
формата на семена, на резници или на вече порасна-
ли растения. Гъстотата им на засаждане е около 
трийсет растения на квадратен метър. Другото 
предназначение на този слой е да не позволява на 
корените да преминат през него. Филцовият слой 
е с висока капилярност – това осигурява равно-
мерно разпределение на водата в структурата. 
Поливането и подхранването са автоматизирани и 
се подават отгоре. А водата, с която се напояват 
растенията, е обогатена с торове и минерали. 
Цялата тежест на вертикалната градина е по-мал-
ка от 30 кг/кв. м. Поради тази причина технология-
та може да се приложи върху всяка стена. 
Благодарение на термичния изолационен ефект 
вертикалната градина допринася за намаляването 
на енергийната консумация на сградата както през 
зимата (предпазвайки я от студа), така и през лято-
то, като осигурява естествено охлаждане. 
Вертикалната градина е ефективен начин за 
почистване на въздуха в интериора и екстерио-
ра. Листата, корените и всички микроорганизми, 
свързани с тях, въздействат като голяма пречис-
твателна повърхност. Веднъж попаднали върху 
филца, замърсяващите частици от въздуха бавно се 
разлагат и минерализират, преди да се превърнат в 
растителен тор. 

Хидропонната технология позволява да имате растения навсякъде в дома

БЕЗ ПОЧВА 

При хидропонното или безпочвеното отглеждане растенията получават необходимите им минерални 
вещества от хранителен разтвор вместо от почвата. Хидропонното отглеждане на зеленчуци, плодо-
ве, трева (за фураж) вече е доста разпространено. Когато се приложи за отглеждане на декоративни-
те растения, се получават много интересни и екстравагантни решения. Също така това е прекрасна 
възможност за озеленяване на ограничени пространства или за оживяване на скучна вертикална стена 
например. Можете да подходите творчески и да отгледате безпочвено по красив начин дори плодове и 
зеленчуци. 
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