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BULBS MEDITERRANIS DE FLORACIÓ PRIMERENCA

CALENDARI DELS BULBS 
MEDITERRANIS DE FLORACIÓ 
PRIMERENCA. LA PLANTACIÓ  
I EL CULTIU

Les plantes bulboses de floració primerenca són fàcils de 
cultivar a casa i omplen de color l’inici de la primavera.

 HIVERN

Inici hivern

•	 Plantació:	alls	ornamentals,	fritil·lària,	calabruixa
•	 Reg:	un	cop	plantats	els	bulbs	evitarem	que	el	substrat	s’assequi,	però	cal	

evitar	l’excés	d’aigua	que	els	podriria	

Mitjans hivern

•	 Plantació:	alls	ornamentals,	narcís
•	 Reg:	un	cop	plantats	els	bulbs	evitarem	que	el	substrat	s’assequi,	 

però	cal	evitar	l’excés	d’aigua	que	els	podriria	

Final hivern

•	 Floració:	safrà,	narcís,	calabruixa
•	 Eliminar	les	flors	pansides	i	les	fulles	seques.
•	 Reg:	procurar	que	no	s’assequi	el	substrat	 

quan	floreixen	els	bulbs
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Els narcisos (Narcissus tazzeta) es 
poden cultivar tant en test com al ter-
ra del jardí, on els podrem deixar que 

es naturalitzin i cada any floreixin.
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 PRIMAVERA

Inici primavera

•	 Floració:	anemone,	safrà,	narcís,	tulipa,	jacint,	fritil·lària,	calabruixa
•	 Eliminar	les	flors	pansides	i	les	fulles	seques	disminueix	l’aparició	de	fongs
•	 Reg:	procurar	que	no	s’assequi	el	substrat	quan	floreixen	els	bulbs
•	 Poden	començar	a	aparèixer	fongs,	pugons	i	virus	amb	l’augment	de	la	

temperatura
•	 Prevenció	i	tractaments.	Les	bones	pràctiques	de	cultiu	eviten	l’aparició	

de	plagues	i	malalties.	Cultivar	bulbs	a	prop	de	plantes	aromàtiques	com	
el	romaní	l’espígol	o	la	sàlvia	i	d’altres	com	les	caputxines	o	els	boixacs,	
afavoreix	la	presencia	d’insectes	útils	que	disminueixen	l’impacte	de	les	
plagues.	

	 Tractaments:	per	fongs,	decocció	de	cua	de	cavall,	infusió	d’all	o	purí	
de	ceba.	Per	pugons,	infusió	d’all,	infusió	de	caputxina,	macerat	o	purí	
d’ortigues	o	macerat	de	ruda	

Mitjans primavera

•	 Floració:	anemone,	alls	ornamentals,	narcís,	tulipa,	jacint,	fritil·lària,	
calabruixa

•	 Eliminar	les	flors	pansides	i	les	fulles	seques	disminueix	l’aparició	de	fongs
•	 Poden	començar	a	aparèixer	fongs,	pugons	i	virus	amb	l’augment	de	la	

temperatura
•	 Prevenció	i	tractaments.	Les	bones	pràctiques	de	cultiu	eviten	l’aparició	

Els jacints (Hyacinthus orientalis) 
és una de les millors espècies per 

cultivar en test o jardinera, afegint un 
agradable aroma a la seva acolorida 

floració.
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de	plagues	i	malalties.	Cultivar	bulbs	a	prop	de	plantes	aromàtiques	com	
el	romaní	l’espígol	o	la	sàlvia	i	d’altres	com	les	caputxines	o	els	boixacs,	
afavoreix	la	presencia	d’insectes	útils	que	disminueixen	l’impacte	de	les	
plagues.	

	 Tractaments:	per	fongs,	decocció	de	cua	de	cavall,	infusió	d’all	o	purí	
de	ceba.	Per	pugons,	infusió	d’all,	infusió	de	caputxina,	macerat	o	purí	
d’ortigues	o	macerat	de	ruda	

•	 Reg:	procurar	que	no	s’assequi	el	substrat	quan	floreixen	els	bulbs

Final primavera

•	 Floració:	anemone,	alls	ornamentals,	tulipa,	fritil·lària,	calabruixa
•	 Un	cop	passada	la	flor,	tallar	la	tija	floral	evitant	no	fer	malbé	les	fulles,	

doncs	permeten	acumular	reserves	de	nutrients	al	bulb	per	passar	el	període	
de	latència.

•	 Eliminar	les	flors	pansides	i	les	fulles	seques	disminueix	l’aparició	de	fongs
•	 Poden	començar	a	aparèixer	fongs,	pugons	i	virus	amb	l’augment	de	la	

temperatura
•	 Prevenció	i	tractaments.	Les	bones	pràctiques	de	cultiu	eviten	l’aparició	

de	plagues	i	malalties.	Cultivar	bulbs	a	prop	de	plantes	aromàtiques	com	
el	romaní	l’espígol	o	la	sàlvia	i	d’altres	com	les	caputxines	o	els	boixacs,	
afavoreix	la	presencia	d’insectes	útils	que	disminueixen	l’impacte	de	les	
plagues.	

	 Tractaments:	per	fongs,	decocció	de	cua	de	cavall,	infusió	d’all	o	purí	
de	ceba.	Per	pugons,	infusió	d’all,	infusió	de	caputxina,	macerat	o	purí	
d’ortigues	o	macerat	de	ruda	

•	 Reg:	procurar	que	no	s’assequi	el	substrat	quan	floreixen	els	bulbs

BULBS MEDITERRANIS DE FLORACIÓ PRIMERENCA

Les tulipes (Tulipa ssp) consumeixen 
gran quantitat de nutrients i tenen 

dificultat per naturalitzar-se, per això 
cal treure-les i afegir nutrients al sòl.
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 ESTIU

Inici estiu

•	 Floració:	alls	ornamentals
•	 Eliminar	les	flors	pansides	i	les	fulles	seques	disminueix	l’aparició	de	fongs
•	 Poden	aparèixer	fongs,	pugons	i	virus	amb	l’augment	de	la	temperatura
•	 Prevenció	i	tractaments.	Les	bones	pràctiques	de	cultiu	eviten	l’aparició	

de	plagues	i	malalties.	Cultivar	bulbs	a	prop	de	plantes	aromàtiques	com	
el	romaní	l’espígol	o	la	sàlvia	i	d’altres	com	les	caputxines	o	els	boixacs,	
afavoreix	la	presencia	d’insectes	útils	que	disminueixen	l’impacte	de	les	
plagues.	

	 Tractaments:	per	fongs,	decocció	de	cua	de	cavall,	infusió	d’all	o	purí	
de	ceba.	Per	pugons,	infusió	d’all,	infusió	de	caputxina,	macerat	o	purí	
d’ortigues	o	macerat	de	ruda	

•	 Reg:	procurar	que	no	s’assequi	el	substrat	quan	floreixen	els	bulbs.	Els	que	
ja	han	passat	la	floració	deixar-los	de	regar.

•	 Eliminar	les	fulles	dels	bulbs	quan	estiguin	completament	seques,	així	
s’eviten	possibles	ferides	que	podrien	afavorir	la	presència	de	plagues	i	
malalties.

•	 Un	cop	entren	en	repòs	els	bulbs	els	podem	treure	del	substrat,	deixar	que	
s’assequin	les	restes	de	terra	que	hi	hagi	quedat	enganxada,	espolsar-los	
i	guardar-los	en	una	caixa	en	un	lloc	fresc,	sec	i	fosc	fins	el	moment	de	la	
plantació. 

Mitjans estiu

•	 Eliminar	les	fulles	dels	bulbs	quan	estiguin	completament	seques,	així	
s’eviten	possibles	ferides	que	podrien	afavorir	la	presència	de	plagues	i	
malalties.

•	 Un	cop	entren	en	repòs	els	bulbs	els	podem	treure	del	substrat,	deixar	
que	s’assequin	les	restes	de	terra	que	hi	hagi	quedat	enganxada,	espolsar-
los	i	guardar-los	en	una	caixa	en	un	lloc	fresc,	sec	i	fosc	fins	el	moment	de	
plantació

•	 Deixar	de	regar	els	bulbs	que	ja	han	florit	i	estan	sense	fulles	si	els	hem	
deixat	a	terra	o	als	testos

BULBS MEDITERRANIS DE FLORACIÓ PRIMERENCA
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Final estiu

•	 Un	cop	entren	en	repòs	els	bulbs	els	podem	treure	del	substrat,	deixar	
que	s’assequin	les	restes	de	terra	que	hi	hagi	quedat	enganxada,	espolsar-
los	i	guardar-los	en	una	caixa	en	un	lloc	fresc,	sec	i	fosc	fins	el	moment	de	
plantació

•	 Deixar	de	regar	els	bulbs	que	ja	han	florit	i	estan	sense	fulles	si	els	hem	
deixat	al	terra	o	als	testos

 TARDOR

Inici tardor

•	 Plantació:	narcís,	fritil·lària
•	 Reg:	un	cop	plantats	els	bulbs	cal	que	el	substrat	no	s’assequi,	però	cal	evitar	

l’excés	d’aigua	que	els	podriria	

Mitjans tardor

•	 Plantació:	safrà,	fritil·lària,	narcís,	tulipa
•	 Reg:	un	cop	plantats	els	bulbs	cal	que	el	substrats	no	s’assequi,	però	cal	

evitar	l’excés	d’aigua	que	els	podriria	

Final tardor

•	 Plantació:	la	combinació	d’una	planta	amb	un	bulb	en	el	mateix	recipient	
farà	que	tinguem	flor	mentre	el	bulb	va	creixent	i,	un	cop	s’hagi	
desenvolupat,	comptarem	amb	dues	floracions	paral·leles.

	 Recipients:	cal	que	la	base	estigui	foradada,	així	s’evita	l’acumulació	d’aigua	
al substrat i el podriment de les arrels i del bulb.

	 Substrat:	sobretot	que	dreni	bé,	això	és	molt	important	doncs	una	
acumulació	d’aigua	podreix	els	bulbs.	Un	substrat	de	tendència	sorrenca	i	
ben	airejat	és	el	que	els	convé	per	desenvolupar-se	sense	problemes.

BULBS MEDITERRANIS DE FLORACIÓ PRIMERENCA
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	 Afegir	matèria	orgànica	ben	compostada	al	substrat	de	plantació	per	afavorir	
l’arrelament i facilitar una millor floració.

	 Disposarem	una	capa	de	substrat	al	fons	del	recipient,	mínim	de	4	o	5	cm.,	
posarem	el	bulb	amb	les	arrels	sobre	el	llit	de	substrat	sense	que	hi	quedin	
bosses	d’aire	per	evitar-ne	l’assecament,	cal	cobrir	completament	el	bulb	
amb	una	capa	de	substrat	de	la	mateixa	mida	que	té	el	bulb.

	 Reg:	un	cop	plantats	els	bulbs	cal	que	el	substrat	no	s’assequi,	però	cal	evitar	
l’excés	d’aigua	que	els	podriria.	

	 La	plantació	combinada	del	bulb	amb	una	altra	planta	haurà	de	resultar	
adequada	per	a	totes	dues.	La	planta	acompanyant	caldrà	que	tingui	
distància	suficient	entre	les	seves	arrels	i	el	bulb	per	facilitar-ne	l’arrelament	i	
el	creixement	següent.

	 Les	plantacions	de	bulbs	massa	denses	propicien	els	atacs	de	fongs	per	la	
manca de ventilació entre les plantes.  

	 Plantació:	alls	ornamentals,	anemone,	muguet,	safrà	ornamental,	fritil·lària,	
jacint,	calabruixa,	narcís,	tulipa

Els	bulbs	mediterranis,	com	la	resta	de	plantes	de	la	nostra	zona,	són	ben	fàcils	
de	cultivar	a	casa	i	la	demanda	d’aigua	i	nutrients	és	poca	en	relació	amb	la	
floració	espectacular	que	ens	regalen.
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BULBS MEDITERRANIS DE FLORACIÓ PRIMERENCA

Plantació de bulbs de safrà 
ornamental (Crocus spp) en 

un recipient per combinar amb 
pensaments pirinencs (Viola 

cornuta). Plantarem els bulbs, 
abans que els pensaments, al fons 

del test.

Els pensaments pirinencs compten 
amb una floració aromàtica que 

cobreix el test fins que el safrà de 
jardí floreixi a final d’hivern o a 

inici de primavera.
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Espècie ALÇADA FLORACIÓ EXPOSICIÓ COLOR FLORACIÓ

Alls ornamentals 
(Allium ssp)

80 – 100 cm Sol Rosa, malva, porpra

Anemone 
(Anemone coronaria)

25 - 40 cm Sol Blanc, vermell, blau

Muguet 
(Convallaria majalis)

10 – 20 cm Mitja ombra - ombra Blanc

Safrà ornamental 
(Crocus ssp)

10 – 25 cm Sol – mitja ombra Blanc, groc, blau

Fritil·laria 
(Fritillaria imperialis)

60 – 100 cm Sol – mitja ombra Groc, taronja, vermell

Jacint (Hyacinthus 
orientalis)

20 – 30 cm Sol Blanc, rosa, blau, porpra

Calabruixa (Muscari 
armeniacum)

15 – 30 cm Sol – mitja ombra Blau

Narcís 
(Narcissus tazetta)

30 – 60 cm Sol Blanc, groc, crema

Tulipa (Tulipa ssp) 30 – 60 cm Sol – mitja ombra Gamma extensa

 
Espècies de bulbs recomanades per cultivar en test, tant elles soles com combinades 
amb altres plantes que ornamentaran els testos abans de la floració dels bulbs, 
acompanyant-los quan floreixin i creant petis racons variats.

Uns dels bulbs més resistents son les 
calabruixes (Muscari armeniacum), 

tant pel que fa a temperatures baixes, 
tipus de sòl o demanda d’aigua, sent 

un dels millors bulbs per a balcons, 
terrasses i jardins de la mediterrània. 

BULBS MEDITERRANIS DE FLORACIÓ PRIMERENCA
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Espècie ALÇADA FLORACIÓ EXPOSICIÓ COLOR FLORACIÓ

Botonets, margari-
doia (Bellis perennis)

10 – 20 cm Sol Blanc, rosa

Boixac (Calendula 
officinalis)

25 – 30 cm Sol – mitja ombra Taronja, groc

Nomoblidis  
(Myosotis sylvatica)

15 – 30 cm Sol – mitja ombra Blau

Cistellet de plata 
(Iberis sempervirens)

20 – 30 cm Sol – mitja ombra Blanc

Pensament  
(Viola x wittrockiana)

10 – 30 cm Sol – mitja ombra Bicolor, diversos colors

Matrimonis  
(Primula acaulis)

10 cm Sol – mitja ombra Gamma extensa

Pensament pirinenc 
(Viola cornuta)

10 – 20 cm Sol – mitja ombra Blanc, groc, taronja, blau

 
Plantes adients per combinar en el mateix test que els bulbs de floració primerenca.

BULBS MEDITERRANIS DE FLORACIÓ PRIMERENCA


