
 
 

 

Dyrkingsveiledning Begonia x hiemalis 

Sortsgruppen Arcada med flere 

Jord 

Standardtorv av god kvalitet.  

Potting 

Ampel -13 cm potter – 2 liter 

Temperatur – kulturtid 

Hold 22-23
o
C etter innpotting. 4-6 uker etter potting senkes temperaturen til 20-21

o
C. Tre 

uker seinere senkes temperaturen til 16-18 grader, og denne holdes resten av kulturtida. Det 

luftes ved 20 grader. Begonia liker relativt høg fuktighet. Kulturtida er 12-16 uker fra 

innpotting avhengig av temperatur, lysforhold, tidspunkt for innpotting og pottestørrelse.  

Gjødsling/vanning 

Begonia ønsker jevn fuktighet i mediet, la plantene tørke litt mellom hver vanning. Vanning 

på morgenen kan føre til svidde blad i sterk sol. Næringsbehovet er middels stort, bruk LT 1,8 

– 2,0. Svært høgt ledetall og /eller våte planter kan føre til problem med opptak av næring og 

dårlige røtter. pH i torva bør være 5 – 6. 

Topping 

Plantene toppes normalt en gang 2-3 uker etter potting.  

Plantevern 

Etter potting anbefales en forebyggende sprøyting mot sopp, f. eks. med Rovral eller Teldor. 

Dette er en fin anledning for å komme til med soppmiddel før plantene vokser til, og bør 

gjøres 1-3 uker etter potting. En vanning med Topsin og Apron anbefales, dette gjøres 2-3 

uker etter potting. 

Begonia er utsatt for angrep av bladlus, gråskimmel, mjøldogg og sopp som angriper røttene.  

Lys 

Godt vekstlys gir rask og god vekst i plantene, plantene kan skygges noe utover våren. 16 

timer daglengde er optimalt. Ved å gi plantene 10-14 dager med kort dag vil blomstringen bli 

raskere og jevnere. Plantene bør ikke få kort dag før de er godt i gang med veksten, 2-3 uker 

etter topping. 

 

Vekstregulering 

Negativ DIF har god effekt. Ved behov kan plantene sprøytes med 1,5 - 2 promille CCC, 

første gang når plantene er ca 15 cm over potta. Bonzi og Alar har også effekt. Må ikke 

sprøytes sist i kulturtida, det forstyrrer blomstringen. Plantene skal heller ikke sprøytes med 

veksthemmende stoff om temperaturen er over 22 grader.  

 


