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OBS! Våra rekommendationer baseras på nu kända resultat och odlares erfarenheter. Dock kan 
variationer förkomma beroende på odlingsteknik och utrustning, varför vi EJ kan ge fullständiga 
juridiska garantier. Uppstår det problem: kontakta oss för konsultation och erfarenhetsutbyte! 
 
Allmänt 
 

Tillhör familjen Brassicaceae (kålväxter) och har sitt ursprung i östra 
medelhavsområdet. Gyllenlack är en två- till flerårig ört om man täcker den 
väl under vinterhalvåret. Den kan bli 30-60 cm. Blommar under vår till 
försommar och trivs bäst i sol och värme. 
 

Substrat 
 

Substratet bör vara strukturstabilt, luckert och luftigt samt innehålla lera. pH-
värde skall ligga kring 5,8-6,0 
 

Inkrukning 
 

Småplantorna planteras i 10-11 cm kruka i vecka 34-38, beroende på önskad 
plantstorlek. 
  

Blomning 
 

Blomningen är beroende av vilken sort det är  
Mycket tidiga sorter är: ’Zwerg’, Winterjoy’ som blommar i januari/februari. 
Tidiga sorter är Sweet Sorbet’, Winter Sorbet’, RYSI’Gold’, RYSI’Bronze’ 
som blommar i februari/mars 
 

Toppning 
 

En vecka efter inkrukningen, då rötterna är etablerade, mjuktoppas 
respektive topp mycket mjukt. Den är svårtoppad och skall endast toppas så 
att tillväxtpunkten tas bort. Kan upprepas vid behov. Toppa dock endast 
under förkulturen så att inte blomanlagen avlägsnas. 
 

Temperatur 
 

Förkultur (augusti till september): Temperaturen vid etableringsfasen bör 
ligga på 18-20°C, därefter 14-16°C för avhärdning och slutligen 
utomhustemperatur. 
Kylfas/övervintring (oktober till januari): Frostfritt. Håll värmen på ca 5°C 
och lufta vid 10°C.  
Drivning  i februari till mars: 10-12°C. Högre temperatur påskyndar inte 
blomningen men försämrar kvalitén då blomsterstjälklängden påveras.  
Drivningstid: ca 5-8 veckor till färdig produkt men beror på ljusmängd, 
temperatur och sort.  
 

Ljus 
 

Fullt ljus, ingen skuggning behövs. 

Bevattning 
 

Efter etablering hålls plantorna jämnt fuktiga. Uttorkning kan medföra 
bladfall och tillväxtstörningar. Se dock upp med så att inte substratet blir 
alltför blött eftersom svampproblem lätt uppstår.  
 

Gödsling 
 

Högt näringsbehov. Efter genomrotningen vattnas de fullgödselmedel med 
ett ledningstal på ca 2. Från september gödslas de med överskott på kali för 
att förbättra bladfärg och kvalitet. Gödsla även under kylfasen. 
 

Planttäthet 
 

Slutavstånd för 11 cm kruka är ca 24 plantor/m2. Bör glesas första gången 
redan i oktober. 
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Retardering 
 

De flesta sorterna är starkväxande och kräver en upprepad retardering, 
behövs dock ej för 'Zwerg'. 
Alar eller Cycocel kan användas, men var försiktig med vätskemängden 
eftersom bladen lätt blir gula av Cycocel.    
 

Växtskydd 
 

Se upp med bladlöss och larver och gråmögel som är vanligt förekommande.  
Använd bankplantor med parasitsteklar mot löss.  
Vid lusangrepp behandla i första hand med såpa.  
Behandla eventuellt mot gråmögel.  
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