
 
 

 

Dyrkingsveiledning Bellis Perennis 

Tusenfryd 

Jord 

Standardtorv, gjerne med innblanding av Perlite.  

Potting 

10-11 cm potter 

Temperatur – kulturtid 

Tidspunkt for innpotting avgjør valg av temperatur. Ved innpotting i uke 50-2 kan plantene få 

en periode med ganske lav temperatur innen de drives. Ved innpotting i uke 4-8 holdes 

veksten i gang hele tiden, det holdes en litt høgere temperatur. 

Hold 16-18
o
C etter innpotting. Et par uker etter potting senkes temperaturen trinnvis til 5-8

o
C 

om plantene pottes inn tidlig. Ved seinere innpotting senkes temperaturen til 8-10 grader.  

Bellis kan drives i blomst fra midten av februar og utover våren. 

Gjødsling/vanning 

Tusenfryd er ikke spesielt kravstor til vanning, under kjøleperioden må de holdes på den tørre 

siden. Næringsbehovet er stort, bruk LT 2,0 – 2,5 før plantene kjøles. Plantene har problemer 

med å ta opp nok næring når temperaturen er lav, det er derfor viktig med mye næring i 

tilvekstperioden. Bladgjødsling i kjøleperioden er aktuelt. pH i torva bør være 5 - 6.  

Topping 

Plantene toppes ikke.  

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. Plantene bør også sprøytes en gang med Topas mor evt angrep 

av rust. Før temperaturen senkes må plantene sprøytes mot bladlus, da tusenfryd svært lett 

angripes. 

Lys 

Godt vekstlys gir rask og god vekst i plantene etter innpotting, 10 -11 timer er tilstrekkelig. Gi 

10 timer lys også i kjøleperioden, ved driving kan belysningstida økes til 12-13 timer. Mye 

vekstlys vil gi utilsiktet strålevarme, tusenfryd bør derfor ikke ha for mange timer med lys, det 

vil lett gi løs vekst i plantene. 

 

Vekstregulering 

Ved lav dyrkingstemperatur er det lite behov for veksthemming. Ved behov kan plantene 

sprøytes med 1 -2 promille Alar, gjerne en gang før temperaturen senkes. Ved dyrking i 

høgere temperatur øker behovet for veksthemming.  


