ODLINGSANVISNING FÖR AMARYLLISLÖK SOM KYLFÖRVARATS FÖR
DECEMBERBLOMNING
Plantering
Använd 14/15cm krukor med hål i botten, gärna av rak typ med större
botten. Placera löken så att rötterna kommer ner i krukan och lämna 1/3
av löken ovan jord. Var försiktig så att rötterna inte skadas. Använd
torvblandad jord och tryck till den lätt kring löken. Placera gärna sand
eller grusblandning på krukans botten så kommer den att stå stadigare
och inte välta så lätt. Alla lökar vi säljer är färska och rötterna behöver
inte blötläggas före plantering.
Vattning
Vid planteringstillfället ska jorden genomvattnas men för att inte
stänglarna ska bli för höga ska man sedan vattna sparsamt. Tills
knopparna visar sig behöver löken ingen vattning alls. När knopparna
vuxit ur löken ska man vattna sparsamt på fatet. När stänglarna vuxit ur
löken kan de även vattnas ovanifrån men undvik att lök eller stänglar blir
blöta. När blomman ska slå ut behövs vattning för att ge blomman lyster.
Växtplats
En ljus växtplats med temperatur mellan 20 – 25 °C gärna med värme
underifrån. En lätt fuktighet är viktig, täckning med ex.vis vitmossa är bra
hjälp. Så länge stänglarna inte kommit ur löken behöver de inte stå på
ljust. De kan för-drivas i ett varmt mörkt rum, ex. vis förråd, garderob
etc. Från det att knoppen visar sig ska de inte stå mörkt, mörker bidrar då
endast till att stänglarna blir längre
Blomning
Drivningstiden är 4 – 8 veckor vid ca 20 °C. Högre temperatur ger
snabbare blomning. (Spindel- och fjärilsamaryllis har ofta långa drivningstider)
Blomningen kan fördröjas genom att ställa krukan i ca 9 °C just innan
knopparna ska slå ut. Vid denna temperatur står utvecklingen nästan helt
stilla. OBS! När krukor ställs svalt är det viktigt att jorden i krukan är torr
och inte vattnas. Hög luftfuktighet i låg temperatur kan lätt orsaka
fuktskador på stänglarna.
Lök som inte planteras omgående bör förvaras torrt och svalt,
bäst är ~13 °C. Löken tål inte frost och när knopparna börjar växa bör
löken i vart fall planteras.
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