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SW-lökarna 

Bakgrund 

Den stora löksändningen från Svalöf Weibull i slutet av november kom fram först i julveckan 

och har förvarats i mitt garage i väntan på mildare väder och åtminstone temporär upptining 

av tjälen. I vecka 2 tycks klimatet tillåta plantering. För att göra detta någotsånär snabbt och 

inte alltför tungt har Kent engagerats. 

Sändningen består av 40 lådor om vardera 15 kg! Lökarna fördelas på ett fåtal sorter: 

  Uppskattat antal lökar Yta, m2 

Krokus, blandade färger 2 lådor  3000 

Hyacint, blandade färger 5 lådor 1000 >15 

Påsklilja 'Carlton' 9 lådor 1800 23 

Pingstlilja 'Sempre Avanti' 8 lådor 1600 20 

Tulpan 'Apeldoorn' 5 lådor 2000 20 

Tulpan 'Apeldoorn Elite' 5 lådor  2000 20 

Tulpan 'Rödluvan' 2 lådor 900 9 

Tulpan, regnbågsblandning 2 lådor 900 9 

Tulpan, blandade färger 2 lådor 800 8 

Förslag till rabatter 

Samtliga lökar (sedan vi plockat ut en del för krukning) planteras i marken innanför 

solrosrabatten, dock så att ÖKF krav på fri yta runt lyktstolpen tillgodoses.  

En del av lökarna föreslås placeras i 3 el 4 rundlar med 3 à 4 m diameter, resten i långa smala, 

slingrande lister - inte en sammanhängande som hindrar kontakten mellan solrosrabatten och 

resten av trädgården. (Alternativt planteras all lök i rundlar med 4 à 5 m diameter, totalt 6 á 8 

st.) 

I rundlarna planteras hyacinterna resp tulpanerna i blandade färger, i listerna narcisserna resp 

de namnsorterade tulpanerna. Med 1,5 m bredd på listerna blir längden då 28 m (N) resp 33 m 

(T). Hur man blandar, "mönstrar" planteringen i listerna får vi improvisera vid 

planteringstillfället - band/stråk/fält/romber/diagonaler. Krokusarna sprids i en eller flera av 

rabatterna, men inte lika djupt som de stora lökarna. 

Helst skulle lökarna täckas med någotsånär ren jord (inte grästorv) ur jordhögen, men m h t 

läget får vi nog acceptera att grästorven läggs tillbaka. Möjligen skulle man kunna lägga ren 

jord ovanpå krokuslökarna. 

 


