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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 Euphorbiaceae (törelväxter) och har sitt ursprung i Europa 
och Mindre Asien. Euphorbia är en flerårig ört som blommar med gulgröna 
blommor. 
 

Substrat 
 

Ett strukturstabilt och luftigt substrat med lertillsats. pH i substratet bör ligga 
på 5,8-6 
 

Inkrukning 
 

Småplantorna planteras i 11-12 cm kruka under vecka 30-34, beroende på 
önskad plantstorlek.  
 

Blomning 
 

'Thalia’; 8 veckors kulturtid, Stora, lysande guldgula blomflocka 
'Efanthia’; 9 veckors kulturtid. En  kompakt, etageliknande planta med 
förgrenade blomvippor.  
 

Toppning 
 

En vecka efter inkrukningen toppas plantan mycket mjukt. Nyp bara 
försiktigt av tillväxtpunkten. Toppa endast under förkulturen så att inte 
blomanlagen avlägsnas. 
 

Temperatur 
 

Förkultur (juni till september): Från början 18-20°C, senare 14-16°C därefter 
utomhustemperatur. 
Kylfas/övervintring (oktober till januari): Frostfritt. Håll cirka 2-5°C som 
uppvärmning i husen. Stark frost respektive barfrost kan ge bladskador. 
Drivning (februari till mars): 10-12°C. Högre temperatur påskyndar inte 
blomningen men försämrar kvalitén  
Drivningstiden, beroende av ljusmängd, temperatur och sort, 5-8 veckor till 
färdig produkt.  
 

Ljus 
 

Fullt ljus.  

Bevattning 
 

Jämn fuktighet. Uttorkning kan medföra bladfall och tillväxtstörningar. 
Försök att undvika ett blött substrat. Underbevattning är att föredra annars 
finns risk för uppkomst av gråmögel och kalkfläckar. 
 

Gödsling 
 

Efter genomrotningen hålls plantorna jämnt fuktiga och vattnas med 
fullständig näringslösning med Lt ca 2. Från september gödslas de med mer 
kali för att förbättra bladfärg och kvalitet. Gödsla även under kylfasen.  
 

Planttäthet 
 

Slutavstånd i 11 cm kruka ca 30 st/m2. 

Retardering 
 

Behövs ej. 

Växtskydd Sorterna skall vara mjöldaggsresistenta med vid mycket starka angrepp kan 
mjöldagg trots allt förekomma. 
Bladlöss och spinn kan också förekomma.  
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Vid lusangrepp behandla i första hand med såpa.  
Se upp för gråmögel och behandla ev. förebyggande mot detta.  
Använd svavellampor mot mjöldagg. 
 

 Odlingsunderlag – K 
 

Senast uppdaterad: 2009-06-09 


