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2 Tulipany 

TULIPANY 

 

HISTORIA

Historia tulipanów

W produkcji cebul kwiatowych, zwłasz-

cza tulipanów, prym wiedzie Holandia. 

Z areałem ponad 20 tys. ha upraw roślin cebu-

lowych, z czego połowę zajmują tulipany, jest 

niekwestionowanym światowym liderem. 

Holendrzy stworzyli z tego dobrze prosperują-

cą gałąź gospodarki. Tulipan stał się symbolem 

tego kraju i gotowi jesteśmy właśnie Holandię 

uznać za  jego ojczyznę. Jeśli już, to  drugą, 

bo pierwszą była i jest Azja, a przede wszyst-

kim Turcja, skąd kwiaty te trafiły do Europy. 

Tulipany występują w naturze od Anatolii 

i Iranu na zachodzie po północno-wschodnie 

Chiny. Centrum bioróżnorodności rodzaju 

tulipan (Tulipa L.) znajduje się w górach Pamir 

i Hindukusz oraz na stepach Kazachstanu.  

Na  stanowiskach naturalnych  tulipany ros-

ną także w Europie (zwłaszcza na południu) 

i północnej Afryce. Nie wiadomo jednak, czy 

nie są to gatunki zawleczone przez człowie-

ka i znaturalizowane. Do takich europejskich 

gatunków należy Tulipa sylvestris, o którego 

występowaniu również w Tatrach i na Śląsku 

donosili Władysław Szafer i inni w 1988 r.

Dr inż. Dariusz Sochacki
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych  
Roślin Cebulowych w Skierniewicach

TulIpA SylveSTRIS
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Tulipany hodowano już w XI–XII w. w ogro-

dach dzisiejszej Turcji i współczesnego Iranu. 

W Turcji nie tylko uprawiano gatunki pocho-

dzące ze  stanowisk naturalnych, ale też 

prowadzono intensywną hodowlę nowych 

odmian. Tulipan o smukłych, wywijających 

się płatkach – w typie dzisiejszych tulipanów 

liliokształtnych – stał się od połowy XVI w.  

symbolem imperium osmańskiego. Złoty 

wiek tych kwiatów w imperium osmańskim 

to tzw. era tulipanowa za panowania sułtana 

Ahmeda III (1703–1730). Tulipan był inspiracją 

dla dzieł sztuki, folkloru, a także przedmiotów 

codziennego użytku. Po śmierci Ahmeda III 

zmniejszyło się zainteresowanie tymi roślina-

mi i nigdy później nie były one już tak doce-

niane i uwielbiane, choć do dziś są obecne 

w tureckiej ornamentyce użytkowej, a her-

batę pija się w Turcji w niewielkich szklan-

kach o kształcie tulipanów. Prawdopodobnie 

pierwszym Europejczykiem, który zobaczył 

tulipany w ówczesnym Istambule (dawniej – 

Konstantynopolu, a od 1930 r. – Stambule), był 

markiz Ogier Ghiselin de Busbecq, ambasador 

cesarza Ferdynanda I na dworze Sulejmana I   

Wspaniałego. Było to w 1554 r. Kilka lat póź-

niej przywiózł on pierwsze cebule tulipanów 

do  ogrodu cesarskiego w  Wiedniu i  oddał  

je pod opiekę francuskiego botanika Karola 

Kluzjusza (fr. Charles de L’Écluse, łac. Carolus 

Clusius). Ten w 1593 r. objął katedrę botaniki 

na uniwersytecie w niderlandzkiej Lejdzie 

(Leiden), dokąd zabrał ze sobą podarunek.

Tak – według najpopularniejszej i najlepiej 

udokumentowanej wersji – zaczęła się trwa-

jąca ponad 400 lat historia uprawy tulipanów 

w Niderlandach. Jest jednak bardzo prawdo-

podobne, że pojawiły się one w Europie, zanim 

przywiózł je tu Busbecq, zwłaszcza że pierwsze-

go opisu tych kwiatów dokonał Konrad Gesner, 

szwajcarski lekarz i botanik, który podziwiał 

tulipany kwitnące w ogrodzie w Augsburgu, 

w  Bawarii w  1559 r. Jednak to  Holendrzy 

zafascynowali się tulipanami do tego stop-

nia, że w pewnym momencie doszło do nie-

wiarygodnych spekulacji w handlu cebulami 

tych pięknych kwiatów. Moda na tulipany 

i ogromny wzrost popytu na nie spowodowa-

ły drastyczny wzrost ich cen. Za pojedyncze 

cebule tulipanów o kwiatach wielobarwnych 

i pstrych, co było skutkiem porażenia wiru-

sem pstrości tulipana, lub o kwiatach czar-

nych płacono setki, a nawet tysiące guldenów. 

Aby zdobyć upragnione cebule, sprzedawano 

i zastawiano domy, firmy oraz majątki ziem-

skie. Apogeum tego zjawiska, nazwanego przez 

socjologów tulipomanią (tulipanomanią), przy-

padło na lata 1634–1637. Jedna cebula tulipa-

na ‘Semper Augustus’ osiągnęła wówczas cenę  

13 tys. guldenów, czyli wyższą niż cena domu 

w centrum Amsterdamu. Po wielkim krachu 

na tulipanowym rynku doszło do wieloletniego, 

głębokiego kryzysu.



4

Nazwa „tulipan” pochodzi 

od tureckich słów „tulbend”, 

„dulband” bądź „tulpana” 

oznaczających turban i jest 

efektem pomyłki słownej. 

W rzeczywistości tulipan 

(czerwony) to po turecku 

„laleh”. W Persji turban 

określano słowem „tulipant”, 

a Holendrzy po raz 

pierwszy zapisali nazwę 

rośliny jako „tulipam”.

hisToria TulipanóW

pSTRe TulIpAny

TAleRz TuReckI
ObjAwy pSTROścI - z lewej kwIAT zdROwy, z pRAwej kwIAT 
pORAżOny wIRuSem pSTROścI TulIpAnA - Tbv.

TulIpA AgenenSIS
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Holendrzy powrócili jednak do równowagi ryn-

kowej, a zainteresowanie tulipanami ponownie, 

ale już spokojnie i sukcesywnie wzrastało nie 

tylko w Niderlandach, ale też w innych krajach 

Europy. W XIX w. Holendrzy zaczęli uprawiać 

tulipany na skalę masową, co pociągnęło za sobą 

dalszą obniżkę cen cebul. Niższa cena i większa 

dostępność produktów połączone z intensywną 

promocją spowodowały dalszy rozwój produkcji. 

Duża podaż cebul i ich przystępna cena zade-

cydowały o tym, że w początkach XX w. zain-

teresowanie tulipanami w Europie i Stanach 

Zjednoczonych wzrosło. 

‛gIuSeppe veRdI’ - z gRupy kAufmAnnA
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Przez stulecia wydawało się, że produkcja cebul 

tulipanów jest możliwa jedynie w warunkach 

holenderskich. Jednym z pierwszych, który 

udowodnił, że rośliny te z powodzeniem moż-

na uprawiać gdzie indziej, był Amerykanin  

D. Griffiths, który w  swych doświadcze-

niach prowadzonych w 1930 r. uzyskał plo-

ny cebul porównywalne do uzyskiwanych 

w Holandii. W Polsce tulipany uprawiano 

w XVIII-wiecznych ogrodach magnackich, 

można zatem mieć pewność, że rosły one tak-

że w królewskich ogrodach Wilanowa. 

Pierwszym udokumentowanym zapisem doty-

czącym tulipanów była prelekcja na temat 

uprawy tych kwiatów, którą w marcu 1930 r.  

w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie wygło-

sił Tadeusz Godlewski. W 1933 r. pionierskie 

prace badawcze nad tulipanami w warszaw-

skiej SGGW rozpoczął prof. Stanisław Wóycicki. 

W  1935 r. pierwszą plantację produkcyjną 

w Polsce (w Górsku nad Wisłą) założyli holen-

derscy imigranci. Zaraz po II wojnie światowej 

Stanisława i Józef Dąbrowscy uruchomili plan-

tację doświadczalną w Puławach, a w 1954 r. 

rozpoczęli prace hodowlane. 
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Efektem tych działań było zarejestrowanie 

kilkudziesięciu odmian tulipanów wyho-

dowanych przez Stanisławę Dąbrowską 

i Cecylię Wróblewską w Instytucie Uprawy, 

Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 

oraz Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa 

w Skierniewicach. Ostatnia odmiana z tej 

serii krzyżowań – Ognik – zarejestrowana  

została w 1997 r. i znajduje się aktualnie w hodow-

li zachowawczej w krakowskiej spółce POLAN. 

Z najnowszych polskich ciekawostek odmiano-

wych warto wymienić czarną, fryzowaną odmia-

nę ‘Fringed Beauty’ wyhodowaną przez Romana 

Szymańskiego z Poznania oraz różową, papuzią 

odmianę ‘Agalia’ Małgo rzaty Podwyszyńskiej, 

Agnieszki Rojek i  Dariusza Sochackiego 

z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Aktualny areał polowych upraw tulipanów 

w Polsce szacowany jest na około 300 ha, warto 

jednak odnotować, że wzrasta wielkość pro-

dukcji kwiatów ciętych tulipana pod  osło-

nami, w  tunelach foliowych i  szklarniach. 

Areał uprawy tulipanów na kwiat cięty sza-

cowany jest obecnie na ponad 40 ha, a nale-

ży dodać, że w ciągu sezonu tulipany pędzi 

się w co najmniej kilku cyklach produkcyj-

nych. Rodzima produkcja cebul nie wystar-

cza na  tak ogromne potrzeby, dlatego spro-

wadza się je w  większości z  Holandii. Jeśli 

zaś chodzi o import kwiatów ciętych tulipa-

nów z  Holandii, to jest to tylko uzupełnie-

nie rynku, ponieważ jakość polskich kwia-

tów jest tak doskonała, że polska produkcja  

dominuje na naszym rynku. 

hisToria TulipanóW

plAnTAcjA w pOlSce, pROdukcjA TOwAROwA cebul 

RepROdukcjA cebul nA plAnTAcjI w pOlSce
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W Polsce tulipany 

uprawiano 

w XVIII-wiecznych 

ogrodach magnackich, 

można zatem mieć 

pewność, że rosły one 

także w królewskich 

ogrodach Wilanowa.

hisToria TulipanóW

pOlSkA OdmIAnA ‛AgAlIA’ z gRupy pApuzIcH
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HISTORIA 

tulipany w rezydencji wilanowskiej

Wilanowskie założenie pałacowo-ogro-

dowe to  jedna z najlepiej zachowa-

nych rezydencji barokowych w Polsce. Pałac 

i ogród powstały, aby spełnić marzenia kró-

la Jana III o  letniej rezydencji zanurzonej 

w bogactwie flory i fauny. Dla Sobieskiego było 

to miejsce wytchnienia po trudach wojennych, 

tutaj też spędził ostatnie chwile swego życia. 

Kolejni właściciele pałacu prowadzili rozwój 

Wilanowa według najnowszych mód. Należy 

tu wspomnieć choćby Izabelę Lubomirską, 

na której zlecenie Szymon Bogumił Zug stwo-

rzył park angielsko-chiński. Układy natural-

nych form roślinnych i  wodnych, rozległe 

trawniki oraz łąki zostały wówczas włączo-

ne w  naturalny krajobraz tak, że  zacierała 

się granica między obiema rzeczywistościa-

mi. Elementy małej architektury – pomniki, 

altany – miały tylko podkreślać piękno roślin  

i je uzupełniać. Również kolejny wielki właś-

ciciel Wilanowa – Stanisław Kostka Potocki 

– znany był z żywego zainteresowania sztu-

ką ogrodową. Przekomponował on ogród 

i powiększył go w kierunku północnym tak, 

aby swoją malowniczością i wykorzystaniem 

naturalnych form przestrzeń ta sprzyjała 

kameralności i bliższemu kontaktowi z naturą.

Nela Kokoszka
Muzeum Pałacu Króla Jana iii 
w Wilanowie

Tulipany W rezydencJi WilanoWsKieJ
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„Na przedzie bukiety różnych kwiatów tak się 

rozkrzewiły, że kwatery zasłaniają. Kwiatów już 

mało, jeszcze roże kwitną, lilije czerwone i inne 

polne kwiaty w lisztwach (…)” – tak o ogrodach 

w Wilanowie pisał ks. Paweł Sapieha w swo-

im dzienniku. Mimo że podróż po ogrodach 

wilanowskich jest wędrówką przez stulecia, 

drzewa, krzewy i byliny spajają całą kompo-

zycję, nadając jej niepowtarzalny charakter. 

W  miejscu tym każdy gatunek i  odmiana 

są pretekstem do fascynujących opowieści. 

Na rabatach rosły i nadal rosną narcyzy, 

hiacynty, heliotropy, lilie, peonie, słoneczniki, 

fiołki czy tulipany, których bogactwo kształ-

tów i kolorów możemy zobaczyć w niniejszym 

katalogu. Ich dobór był podporządkowany nie 

tylko względom dekoracyjnym, ale także sym-

bolizmowi. Zgodnie z nim naczelne miejsce 

w ogrodzie zajmowały róża i lilia symboli-

zujące szczęśliwość. Piwonia oznaczała boga-

ctwo, zdrowie i radość. Tulipany natomiast 

wraz z lawendą i rozmarynem opisywały kró-

lewską wspaniałość, cnoty, dobro i trwałość 

monarszego imienia. Sens symboliczny miał 

– zwłaszcza w okresie baroku – także kolor. 

Czerwień była oznaką przepychu, wzniosło-

ści, królewskiego majestatu i potęgi. Odcienie 

żółci uzupełniały obraz ogrodu znaczeniem 

bogactwa, wspaniałości, dumy i szlachetności. 

Wszechobecna zieleń przywoływała wewnętrz-

ną równowagę, prawdę, rzetelność i trwałość. 

Wróćmy jednak do  króla Jana III i  tuli-

panów. W jednym ze swoich licznych listów 

do  królowej Marysieńki w  sierpniu 1667 r. 

pisał: „Cebulek tulipanów i  innych kwiatecz-

ków racz Wć moja panno przez pierwszą prze-

słać pocztę albo okazję, bo teraz ich w jesieni 

dobrze zbierać”. Włącza to Sobieskiego w grono 

świadomych najnowszych trendów właścicieli 

ogrodów, którzy nie tylko chcieli mieć ogro-

dy atrakcyjne wizualnie, ale też zależało im 

na tym, aby imponowali posiadaniem gatun-

ków pożądanych, a takim w tych czasach był 

tulipan. Po dziś dzień w Wilanowie kontynu-

owana jest tradycja sadzenia tulipanowych 

cebulek. Wiosną wypełniają one szczelnie 

barokowe partery oraz uzupełniają bardziej 

swobodne kompozycje rabat przy Oranżerii.

Rodzaj Tulipa spotkamy także, gdy przekro-

czymy progi pałacu. Kwiaty znajdują się na malo-

widłach, meblach, stiukowych girlandach, poja-

wiają się też na porcelanie, a nawet uzupełniają 

zdobienia sukni i pasów kontuszowych. 

Wystarczy spojrzeć na obraz Jana van 

Kessela Dama z kwiatami, żeby znaleźć przy-

najmniej osiem gatunków kwiatów, wśród 

których silnie reprezentowane są tulipany 

– oczywiście w najbardziej pożądanej wte-

dy formie: z płatkami ozdobionymi plama-

mi i smugami w kontrastowych barwach. 

Wyraziste kolory tulipanów zobaczymy 

również na martwych naturach Abrahama 

van Mignona. Symboliczne w  swej treści 

obrazy z bardzo dużym prawdopodobień-

stwem należały do  kolekcji Sobieskiego 

w Marywilu, skąd trafiły do Wilanowa. 

Tulipany W rezydencJi WilanoWsKieJ
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Dama z kwiatami,
Jan van Kessel

Kwiaty znajdują się 

na malowidłach, 

meblach, stiukowych 

girlandach, pojawiają 

się też na porcelanie, 

a nawet uzupełniają 

zdobienia sukni i pasów 

kontuszowych. 

Tulipany W rezydencJi WilanoWsKieJ



Martwa natura,  
Abraham van Mignon

Tulipany ornamentem  
XIX-wiecznego blatu 
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Tulipany wraz 

z lawendą 

i rozmarynem 

opisywały królewską 

wspaniałość, cnoty, 

dobro i trwałość 

monarszego imienia. 

Sens symboliczny miał 

– zwłaszcza w okresie 

baroku – także kolor. 

Tulipany W rezydencJi WilanoWsKieJ
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Różowe tulipany są dekoracją jeszcze jedne-

go przedmiotu, o którym warto wspomnieć. 

Wkomponowane są w blat niewielkiego sto-

lika wykonanego w drugiej połowie XIX w. 

Ów blat jest fragmentem autentycznej deko-

racji stiukowej pochodzącej z komnaty Jana 

Sobieskiego w  zamku w  Olesku – miejsca, 

w którym urodził się przyszły król. 

Pozostaje zatem posłuchać słów Horacego 

uwiecznionych na pergoli, którą mijamy, 

wchodząc do ogrodu, a które w tłumacze-

niu brzmią: „Spędźcie tu miłe chwile, zapo-

minając o pełnym trosk życiu”. Jak pokazu-

je burzliwa historia tulipanów, ukwiecone 

rabaty mogą wzbudzić w nas nieodkryte 

pokłady pasji, a przecież ogrody wilanowskie  

to nie tylko tulipany…

Tulipany W rezydencJi WilanoWsKieJ
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TulIpA pOlycHROmA

TulIpA TuRkeSTAnIcA TulIpA TARdA
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HISTORIA 

Motyw tulipana na ceraMice wilanowskiej

Kwiaty jako element zdobniczy znane są 

już z przedstawień w sztuce starożytnej. 

Pochodzący z  Azji tulipan tam właśnie po 

raz pierwszy zaistniał jako hodowlana rośli-

na ozdobna, ale także jako motyw zdobniczy. 

Szczególną słabość do tulipanów wykazywali 

władcy tureccy, którzy nie tylko zdobili tymi 

kwiatami swoje przypałacowe ogrody, ale rów-

nież podziwiali rośliny uwiecznione na wzo-

rzystych ścianach czy tkaninach.

Migracja kwiatu w XVI wieku z Imperium 

Osmańskiego do północno-zachodniej Europy 

sprawiła, że trafił on do ogrodów możnych 

przedstawicieli ówczesnego społeczeństwa, 

na płótna obrazów, karty albumów botanicz-

nych, a dalej do sztuki użytkowej. Motywy tuli-

panowe były nierzadko wykorzystywane jako 

dekoracja wyrobów rzemiosła artystycznego, 

pojawiały się na przedmiotach ceramicznych, 

metalowych, tkaninach i meblach.

Kwiaty tulipana widnieją zatem na ture-

ckich płytkach ceramicznych z Iznik, stano-

wiły jeden z  elementów zdobniczych meb-

li kolbuszowskich, pojawiły się na obrazach 

impresjonistów: Claude’a  Moneta i  Paula 

Cézanne’a.

Europejską ojczyzną tulipana stała się 

Holandia, gdzie w  latach 30. XVII wieku 

doszło do zjawiska zwanego tulipomanią. 

Diana Święcka
Muzeum Pałacu Króla Jana iii 
w Wilanowie

MoTyW Tulipana na ceraMice WilanoWsKieJ

1
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Niderlandzka fascynacja tulipanami, która 

doprowadziła do nieprawdopodobnych speku-

lacji w handlu cebulkami tej rośliny, nie pozo-

stała bez znaczenia w popularyzacji motywu 

tulipana w sztuce. 

W  epoce baroku kwiaty stanowiły czę-

sto główny temat jednego z gatunków malar-

skich – martwej natury. Tulipany pojawiły się 

w bukietach tworzonych przez niderlandzkich 

artystów malarzy jeszcze przed apogeum zja-

wiska tulipomanii. We wczesnym malarstwie 

kwiatowym popularna roślina cebulowa 

umieszczana była w eksponowanym miejscu 

w  bukiecie, niejednokrotnie tulipan domi-

nował w kompozycji. Kwiaty uwieczniano na 

płótnach w wielu wariantach kolorystycznych 

– czerwone, fioletowe, żółte, oraz perspekty-

wicznych – z góry, od dołu i na wprost, pre-

zentowano je jako zamknięte lub półzamknię-

te pąki, ale również w wersji z rozłożystymi 

płatkami.

Tulipan stał się ponadto popularnym 

motywem dekoracyjnym dla słynnych nider-

landzkich wyrobów fajansowych, określanych 

powszechnie jako delfty.

Ikonografii tulipana nie mogło zatem 

zabraknąć w zbiorach wilanowskich, a liczna 

reprezentacja przedstawień tego kwiatu zdobi 

cenne eksponaty ceramiczne.

Unikatowy na skalę polską wilanowski 

Gabinet Farfurowy – pomieszczenie, w któ-

rym wszystkie ściany obłożone są dekoracyj-

nymi płytkami ceramicznymi – zaaranżowany 

został najprawdopodobniej pod koniec XVII 

wieku, jeszcze za życia króla Jana III. 

Częścią dekoracji ściennej gabinetu są pro-

stokątne panele składające się z dwunastu pły-

tek i prezentujące wazony z bukietami, które 

okalają wieńce ze splecionych kwiatów i liści. 

Płytki składające się na taką właśnie dekora-

cję występują w pałacu w czterech wariantach, 

wydzielonych ze względu na skład bukietu 

danego panneau. Jeden z czterech typów przed-

stawień reprezentuje panel kwiatowy z cen-

tralnym motywem tulipana (ryc. 1). Zestaw 

płytek pochodzi z warsztatu amsterdamskie-

go, dlatego bogata dekoracja kwiatowa wraz 

z motywem tulipana wpisuje się w tradycję 

zapoczątkowanej w  latach 30. XVII wieku 

niderlandzkiej tulipomanii. Inspiracją dla 

takich motywów dekoracyjnych na panelach 

były zapewne niderlandzkie martwe natu-

ry z kwiatami czy barwne ryciny z albumów 

botanicznych.

Dominujący w bukiecie kwiat, wieńczący 

bukiet od góry tulipan o pasiastych płatkach, 

stanowi przykład popularnej w ikonografii 

tamtego okresu przypadku rośliny zarażonej 

wirusem pstrości. Choroba cebulek skutkowa-

ła charakterystyczną dwubarwnością kwiatów, 

co poczytywane było zapewne za cechę atrak-

cyjną wizualnie. Oprócz tulipana w  wazo-

nach zdobiących Gabinet Farfurowy znalazły 

się ponadto takie rośliny, jak: konwalie, maki, 

peonie, gerbery czy goździki.

Wraz z wynalazkiem porcelany w Europie 

do zdobnictwa wyrobów z tego szlachetnego 

tworzywa zaczęto wykorzystywać różnorod-

ne motywy kwiatowe. Po przeminięciu mody 

na wzory orientalne w dekoracji szlachetnej 
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ceramiki zaczęto tworzyć ornamenty złożone 

z pojedynczych kwiatów bądź bukietów, na 

które składały się okazy znane z rodzimych 

ogrodów. 

Wilanowskie muzeum może poszczycić 

się prestiżowym zbiorem wyrobów słynnej 

Manufaktury Porcelany w Miśni, zlokalizo-

wanj na terenie niemieckiej Saksonii. 

W połowie lat 30. XVIII wieku do dekoracji 

wyrobów miśnieńskich wprowadzono moty-

wy kwiatów zaczerpniętych z przedstawień 

roślin z prac poświęconych botanice. Wśród 

szerokiej palety roślinnych motywów zdob-

niczych słynnej niemieckiej wytwórni nie 

zabrakło również przedstawień omawianych 

tulipanów. 

Bukiety i pojedyncze gałązki kwiatowe 

o proweniencji europejskiej zdobią miśnień-

ski porcelanowy wazon eksponowany w kory-

tarzu przy Pokojach Chińskich i Myśliwskich 

(ryc. 2). Brzusiec powstałego w latach 40. XVIII 

wieku przedmiotu udekorowany jest wiązan-

ką z centralnie usytuowanym fioletowo-żół-

tym tulipanem. Pojedyncza gałązka takiego 

samego kwiatu zdobi dodatkowo nasadę szyj-

ki wazonu.

Motyw tulipana pojawia się niejedno-

krotnie na niezwykle bogato zdobionym 

zestawie wazonów o wzorach zaprojektowa-

nych przez słynnego miśnieńskiego mode-

larza Johanna Joachima Kaendlera (ryc.  3). 

Zaprojektowane w latach 1756–1763 wazony 

potpourri – z ażurową pokrywą, przez którą 

uwalniały się wonne substancje – oraz kieli-

chowate wazony z parami putt powstały na 

zamówienie Fryderyka II Pruskiego. Zarówno 

misterna dekoracja plastyczna, jak i dekoracje 

malowane zdominowane są przez przedsta-

wienia roślinne, a zdobienie dopełniają pla-

styczne przedstawienia putt, postaci kobiety, 

złocone motywami w stylu rocaille. Motyw 

tulipana występuje na tych zdobnych naczy-

niach zarówno w postaci malowanych elemen-

tów bukiektów, jak i plastycznych odwzorowań 

kwiatów, przedstawione są odmiany jednobar-

wne, wymodelowane egzemplarze z wirusem 

pstrości, a w jednej z rezerw nad bukietem 

kwiatów góruje tulipan papuzi (ryc. 4).

Malowane tulipany odnaleźć można także 

na XIX-wiecznych wyrobach znanej saksoń-

skiej wytwórni. Włodarze Wilanowa pozosta-

wili po sobie bogato dekorowany talerz dese-

rowy, który zdobią trzy bukiety rodzimych 

kwiatów. W największym z bukietów zdobią-

cych ten porcelanowy element zastawy stoło-

wej pojawia się żółto-fioletowy tulipan, a całą 

kompozycja kwiatowa ujęta jest w otok relie-

fowego złoconego kołnierza (ryc. 5).

Liczna reprezentacja malowanych tuli-

panów zdobi francuski serwis deserowy 

powstały w 1. ćw. XIX wieku. Zdobienie ser-

wisów kwiatami w typie botanicznym stało 

się popularne dzięki porcelanowej zastawie 

stołowej wykonanej w zamyśle jako dar dla 

carycy Katarzyny przez kopenhaską Królewską 

Fabrykę Porcelany. 

Wilanowski komplet w typie flora danica, 

nie tak liczny jak duńska inspiracja, składa się 

z 37 porcelanowych elementów, m.in.: tac, waz, 

ażurowych koszyków, naczyń na konfitury 

czy kubełków do chłodzenia wina. Kwiatowej 

dekoracji na reprezentacyjnych powierzch-

niach naczyń towarzyszą napisy z  francu-

ską nazwą rośliny na spodach eksponatów. 

MoTyW Tulipana na ceraMice WilanoWsKieJ
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I tak Tulipe panachée dekoruje dwie tace oraz 

naczynie na lody (ryc. 6), dwubarwność zapre-

zentowanych okazów wskazuje na zakażenie 

wirusem pstrości. Głównym motywem zdob-

niczym trzeciej tacy jest biało-purpurowy 

kwiat opisany jako Tulipe blanche panachée 

de pourpre (ryc. 7). Ponadto żółto-czerwony 

kwiat zdobi jeden z pojemniczków z zestawu 

do podawania konfitur (ryc. 8). Podobny tuli-

pan o rozłożystym pąku umieszczony został 

na ażurowym koszyku, który służył zapewne 

do podawania owoców.

Wśród XIX-wiecznych eksponatów tulipa-

nowa dekoracja pojawia się na bogato zdobio-

nym taborecie ogrodowym (ryc. 9). Fajansowa 

poduszka, która stanowiła siedzisko, ude-

korowana została malunkiem rozłożystego 

bukietu kwiatów, który zwieńczają dwa nie-

biesko-różowo-żółte tulipany. Dekoracyjne 

ceramiczne taborety stanowiły w  XIX wie-

ku wyposażenie prywatnej części ogrodów 

wilanowskich. Wedle źródeł rozmieszczone 

były również w nieistniejącym już ogrodzie 

zimowym, zlokalizowanym przy południo-

wej ścianie pałacu, zatem omawiany zabytek 

mógł stanowić dopełnienie naturalnej deko-

racji kwiatowej otoczenia.

Bogactwo i  różnorodność zbiorów wila-

nowskich zachęca do odwiedzin pałacu, gdzie 

tulipany uwiecznione ręką artystów możemy 

podziwiać przez cały rok na wielu ekspona-

tach, nie tylko ceramicznych.

6

5
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gATunkI I OdmIAny

różnorodność gatunkowa 

i odMianowa tulipanów

Doskonale znane klasyczne tulipany 

o dużych, okazałych kwiatach powsta-

ły w wyniku prac hodowlanych z wykorzy-

staniem gatunków botanicznych rosnących 

dziko na naturalnych stanowiskach. Główne 

genetyczne centrum pochodzenia tulipanów 

jest w środkowej Azji, w rejonach gór Tien-

szan, Pamir i Ałtaj. Drugim najważniejszym 

miejscem, z którego wzięły się te kwiaty, jest 

rejon Kaukazu. Stamtąd gatunki tulipanów 

zawędrowały na Zachód: do Azji Mniejszej, 

rejonu Morza Egejskiego, na Bliski Wschód 

i Kretę. Łącznie znanych jest około 120 gatun-

ków tulipanów, odmiany liczy się już w tysią-

cach, przy czym najbardziej rozpowszechnio-

nych w produkcji towarowej jest około 100–120 

odmian. Międzynarodowy rejestr odmian tych 

kwiatów prowadzony jest w Holandii przez 

Królewskie Powszechne Towarzystwo Uprawy 

Roślin Cebulowych (hol. Koninklijke Algemeene 

Vereeniging voor Bloembollencultuur, KAVB) 

z siedzibą w Hillegom działające od 1860 r. 

Dr inż. Dariusz Sochacki
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych  
Roślin Cebulowych w Skierniewicach
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Ze względu na ogrom odmian, różnorod-

ność botaniczną, rozmaite wysokości roślin 

(od 10 do 70 cm), ich termin kwitnienia (od mar-

ca do maja), różne wielkości i kształty liści, 

a przede wszystkim kształty kwiatów (26 typów), 

ich barwy i wzory dna kwiatowego wprowadzo-

no międzynarodową klasyfikację ogrodniczą 

tulipanów. Kwiaty mogą być pojedyncze (zło-

żone z sześciu płatków) lub pełne. Na pędzie 

najczęściej znajduje się jeden kwiat, rzadziej 

kilka. Skala barw kwiatów jest bardzo bogata – 

od białej, przez żółtą, pomarańczową i czerwoną, 

do fioletowej i niemal czarnej. Nie ma jednak 

odmian o kwiatach czysto niebieskich. Kwiaty 

są często dwu-, a nawet wielobarwne. 

Barwy liści tulipanów 

mogą być bardzo różne – 

od rozmaitych odcieni zieleni, 

przez niebieskawoszare, 

do bardzo dekoracyjnych 

dwubarwnych zielonych 

z fioletowo-brązowymi 

antocyjanowymi plamkami, 

paskami i prążkami  

u odmian pochodzących 

od tulipana Greiga lub 

Fostera. Ozdobne liście 

wzmacniają i przedłużają 

dekoracyjność tulipanów 

poza okres ich kwitnienia.

różnorodność gaTunKoWa i odMianoWa TulipanóW

TulIpA bAkeRI
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Aktualnie obowiązująca klasyfikacja ogrodni-

cza obejmuje 15 grup. Wygląda ona następująco: 

pOjedyncze wczeSne – wysokość 25–40 cm, kwiat 

pojedynczy, kwitnienie od  połowy kwietnia 

(np. różowa ‘Christmas Marvel’, pomarańczowa 

z czerwonym płomieniem ‘Princess Irene’, biała 

‘White Marvel’, żółte ‘Strong Gold’ i ‘Yokohama’).

pełne wczeSne – wysokość roślin i termin kwit-

nienia podobne jak u pojedynczych wczesnych, 

ale kwiat pełny (np. czerwona ‘Abba’, czerwona 

z żółtą obwódką ‘Bonanza’, żółta ‘Monte Carlo’, 

ciemnoróżowa ‘Peach Blossom’).

TulIpAny TRIumpH – najliczniejsza grupa odmian, 

wysokość roślin 45–50 cm, kwiaty pojedyn-

cze, często dwubarwne, kwitnienie od końca 

kwietnia (np. czerwone z żółtym obrzeżeniem 

‘Abu Hassan’ i ‘Kees Nelis’, ciemnopurpurowa 

z żółtym obrzeżeniem ‘Gavota’, czerwona z bia-

łym obrzeżeniem ‘Leen van der Mark’, fioleto-

we ‘Atilla’ i ‘Negrita’, polska odmiana ‘Profesor 

Wóycicki’ o kwiatach żółtych).

mIeSzAńce dARwInA – odmiany o najsilniejszym 

wzroście (do 70 cm) i bardzo dużych kwiatach, 

kwitnienie na początku maja (np. czerwone 

‘Apeldoorn’, ‘Oxford’, ‘Parade’ i rodzimej hodow-

li ‘Polka’, żółte ‘Golden Apeldoorn’ i ‘Jewel of 

Spring’, różowe ‘Pink Impression’ i ‘Salmon 

Impression’, dwubarwne ‘Apeldoorn’s Elite’, 

‘Apricot Impression’).

pOjedyncze późne – wysokość roślin 50–70 cm, 

duże, owalne kwiaty, zakwitają od początku 

do połowy maja (bardzo poszukiwane odmia-

ny o bardzo ciemnych kwiatach: niemal czarna 

‘Queen of Night’ czy ciemnofioletowe ‘Demeter’ 

i  ‘Greuze’, przepiękna różowa ‘Rosy Wings’; 

odmiany z kilkoma kwiatami na pędzie zwa-

ne bukietowymi: żółta z czerwonymi brzegami 

‘Georgette’ i pomarańczowo-czerwona ‘Orange 

Bouquet’).

różnorodność gaTunKoWa i odMianoWa TulipanóW

‛mIRjORAn’ (gr. Triumph)

‛flAmIng cOqueTTe’ (gr. Pojedyncze Wczesne)

‛Abu HASSAn’ (gr. Triumph)
‛cleARwATeR’
(gr. Pojedyncze Późne)

‛ApeldOORn’ 
(gr. Mieszańce Darwina)
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TulIpAny lIlIOkSzTAłTne – kwiaty o silnie wydłu-

żonych i zaostrzonych płatkach, kwitnienie 

w  pierwszej połowie maja (np. żółta ‘West 

Point’, czerwona z żółtymi brzegami ‘Aladdin’, 

fioletowe ‘Burgundy’ i  ‘Maytime’, różowa 

‘China Pink’, białe ‘White Ballade’ i  ‘White 

Triumphator’, polskiej hodowli kremowo- 

-różowa ‘Sabadiana’).

TulIpAny fRyzOwAne (cRISpA) – kwiaty o piłkowa-

nych brzegach płatków (np. czerwona ‘Arma’, 

żółta ‘Hamilton’, różowa ‘Fancy Frills’, czerwo-

no-żółta ‘Lambada’, biała ‘Swan Wings’, polska 

czarna odmiana ‘Fringed Black’).

różnorodność gaTunKoWa i odMianoWa TulipanóW

‛fAbIO’ (gr. Fryzowane)
‛pRInceSS IRene ’
i ‛HeRmITAge’

‛weST pOInT ’ (gr. Liliokształtne)

‛dOuble pRIce’ (gr. Pełne Wczesne)

‛ApeldOORn’S elITe’ 
(gr. Mieszańce Darwina)

‛lecH kAczyńSkI’ (gr. Fryzowane)‛keeS nelIS’ (gr. Triumph)‛wIROSA’ (gr. Pełne Wczesne)
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TulIpAny zIelOnOk wIATOwe (vIRIdIflOR A) – 

wszystkie o zazielenionych płatkach, bardzo 

poszukiwane przez kolekcjonerów, zakwita-

ją późno i kwitną wyjątkowo długo (np. biała 

‘Spring Green’, różowo-kremowa ‘Greenland’, 

złotożółta ‘Golden Artist’).

TulIpAny RembRAndTA – grupa z nielicznymi już 

odmianami o kwiatach smugowatych, co jest 

wywołane zawirusowaniem. Coraz rzadziej upra-

wiane ze względu na możliwość szybkiego prze-

noszenia się wirusów na inne zdrowe odmiany. 

TulIpAny pApuzIe – kwiaty o dużych płatkach 

z fantazyjnie powycinanymi i pofalowanymi 

brzegami. Najefektowniej wyglądają w pełni 

kwitnienia, które przypada w drugiej deka-

dzie maja (np. czerwona ‘Red Champion’, żółta 

‘Texas Gold’, biała ‘White Parrot’, niebieskofio-

letowa ‘Blue Parrot’, ciemnopurpurowa ‘Black 

Parrot’, czerwono-biała ‘Estella Rijnveld’).

pełne późne – wysokość roślin do 50 cm, krót-

kie, ale silnie wypełnione kwiaty zakwitają 

zazwyczaj od drugiej dekady maja (np. biała 

‘Mount Tacoma’, fioletowa ‘Lilac Perfection’, 

jasnoróżowa ‘Angelique’, pomarańczowoczer-

wona ‘Orange Princess’, czerwono-żółta ‘Double 

Focus’).

różnorodność gaTunKoWa i odMianoWa TulipanóW

TulIpA kOlpAkOwSkIAnA

‛AuTHORITy ’ (gr. Greiga) ‛Red pRInceSS’ (gr. Pełne Wczesne)

TulIpA kAufmAnnIAnA ‛cOROnA’ (gr. Kaufmanna)
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TulIpAny kAufmAnnA – wysokość 15–30 cm, kwia-

ty wyjątkowej urody, zewnętrzny okółek dzia-

łek kwiatowych ma zazwyczaj inną barwę niż 

wewnętrzny. Kwiaty są stosunkowo duże i mają 

tendencję do szerokiego otwierania się, zwłasz-

cza przy słonecznej pogodzie, zakwitają bardzo 

wcześnie, nierzadko już w pierwszej połowie 

marca (np. czerwona ‘Showwinner’, żółto-czer-

wona ‘The First’ oraz różowo-czerwona ‘Heart’s 

Delight’, biało-karminowa ‘Johann Strauss’, 

łososiowo-pomarańczowa ‘Shakespeare’).

TulIpAny fOSTeRA – rośliny niskie (30–40 cm), 

kwiaty o charakterystycznym kształcie pucharu 

i dominującej barwie jaskrawoczerwonej (np. ‘Red 

Emperor’, ‘Princeps’ i ‘Cantata’), są też odmiany 

białe (np. ‘Purissima’) oraz żółte (np. ‘Candela’, 

‘Golden Emperor’ i ‘Yellow Purissima’).

TulIpAny gReIgA – wysokość roślin 15–30 cm, 

duże kwiaty i szerokie, ozdobne liście, często 

z wyraźnym ciemnoczerwonym lub fioletowym 

rysunkiem (paski, smugi, cętki). Najbardziej 

znana jest odmiana ‘Red Riding Hood’, czasami 

nazywana po polsku Czerwonym Kapturkiem, 

ponadto – czerwono-żółta ‘Oriental Splendour’ 

i czerwono-biała ‘Pinocchio’.

Inne gATunkI I  IcH OdmIAny – wiele bardzo ory-

ginalnych gatunków, nierzadko zupełnie nie-

przypominających tulipanów, doskonałych 

do ogrodów skalnych (m.in. Tulipa tarda / Tulipa 

dasystemon, Tulipa pulchella, Tulipa kolpakow-

skiana, Tulipa turkestanica, Tulipa urumiensis, 

Tulipa whittallii). 

różnorodność gaTunKoWa i odMianoWa TulipanóW

‛juAn’ (gr. Fostera)

‛cARIbbeAn pARROT ’ (gr. Papuzie)

‛puRISSImA’ (gr. Fostera)
TulIpA gReIgII - dekORAcyjne  
pRzebARwIenIA nA lIścIAcH TulIpA uRumIenSIS
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upRAwA 

tulipany kwitnące ziMą

T ulipany należą do najważniejszych gospo-

darczo roślin cebulowych uprawianych 

na kwiaty cięte. Umiejętnie regulując tempera-

turę przechowywania cebul, kwitnące rośliny 

można teoretycznie uzyskiwać przez cały rok, 

jednak najczęściej uprawiane są one na kwitnie-

nie w okresie jesienno-zimowym. Stosunkowo 

niskie wymagania związane ze światłem i tem-

peraturą sprawiają, że  tulipany są  idealne 

do uprawy w tym okresie. To przyspieszenie 

kwitnienia o trzy, cztery miesiące w stosunku 

do naturalnego kwitnienia w gruncie okre-

śla się jako „pędzenie”. Nie wszystkie odmia-

ny tulipanów nadają się do pędzenia – szacuje 

się, że spośród kilku tysięcy znanych odmian 

do pędzenia wykorzystuje się zaledwie oko-

ło 300. Spośród wariantów reprodukowanych 

na plantacjach w Holandii, będącej najwięk-

szym na świecie producentem cebul z przezna-

czeniem na kwiaty cięte, dominuje zaledwie 

kilkadziesiąt najpopularniejszych, uprawia-

nych na powierzchni co najmniej 100 ha (RyS. 1). 

Dr hab. Jadwiga Treder
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych 
Roślin Cebulowych w Skierniewicach

upraWa
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pędzenie tulipanów

Aby uzyskać wcześniejsze kwitnienie tulipa-

nów, należy odpowiednio przechłodzić cebu-

le przed ich uprawą. W warunkach natural-

nych cebule posadzone na zagony jesienią 

ulegają przechłodzeniu podczas zimy. Długość 

okresu chłodzenia, czyli przechowywania 

cebul w temperaturze poniżej 9°C, jest inna 

dla różnych odmian, ale zwykle wynosi 

od 12 do 18 tygodni. Bardzo istotny jest ter-

min rozpoczęcia chłodzenia cebul. Im wcześ-

niej chce się uzyskać kwiaty w szklarni, tym 

wcześniej należy wykopać cebule i poddać 

je odpowiedniej sekwencji temperatur (tzw. pre-

parowanie), a następnie rozpocząć ich chłodze-

nie. Warunkiem rozpoczęcia chłodzenia jest 

prawidłowe wykształcenie wewnątrz cebul 

zawiązków słupka kwiatowego, określane jako 

„stadium G” (od greckiego słowa Gynoecium  

– słupek). Zawiązki liści i pąka kwiatowego 

tworzą się wewnątrz cebuli pod koniec upra-

wy na polu, czyli w drugiej połowie czerwca, 

słupek zaś nieco później – pod koniec lipca 

i na początku sierpnia. Na termin tworzenia 

się zawiązków kwiatów ma wpływ przebieg 

pogody, szczególnie temperatura, nasłonecz-

nienie i opady. Jeśli w cebulach przechowy-

wanych po wykopaniu w temperaturze 20°C 

stwierdzi się już obecność stadium G, należy 

obniżyć temperaturę do poziomu 17°C na okres 

od dwóch do sześciu tygodni (temperatura 

przejściowa), a następnie poddać je właściwe-

mu chłodzeniu w temperaturze 9°C lub niższej. 

Kwitnienie tulipanów można nie tylko 

przyspieszać, ale też opóźniać. Kwiaty te, okre-

ślane jako „lodowe” (ang. ice tulips), poddaje się 

zamrożeniu po okresie chłodzenia i ukorzenia-

nia. Kwitnienie jest możliwe w następnym roku 

– we wrześniu, w październiku i listopadzie.

pędzenie TulipanóW
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sposoby cHłodzenia cebul tulipanów 

Cebule można chłodzić metodami „na sucho” 

lub „na mokro”.

nA SucHO oznacza chłodzenie cebul nieposa-

dzonych i nieukorzenionych. Metodę tę stosuje 

się szczególnie do pędzenia na wczesne ter-

miny. Po kilkutygodniowym okresie chłodze-

nia cebule sadzi się do skrzynek lub na zagony 

i dalej są one ukorzeniane (nie krócej niż dwa 

tygodnie, nie dłużej niż osiem tygodni) (fOT. 1).

nA mOkRO oznacza chłodzenie cebul posadzonych 

do skrzynek z podłożem lub na zagony i chło-

dzenie jednoczesne z ukorzenianiem. Często 

cebule są wstępnie chłodzone na sucho, a potem 

– po posadzeniu – chłodzenie na mokro jest kon-

tynuowane razem z ukorzenianiem (fOT. 2).

1

2

3

chłodzenie TulipanóW
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teMperatura podczas cHłodzenia 

tulipanów

meTOdA +9°c. Chłodzenie w tej temperaturze 

stosuje się dla cebul wstępnie chłodzonych 

na sucho, a następnie posadzonych do podłoża 

lub niechłodzonych, posadzonych od razu do pod-

łoża (na zagony lub do skrzynek). Chłodzenie 

następuje równocześnie z ukorzenianiem.

meTOdA +5°c. Polega to na chłodzeniu cebul nie-

posadzonych, na sucho, w temperaturze +5 lub 

+2°C przez cały czas. Po ukończeniu wymagane-

go czasu chłodzenia cebule są od razu sadzone 

do podłoża w szklarni lub do skrzynek i wów-

czas rozpoczyna się pędzenie (fOT. 3).

Czas uprawy tulipanów po wstawieniu uko-

rzenionych cebul w skrzynkach do szklarni 

zależy od temperatury. Chcąc opóźnić termin 

kwitnienia posadzonych i  ukorzenionych 

tulipanów w skrzynkach, należy temperatu-

rę w chłodni obniżać stopniowo aż do 0–2°C. 

Na trzy, cztery tygodnie przed planowanym 

terminem kwitnienia rośliny trzeba wstawić 

do szklarni (fOT. 4). Im dłużej przechowuje się 

ukorzenione tulipany w chłodni, tym szyb-

ciej zakwitną one w szklarni. Zwykle upra-

wa w szklarni, do momentu zbioru kwiatów, 

trwa od  trzech do  czterech tygodni (fOT. 5). 

Kwiaty ścina się, gdy mają wybarwione, lecz  

zamknięte pąki kwiatowe (fOT. 6).

SkuTkI zbyT kRóTkIegO cHłOdzenIA:

•	 skrócenie pędów kwiatowych, 

•	 uzyskanie większych kwiatów, 

•	 wydłużenie okresu pędzenia w szklarni, 

•	 mniejsze ryzyko wystąpienia  

„papierowatości” podczas pędzenia 

na wczesne terminy, 

•	 szybszy wzrost pędu i korzenia.

zbyT długI OkReS cHłOdzenIA pOwOduje:

•	 rozwijanie „długich szyj”, 

•	 mniejsze kwiaty, 

•	 większe ryzyko wystąpienia  

przełamywania się pędów  

i tzw. papierowatych kwiatów, 

•	 wiotkie liście.

Do  pędzenia wybiera się cebule wyłącz-

nie zdrowe i  duże. Ich obwód, szczególnie 

na wczesne terminy, powinien wynosić oko-

ło 12 cm. Do sadzenia na zagony można używać 

cebul nieco mniejszych. 

chłodzenie TulipanóW
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sadzenie oraz warunki w szklarni 

podczas pędzenia tulipanów

pOdłOże. Koniecznie musi być świeże lub paro-

wane. Substrat do sadzenia to najczęściej torf 

z piaskiem (zawartość piasku 15–30%, grubo-

ziarnisty, przemyty), pH substratu: 6–6,5, zaso-

lenie niskie: 0,5–1 g NaCl/l. Wysokie zasolenie 

źle wpływa na ukorzenianie się cebul.

gęSTOść SAdzenIA. Powinno się sadzić ok. 90–100 szt. 

do skrzynki tulipanowej (40 × 60 × 18 cm), na zago-

ny zaś po około 250–300 cebul na 1m2. Przed 

sadzeniem z cebul można usunąć brązową 

łuskę okrywającą u nasady piętki, co ułatwia 

ukorzenianie się (jest to konieczne dla cebul 

chłodzonych metodą +5°C). Cebule układa się 

na kilkucentymetrowej warstwie podłoża i prze-

sypuje się piaskiem, a następnie się zrasza. 

Po wstawieniu skrzynek do chłodni i przecho-

walni należy zapewnić wymianę powietrza 

(wietrzenie) i kontrolę temperatury. 

SAdzenIe nA  zAgOny. Temperatura podłoża 

przez pierwsze dwa tygodnie po posadzeniu 

na zagony powinna być niska, nie wyższa niż 

9–10°C. By obniżyć temperaturę, należy cienio-

wać szklarnie i dobrze je wietrzyć, okryć pod-

łoże słomą oraz zrosić je wodą.

4

5

6

sadzenie oraz pędzenie TulipanóW
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uprawa w szklarni

Wzrost tulipanów po  wstawieniu skrzy-

nek do szklarni jest bardzo szybki. Skrzynki 

z roślinami należy podlać, można użyć do tego 

linii kroplujących (fOT. 7). Szklarnie powinno 

się wietrzyć, nie dopuszczając do  nadmier-

nego wzrostu temperatury wewnątrz (powy-

żej 20°C). Rośliny należy podlewać tak, by nie 

naruszyć struktury podłoża. Nie powinno się 

ich zraszać późno wieczorem. Trzeba regu-

larnie kontrolować stan fitosanitarny, usu-

wać rośliny chore (fOT. 8) i wykonywać zabiegi 

ochrony w miarę potrzeb.

Zbiór kwiatów produkowanych na koniec 

listopada i  początek grudnia następuje 

po 40–50 dniach od posadzenia cebul, w później-

szych terminach uprawa trwa zwykle 30–35 dni. 

Temperatura w szklarni podczas pędzenia 

może wynosić od 13 do 18°C. Im późniejszy okres 

uprawy, tym powinna być ona niższa. Kwiaty 

po zbiorze należy posortować, spakować w pęcz-

ki i wstawić do chłodni (fOT. 9, fOT. 10). 

upraWa W szKlarni, pędzenie TulipanóW W Wodzie
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pędzenie tulipanów w wodzie  

(Metoda Hydroponiczna)

Jest to  metoda uprawy bez podłoża, lecz 

w wodzie, w specjalnych paletach uprawowych 

(fOT. 11, fOT. 12). Sposób ten zdobywa coraz większą 

popularność pomimo nieco gorszej jakości kwia-

tów powstających w wyniku jego stosowania. 

Z ważniejszych zalet pędzenia w wodzie war-

to wymienić: mniejszy koszt uprawy, łatwość 

mechanizacji zabiegów, łatwość zbioru roślin 

(fOT. 13) i brak problemów związanych z pod-

łożem. Cebule do tej metody uprawy chłodzi 

się „na sucho”, w temperaturze +5°C, i umiesz-

cza się je w specjalnych paletach. Po wlaniu 

wody do tac uprawowych cebule przenosi się 

do chłodni, gdzie następuje ich ukorzenianie. 

Gdy korzenie odpowiednio się rozwiną, tace 

z roślinami umieszcza się w szklarni. Wodę 

w tacach należy uzupełniać i okresowo sto-

sować nawożenie roślin. W wypadku wielu 

odmian takie pędzenie jest o kilka dni krótsze 

niż w tradycyjnym podłożu, a jakość kwiatów 

i ich trwałość po zbiorze są bardzo dobre (fOT. 14).

11

12

13

14

pędzenie TulipanóW W Wodzie
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Powierzchnia reprodukcji najważniejszych odmian tulipanów uprawianych 
na plantacjach w Holandii przeznaczonych do pędzenia na kwiaty cięte.
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Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych w Skierniewicach, 
Dział Edukacji Muzealnej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Opracowanie językowe:
Magdalena Mastykarz

Opracowanie graficzne:
sTudio 2x2 

Zdjęcia:
Jadwiga Treder (Uprawa), Dariusz Sochacki (Historia, Gatunki),  
Nela Kokoszka, Julia Dobrzańska, Wojciech Holnicki, Zbigniew Reszka 

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin 

Cebulowych w Skierniewicach, 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Patronat merytoryczny: 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Aranżacja wystaw: 

Szkoła florystyczna Kwitnące Horyzonty, 

Pracownia florystyczna Green Sense



stowarzyszenie producentów 

ozdobnycH roślin cebulowycH

Stowarzyszenie powstało 20 lat temu przy 

ówczesnym Instytucie Sadownictwa i Kwia-

ciarstwa (aktualnie Instytut Ogrodnictwa) 

w Skierniewicach z inicjatywy ogrodników 

kwiaciarzy. Organizacja skupia producen-

tów cebul kwiatowych oraz kwiatów ciętych 

i doniczkowych ozdobnych roślin cebulowych. 

Jego członkami są też naukowcy prowadzący 

badania nad tymi roślinami. Głównym celem 

stowarzyszenia jest polepszanie jakości pro-

dukcji cebul i kwiatów, podnoszenie kwalifika-

cji swoich członków oraz reprezentowanie ich 

interesów wobec władz lokalnych i centralnych.  

Więcej na www.kwiatycebulowe.pl

MuzeuM pałacu króla jana iii  

w wilanowie

Pałac w Wilanowie jest jednym z najcen-

niejszych zabytków epoki polskiego baroku. 

Historia tego miejsca nierozerwalnie wiąże się 

z postacią pierwszego właściciel, króla Jana 

iii. W 1677 roku rozpoczął on tutaj wznoszenie 

swojej prywatnej rezydencji, w murach której 

znajdował wytchnienie od zgiełku stolicy. Pałac 

wraz z malowniczym ogrodem i parkiem tworzy 

barokowe założenie w typie zwanym entre cour 

et jardin (między dziedzińcem a ogrodem). 

Od 2006 muzeum jest członkiem międzynaro-

dowego stowarzyszenia Europejskich Rezydencji 

Królewskich. W 2013 Muzeum Pałac w Wilano-

wie zmieniło nazwę na Muzeum Pałacu Króla 

Jana iii w Wilanowie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMy

Więcej na www.wilanow-palac.pl


