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1. Tulipa, Crocus, 

Cyclamen, Iris, 

Hyacinthus, 

Eremurus, Fritilaria

Colchicum, Puschinia

2. Lilium, Anemone, 

Erythronium, 

AconitumBegonia

Hemerocallis

3. Gladiolus, Dahlia, 

Hymenocallis, 

Frieesia, Ixia, 

Lachenalia

Zantedeschia

4. Alstremeria, 

Achimenes, Pasithea, 

Hippeastrum, 

Caladium

5. Blandfordia,
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Obecnie centra produkcji zlokalizowane są w zupełnie innych rejonach niż miejsca 

naturalnego występowania roślin cebulowych 

Holandia -

dominuje w 

produkcji na 

świecie

www.inhort.pl



Cechy charakterystyczne

 Umowne określenie "rośliny cebulowe" obejmuje wszystkie rośliny wytwarzające 
podziemne organy spichrzowe gromadzące substancje odżywcze (cebule, bulwy, 
bulwocebule, kłącza a także korzenie bulwiaste)

 Rośliny te cechują się cyklicznością wzrostu i rozwoju. Organy zapasonośne 
umożliwiają przetrwanie okresów spoczynku

 Znajomość procesów fizjologicznych podczas cyklicznego rozwoju roślin 
cebulowych umożliwia sterowanie ich kwitnieniem i uprawę pod osłonami na kwiat 
cięty o dowolnej porze roku

 Spotykane niemal we wszystkich strefach geograficznych, chociaż najczęściej tam, 
gdzie jest zimy są mokre i wilgotne a lata ciepłe i suche

 Do niewątpliwych zalet roślin cebulowych należy różnorodność ich zastosowań 
(kwiaty cięte, rośliny doniczkowe, ogrody, balkony) a także możliwość przechowania 
kłączy, cebul, bulw w kontrolowanych warunkach 
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 intensyfikacja produkcji 

 zmniejszenie ilości pestycydów i oraz nawozów

 lepsze wykorzystanie powierzchni w szklarni (z 65 do 90%)

 lepsza logistyka (automatyczny transport stołów)

 uprawa hydroponiczna roślin, krótsze cykle uprawy

 lepsza kontrola klimatu w szklarni

 recykling wody i nawozów (obiegi zamknięte, dezynfekcja UV)

 udoskonalenie technologii przechowywania cebul i kłączy

 zintegrowane metody uprawy
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Alliaceae - czosnkowate czosnek, brodiea

Alstromeriaceae – alstromeriowate alstremeria

Amarylidaceae – amarylkowate hipeastrum, przebiśnieg,                     
narcyz, kliwia

Araceae – obrazkowate cantedeskia

Cannaceae – kannowate kanna

Iridaceae – irysowate irys, mieczyk, krokus, 
frezja, krokosmia

Liliaceae – liliowate lilia, tulipan, cebulica, 
szafirek,  hiacynt

Zingibearaceae – imbirowate kurkuma (ostryż)

Jednoliścienne

Wspólna cecha roślin cebulowych: podziemne organy zapasonośne (cebule jedno i 

wieloletnie, kłącza, bulwy, korzenie zgrubiałe), które pozwalają przetrwać 

niekorzystne okresy w warunkach naturalnego występowania
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Ogólny podział roślin „cebulowych” uprawianych w ogrodach

Rośliny kwitnące wiosną (sadzone 

jesienią)

• Rośliny „drobnocebulowe” puszkinie, 

cebulice, przebiśniegi, szafirki, krokusy

• Narcyzy

• Tulipany

• Lilie

• Irysy cebulowe (holenderskie)

• Konwalia majowa

• Kamasja

• Zimowit jesienny

• Śniedek (wiechowaty i baldaszkowaty)

• Szachownice

• Psiząb

Rośliny kwitnące latem i jesienią 

(sadzone wiosną)

• Mieczyki

• Lilie

• Dalie

• Begonie

• Krokosmie

• Galtonia

Kanna Paciorecznik

• Śniedek 

• Błonczatka (Ixia)

• Zawilce
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Alstroemeria AlliumCrocus

ZantedeschiaMuscariHippeastrum EremurusFreesia

Gladiolus Narcissus

Spośród około 800 rodzajów 

botanicznych r. cebulowych, w 

uprawie  wielkotowarowej liczy się 

tylko 7: Tulipa, Lilium, Narcissus, 

Gladiolus, Hyacynthus, Crocus i Iris

Polianthes
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Hyacynthus orietalis L. 

subs. orientalis

Odmiana uprawna 

hiacynta

 Duże zróżnicowanie morfologiczne

 Na ogół niskie wymagania termiczne podczas uprawy

 Możliwość sterowania kwitnieniem dzięki poznaniu  wpływu temperatury 

na przebieg i ich rozwoju, łatwość przechowywania organów zapasowych 

nawet w warunkach amatorskich

 Bardzo szerokie zastosowanie (kwiaty doniczkowe, cięte oraz 

wykorzystanie w terenach zieleni)

 Łatwość adaptacji do uprawy w nowych terenach i warunkach 

klimatycznych (plantacje produkcyjne tulipanów, lilii, krokusów, 

mieczyków, cantedeskii czy frezji są zlokalizowane w zupełnie innych 

rejonach niż miejsca ich naturalnego występowania).   

 Możliwość stosunkowo łatwego transportu cebul, bulw, kłączy itp.. na 

dalekie odległości bez utraty ich wartości biologicznych oraz przydatności 

do produkcji

 Duże sukcesy w hodowli nowych odmian roślin cebulowych (formy 

hodowlane bardzo różnią się wyglądem od naturalnie występujących 

form dzikich
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Tulipan Kurkuma LiliaKrokus

MieczykPustynnik CantedeskiaPolianthes Liliowiec
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 W wielu krajach prowadzone 

są intensywne badania 

dotyczące fizjologii rozwoju i 

kwitnienia nowych gatunków 

roślin cebulowych a także 

hodowla nowych odmian

Lachenlia

Ornithogalum dubium

Pustynnik

Kurkuma
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Organy spichrzowe geofitów - cebule

Cebule tulipana

Cebule narcyza

Cebule lilii www.inhort.pl

Cebule lilii

Cebulę tworzą mięsiste łuski będące 

przekształconymi liśćmi, otaczają one 

zawiązek nowej rośliny, często już z 

wykształconym pąkiem kwiatowym. 

Mogą być okryte suchą łuską lub nagie, 

wpływa to na sposób przechowywania.

Przykłady: tulipan, szafirek, narcyz, lilia, 

czosnek ozdobny



Bulwa pędowa

 Przykłady: krokus, mieczyk, frezja, iksja

 Czasemi kształtem przypomina typową cebulę ale ma inna 
budowę, materiały zapasowe zgromadzone są w dolnej 
części pędu a nie w łuskach, osłonę stanowi tunika 
utworzona z suchych podstaw liści z ubiegłego sezonu

 bulwa jest jednoroczna, pod koniec sezonu uprawy kurczy 
się i zasycha i jednocześnie wytwarzają się nowe bulwy  
następcze

Pąki śpiące
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Kłącza

Przykłady: konwalia, kanna, achimenes, 
cantedeskia, agapant, kurkuma, irys

 Powstaje poprzez zgrubienie pędu 
podobnie jak bulwa hypokotylowa, 
ma jednak inne cechy, rozrasta się 
poziomo pod powierzchnia gleby, pąki 
są widoczne na górnej i bocznej 
stronie kłącza a  korzenie na bocznej i 
dolnej 

 Łatwo jest dzielić te rośliny poprzez 
podział kłączy. Kolorowe cantedeskie 
tworzą kłącza o kulistym kształcie ale 
też można je dzielić

 Kłącza należy wykopać przed zimą 
oczyścić i zabezpieczyć przed 
wysychaniem warstwą torfu lub  
piasku

Kłącze irysa Kłącze cantedeskii

Kłącza pustynnikaKłącze kanny

www.inhort.pl



Korzenie bulwiaste

Bulwy pędowe posiadają 

rośliny, które gromadzą 

substancje zapasowe w dolnej 

części głównego pędu. Po 

przecięciu bulwy pędowej nie 

zaobserwujemy pierścieni, tak 

jak w przypadku cebul. Pąki i 

liście rozwijają się ze stożków 

wzrostu. Wśród roślin 

ozdobnych przedstawicielami 

bulw pędowych są mieczyki i 

krokusy

W tym przypadku substancje zapasowe 

magazynowane są w rozrośniętej tkance 

korzenia. Stożki wzrostu początkujące 

rozwój pędów znajdują się w górnej 

części korzeni, dlatego przy dzieleniu 

roślin należy zadbać o ich zachowanie. 

Najpopularniejsza roślina posiadająca 

korzeń bulwiasty to dalia.

Bulwy nie posiadają piętki, z 

której wyrastają korzenie. 

Zaczątki korzeni i pąków 

liściowych rozmieszczone są na 

całej powierzchni bulwy. 

Przykładem bulwy jest 

anemon (zawilec).

Bulwy pędowe Bulwy



Jakość produktu finalnego jest uzależniona od jakości, cebul, kłączy bulw.. 



Najważniejsze rośliny cebulowe w Polsce
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Czosnki

Alium 

christophi

Allium moly –

czosnek złocisty

Allium nigrum 

– czosnek 

czarny

Allium 

giganteum
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Cantedeskia 

Przechowywanie kłączy w 

temp. 9-12 oC.
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Czyszczenie cebul lilii po 

zbiorze

Przechowywanie cebul  zabezpieczonych przed 

wysychaniem (torf) w temperaturze 5- 2 °C do grudnia 

później do 0 °C a nawet zamrażanie do -2 °C
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Najwięksi 
producenci 

cebul tulipanów 
na świecie, (ha)

Holandia (10 800) Japonia (394)

Francja (293) Polska (200)

Niemcy (155) Nowa Zelandia (122)

3,2%
2,4 %

89%

1,6% 1,3% 1%
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1,8%

Holandia (4280)

Francja (401)

Chile  (205)

Japonia (189)

USA (170)

Nowa Zelandia (110)

Chiny (100)

Izrael (100)

Australia (25)

Afryka Pd (20)
77%

7,2%

3,1%
2%

3,4%
3,7%

1,8%
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Spekulacyjna bańka giełdowa

Tulipan ‘Semper Augustus’ -

jedna cebulka osiągnęła cenę 

1000 guldenów przy średnim 

rocznym dochodzie ok. 150 

guldenów

Pierwsze cebule dostarczył w XVI w. z 

Turcji do Holandii Busbecq zaś hodowlą  

zajął się Kluzjusz – zalożyciel ogrodu 

botanicznego w Lejdzie (Holandia)



Reprodukcja na polu – chłodzenie cebul - ukorzenianie - uprawa w szklarni 

Na jakość kwiatów ciętych tulipanów wpływa szereg czynników związanych z jakością cebul, 

umiejętnym przechowywaniem, preparowaniem oraz metodami uprawy w szklarni 
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Tulipan schemat
Hiacynt – przekrój cebuli

Narcyz
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Mechaniczne ogławianie

Wykopywanie cebul 

Dosuszanie cebul 

Uprawa w siatkach
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Przeciwdziałanie uszkodzeniom powodowanym przez etylen

 Gaz 1-MCP (1-metylocyklopropan) - inhibitor działania etylenu - skutecznie ogranicza 
uszkodzenie cebul wywołane etylenem

 Etylen wydzielany w przechowalniach przez zainfekowane cebule uszkadza także zdrowe 
(gumozy, nadmierne tworzenie cebul potomnych, hamuje ukorzenianie, papierowatość kwiatów)

 I-MCP w stężeniu 0,2 ppm przez 12 dni całkowicie zapobiega uszkodzeniom cebul 

 Obecnie 1-MCP jest rejestrowany w Holandii do stosowania w przechowywaniu cebul tulipana.

Wybieranie tylko zdrowych cebul bez oznak porażenia przez fuzarium

 Intensywna wentylacja chłodni (podczas preparowania - 5°C przez tydzień -

oraz temperatury przejściowej -17 °C - należy dostarczyć na 100 litrów cebul 

co najmniej 10 m3 powierza w ciągu godziny zaś podczas chłodzenia 1,5 do 2 

m3. 

 Wentylacja ogranicza szkodliwe działanie etylenu

 Chłodzenie cebul  (+ 5 lub + 9°C)  przeznaczonych do pędzenia powinno 

odbywać się po osiągnięciu stadium „G”
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Zastosowanie gazu 1-MCP (1-metylocyklopropan) 
do przechowywania cebul tulipana

 Etylen wydzielany w przechowalniach przez zainfekowane cebule 
uszkadza także zdrowe (gumozy, nadmierne tworzenie cebul 
potomnych, hamuje ukorzenianie, papierowatośc kwiatów).

I-MCP (inhibitor działania etylenu) w stężeniu 0,2 ppm przez 12 dni 
całkowicie zapobiega uszkodzeniom cebul .

 Obecnie 1-MCP jest rejestrowany w Holandii do stosowania w 
przechowywaniu cebul tulipana.

(Gude i Dijkema Holandia)
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Bulkholderia gladioliXanthomonas hyacinthi
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Choroby powodowane przez bakterie
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Zalety uprawy hydroponicznej tulipanów

Oszczędność podłoża

 Szybszy cykl uprawy w szklarni

 Oszczędność miejsca w chłodni (cebule długo są 

przechowywane na sucho

 Łatwiejszy i szybszy zbiór, czyste kwiaty

 Metodą hydroponiczną  

można uprawiać też irysy
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Badania na Uniwersytecie Corell (Miller W.B)

Cebule przechowywane na sucho, po okresie 12-14 

tygodniach chłodzenia (80% czasu chłodzenia) i 

umieszczane są na tacach Bulbfust “pin-tray”. Pożywka 

zawiera saletrę, EC 1,0 – 1,2  mS/cm. 

Kolejne 2-3 tygodnie są nadal chłodzone i ukorzenianie a 

następnie wstawiane do szklarni. 

Czas uprawy w szklarni jest znacznie skrócony

System korzeniowy tulipanów z napowietrzaniem 

pożywki  (z lewej i bez napowietrzania ( z prawej)



Tulipany uprawiane w wodzie czasami mają gorszą jakość
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(Alverbacks – Szwecja)
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(Alverbacks – Szwecja)

Nowoczesna kotłownia na pelety drzewne 

– ekologiczne ogrzewanie szklarni

Wybór stołów, które trafią do zbioru 

sterowany poprzez fotokomórkę 
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Objawy miękkiej zgnilizny cantedeskii

Porażona roślina

Kłącze z objawami 

miękkiej zgnilizny 
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Do przechowywania nadaje się tylko zdrowy 

materiał nasadzeniowy 
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Mieczyki porażone przez 

fuzarium

Cebula tulipana z objawami 

szarej pleśni 



 Produkcja pod osłonami: dość rozdrobniona, poziom technologii 

bardzo zróżnicowany, w wielu gospodarstwach rośliny są dobrą 

alternatywą w okresie zimy – niskie nakłady energetyczne 

(pędzenie tulipanów, narcyzów, roślin drobnocebulowych)

 Produkcja materiału nasadzeniowego (reprodukcja) jest 

niewystarczająca, stosunkowo duży jest import cebul   

 Słaba ochrona rynku (problemy z jakością importowanych 

cebul)

 Pozytywny element modernizacja i powstawanie nowoczesnych 

gospodarstw (plantacje reprodukcyjne, uprawa pod osłonami

 Organizowanie wystaw poświęconym roślinom cebulowych

 Działalność SPORC (wykłady, wyjazdy szkoleniowe, biuletyn,)

 Bardzo duże możliwości rozwoju i poprawy sytuacji

 W wielu dziedzinach wysoki poziom badań naukowych 

(fizjologia, rozmnażanie in vitro, doświetlanie, technologie 

uprawy, ochrona)
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