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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 Boraginaceae (förgätmigejväxter) och har sitt ursprung i Europra 
och Asien. Lungört är en flerårig ört som kan bli 15-25 cm höga. Trivs i lätt skugga 
och är mycket frosthärdiga.  
 

Substrat 
 

Substratet skall vara strukturstabilt, luftigt och bör ha inblandning av lera. pH-värdet 
skall ligga på 5,8-6. 
 

Inkrukning 
 

Småplantorna planteras i 11 -12 cm kruka i vecka 35-40 beroende på önskad 
plantstorlek. 
 

Blomning 
 

’Trevi Fountains’: Stora koboltblå blommor på kortare blomstjärlkar med mer 
liggande växtsätt än 'Silver Bouquet'.  
’Silver Bouquet’: Rosa/lilablå blommor. 
 

Toppning 
 

Behövs ej. 

Temperatur 
 

Förkultivering (juni till september) Börja med 18-20°C, därefter 14-16°C  och håll 
sedan yttertemperatur. 
Kylfas/övervintring (oktober till januari) frostfritt. Värm husen 2-5°C Stark frost 
respektive barfrost kan medföra bladskador. 
Drivning (februari till mars) 10-12°C. Högre temperatur påskyndar inte blomningen 
men försämrar kvalitén (blomstjälkarna) och hållbarheten. 
Drivningstid, beroende på ljusmängd, temperatur och sort, 5-7 veckor fram till 
försäljningsstadie. 
 

Ljus 
 

Fullt ljus. Glesa i mitten av november, eftersom ljusbrist kan orsaka gula blad. Se 
upp med ett för torrt substrat.  
 

Bevattning 
 

Håll jämn fuktighet.Undvik torka eftersom bladskador då lätt uppkommer. Vattna 
underifrån för att förhindra bladfläckar.  
 

Gödsling 
 

Efter genomrotningen vattna med näringslösning Lt ca 2  

Planttäthet 
 

Kruktätt initialt och ett slutavstånd ca 24 - 30 st /m2.  

Retardering 
 

Vid kall och ljus kultivering är det inte nödvändigt med kemisk retardering.  Bladen 
är mycket känsliga och får lätt bladskador, så försök undvika retarderingsmedel. 
 

Växtskydd 
 

Se upp med bladlöss, larver och sniglar samt mjöldagg.  
Se upp med alltför torrt klimat med tanke på mjöldagg. Om svampbehandling skulle 
behövas så var försiktig då bladskador lätt kan uppkomma    
 
Odlingsunderlag - K 
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