
 
 

 

Dyrkingsveiledning Hortensia 
 

 

Hortensia leveres ferdig kjølt i 13 cm potter. Denne veiledningen tar utgangspunkt i at 

man potter dem opp i større potter for å lage et mer eksklusivt produkt. 

Veiledningen legger også til grunn at man starter etter uke 6. 

 

 

Potte:  

Plantene pottes opp i 17-23 cm potter avhengig av hvilken størrelse man vil lage. 

 

Temperatur: 

Hortensia kan dyrkes i et stort temperaturområde, i alt mellom 4 – 20 grader.  

Jo lavere temperatur, jo saktere vil plantene vokse, og behovet for retardering vil være mindre 

med lavere dyrkingstemperatur. For høy temperatur fører til løse planter, særlig dersom det er 

lite lys. 

 

For de fleste produsenter er det aktuelt å dyrke plantene mellom 8 – 16 grader. 

 

Lys: 

Hortensia responderer godt på lys, høg dyrkingstemperatur krever godt vekstlys på vinteren. 

 

Gjødsel/vanning: 

Ved ankomst har plantene lite til ingen næring i pottene. Det er derfor viktig å tilføre nok 

gjødsel i de første ukene når planten vokser og utvikler mange blad. En kan godt gi et ledetall 

på 2,5 – 3,0 i starten. Litt ekstra jern anbefales. 

pH skal være lav, ca. 4,8 - 5,0 til de blå sortene. Høy pH kan føre til jernmangel og dårlig 

blåfarging. 

 

Plantevern: 

Generelt sett er det få utfordringer med skadegjørere, men man bør være på vakt mot 

gråskimmel (Botrytis) helt i starten. Vi anbefaler en forebyggende sprøyting med 

Rovral/Teldor. 

Enkelte sorter er svært utsatt for angrep av bladlus, og angrep av veksthusspinnmidd 

forekommer. 

 

Vekstregulering: 

Skal man potte de om i større potter, så er det lite behov for retardering, da man vil lage et 

stort produkt. Ønsker man å lage en mer kompakt plante med kortere internodier, kan man 

bruke Alar, dose: 300-500 g/100 L vann. PS! CCC vanning fungerer ikke. 

Temperatur vil påvirke behov for vekstregulering. 

 

Kulturtid: 

Kulturtid vil variere med temperatur, pottestørrelse og ønsket kvalitet, men vil stort sett være 

mellom 10 og 14 uker. 


