
 
 

 

  

Dyrkingsveiledning Alstroemeria Inticancha® 

Jord: 

Bruk en torvblanding med god drenering, gjerne tilsatt Perlite. Optimal pH bør ligge rundt 

5,5. 

Potting: 

Det er anbefalt å bruke potter på minst 19 cm, men det er fullt mulig å bruke opptil 25 cm. 

Det er uansett nok med en plante per potte, den vil fylle potten. For liten potte kan resultere i 

en uønsket fasong på planten, og i noen tilfeller kan røttene sprekke potten. 

Ungplanten må plasseres i midten av potten, uavhengig av rotklumpen den står i. Vær nøye 

med at rhizomene som skuddene bryter fra er dekket med et tynt lag jord. 

Vanning: 

Det er viktig å overvanne i starten slik at man er sikker på at torvklumpen er gjennomvåt. 

Etter dette kan det vannes med andre metoder, men det er viktig at torvklumpen ikke tørker 

ut. 

Gjødsling: 

Alstroemeria trenger mye kalium og ikke så mye nitrogen.  

Et anbefalt blandingsforhold er N-P-K = 14-4-28 + mikronæringsstoffer. 

Ved kulturstart bør LT ligge på rundt 1,8 – 2,0. Mot slutten kan man gå opp til 2,5 for å 

stimulere blomsterutviklingen. 

Temperatur: 

12-14
o
C uten tilleggslys 

15-16
o
C med lys 

NB! Dette er gjennomsnittlige døgntemperaturer 



 
 

 

Alstroemeria er sensitiv mot høy jordtemperatur (dvs. mer enn 17
 o
C), som kan føre til 

blindskudd.  

Mye lys kan gi gule flekker på bladspissene. Unngå derfor mer enn 15-16 timer lys hvis 

mulig. Hvis det kommer flekker, gå ned til 13-14 timer lys. 

Topping: 

Alstroemeria skal ikke toppes. Man kan fjerne skudd hvis de blomstrer tidlig, svake skudd 

uten blomst, eller hvis man vil endre fasong på planten. Man drar da opp skuddet fra basis, og 

et nytt skudd vil så bryte ved siden av. 

Avstand: 

Pottene settes pottetett etter potting, og må rykkes på avstand etter ca 6-8 uker 

Kulturtid: 

15-17 uker uten lys og 14-15 uker med lys. Kulturtid vil variere med inntakstid. 

 


