Ogrodnik radzi.
Dzisiejsze porady chciałbym poświęcić liliom. Lilia biała (Lilium candidum ) wyrasta do
80-120 cm, ma duże białe, kielichowate kwiaty, osadzone po kilka na szczycie pędów. Ich urodę
i silny zapach możemy docenić od połowy czerwca do lipca. Białe , duże kwiaty świetnie
prezentują się na tle kępy ciemno zielonych iglaków. Kwiaty świetnie nadają się na cięte. Dobrze
trzymają się w wazonie, rozwijają następne pąki, polecam do strojenia grobów zamiast chińskich
sztuczności. Lilię białą rozmnaża się z cebul. Są one duże, białe, z dobrze widocznymi łuskami.
Sadzimy je w sierpniu, do dobrze uprawionej, wolnej od chwastów ziemi. Glebę należy głęboko
przekopać na tzw. dwa szpadle aby próchnica dostała się pod cebule, które osadzamy na głębokości
15cm, w odstępach 30-35 cm. Stanowisko wybieramy słoneczne ale nie za suche, może być przez
kilka godzin lekko zacienione. Unikamy zastoisk wodnych i bardzo nasłonecznionych, a przez to
za suchych. W dobrze przygotowany miejscu będą świetnie rosnąć i cieszyć oko i nos. Po trzech
sezonach wykopujemy po kwitnieniu cebule i przenosimy je na inne stanowisko. W tym momencie
można je rozmnożyć przez podział cebuli, lub cebulki przybyszowe. Na zimę lekko okrywamy
ściółką. Nie sposób tu nie wspomnieć o innych liliach polecanych do uprawy amatorskiej. Myślę
o Lili królewskiej i tygrysiej. Lilia królewska (Lilium regale), również biała wewnątrz kielicha
i różowa, czasem czerwonawa na zewnątrz. Ma jeszcze większe kwiaty i jest ich nawet do
dwudziestu sztuk na pędzie. Kwitnie nieco później od lilii białej, a kwiaty pachną tak odurzająco,
że na noc bezpieczniej wynosić je z pokoju. Zasady uprawy podobne do poprzedniego gatunku.
Lilia tygrysia (Lilium tigrinum) rośnie nawet do wysokości 150 cm. Kwiaty są pomarańczowe,
często nakrapiane, duże, o płatkach silnie odgiętych do tyłu. Kwitną w lipcu i sierpniu. Są bardzo
dekoracyjne w ogrodzie, szczególnie posadzone w dużych grupach. Nadają się też do wazonów.
Ciekawostką są cebulki przybyszowe rosnące w kątach liści, które mogą posłużyć do rozmnażania.
Podobnie rzecz się ma z Lilią bulwiastą (Lilium bulbiferum). Kwiaty ma mniejsze, zwykle
czerwone z pomarańczowymi środkami, ciasno skupione na szczytach pędów. Kwitnie w czerwcu
i lipcu. Dorasta do 50-100cm. Sadzimy ją na rabatach bylinowych np. z floksami czy łubinami. Jest
długowieczna. Należy tu wspomnieć o całej gamie lilii azjatyckich, orientalnych i trąbkowych oraz
nieskończenie wielu ich mieszańcach, o dowolnych wręcz zestawieniach barwnych kuszących nas
z półek sklepowych. Niestety zastosowanie ich w ogrodzie wiąże się z ryzykiem przemarznięcia,
ale polecam w charakterze eksperymentu.
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