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Jak zacząć 
 

Na początku trzebaprzygotować pomieszczenie, które 

jest szczelne i niewrażliwe na znacznie wahania 

temperatury. Dlatego koniecznością jest dobra izolacja. 

Dla wentylacji można utworzyć otwór 5 cm w dolnej 

i 10 cm otwór po przeciwnej stronie na górze. 

Przygotuj ogrzewanie, dzięki czemu można utrzymać 

temperaturę pomiędzy 28 -30 stopni Celsjusza przez 

24 godzin dziennie. 

Wilgotność powinna wynosić ± 80% w każdej chwili 

(ale na cebulach nigdy nie można czuć wilgoci). 

Najlepszym sposobem jest automatyczny nawilżacz 

powietrza. Gdy nie jest on dostępny możesz też zrobić 

to poprzez wprowadzenie kilku wiader wody, ale trzeba 

je sprawdzać na co dzień. Jeśli wilgotność powietrza 

nie jest wystarczająco wysoka, zmocz podłogę. 

Zadbaj o to, żeby było mnóstwo cyrkulacji powietrza, 

aby zapobiec wzrostowi grzybów. Sprawdź 

szczególnie narożniki, gdzie zwykle są martwe miejsca 

w obiegu. 

 

widok od przodu 

 
 

Umieść skrzynki nie bezpośrednio na podłodze, ale na 

regałach lub paletach, dbając o zachowanie wolnej 

przestrzeni min. 10-20 cm pomiędzy skrzynkami i 

ścianą dla zachowania cyrkulacji powietrza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                         Maks. 4-5 cm cebul 

 

 

 

                                        Min. 5 cm przestrzeń 

 

 

 

 

Widok z góry 

 

    20 cm odstęp                  wentylator 

 

 

Otwór 

górny 

10 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwór wentylacyjny dolny 5 cm 

 

Postępowanie z cebulami 
  

Po kwitnieniu zakończ podlewanie i pozwól ziemi 

wyschnąć. W ciepłych obszarach daj połowę dawki 

podlewania przez 3 tygodnie, a potem przestań 

podlewać.5-7 tygodni po kwitnieniu cebule mogą być 

wykopane z podłoża. Oderwij liście nie uszkadzając góry 

cebuli. Umieść je na tacce warstwą maks. 4 cm. Taca 

powinna mieć otwartą strukturę dla zapewnienia 

cyrkulacji powietrza pomiędzy cebulami. Umieść tace w 

pomieszczeniu o niskiej wilgotności i dobrym obiegu 

powietrza na 14 dni. Po tym czasie cebule są 

wystarczająco suche żeby je wyczyścić. 
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Oderwij korzenie i siewki , które można łatwo oddzielić, 

pozostaw cebule z dużymi uszkodzeniami. Po umyciu 

suszyć przez 2 dni, aby uszkodzenia całkowicie 

wyschły.  Teraz cebule są gotowe do umieszczenia w 

preparatornii.  Cebule będą gotowe do ponownego 

sadzenia po 4 miesiącach, siewki po 5 miesiącach. 

Można to łatwo dostrzec na spodzie cebuli, gdzie będą 

się pokazywać korzenie. Jeżeli korzenie będą dłuższe 

niż 2 mm wskazywać to będzie na niekorzystne 

warunki w preparatornii: cyrkulacja powietrza w 

pomieszczeniu jest zbyt mała lub wilgotność jest na 

tyle duża, że cebule są mokre. 


