Ta sticklingar
Att föröka dahlior med sticklingar är ett säkert kort och ett enkelt sätt att utöka
sina odlingar på. Trots det är sticklingar inte lika vanliga i handeln som till
exempel i Storbritannien. Köper du dahlior därifrån är det inte helt otroligt att du
får en cutting (stickling) snarare än en tuber (knöl). Om man vill ta sticklingar
finns det några olika sätt att gå tillväga.
Man bör veta att en stickling inte alltid orkar producera livskraftiga knölar under
säsongen som går att övervintra, men i de flesta fall går det bra. Blomningen är
dock lika bra som den från en knöl och det är kanske det viktigaste?

Från en knöl
Plantera en knöl i en kruka och vänta på att den ska börja skjuta skott. När
skottet är mellan 5-8 cm kan det skäras av till en utmärkt liten stickling. Skottet
ska skäras av en bit ned under jorden så känn försiktigt med fingret längs
stjälken och skär försiktigt av stjälken med en vass kniv. Ta sticklingen och sätt
det direkt i egen kruka med jord eller sand. Sticklingen är bräcklig så hjälp den på
traven genom att göra ett hål i jorden i den nya krukan innan den planteras. Sätt
den djupt och tryck till jorden försiktig och vattna. Knölen kommer att fortsätta
skjuta skott.
Från en planta
Sticklingar kan också tas från en mer uppvuxen planta. Ta en stjälk med en topp
och minst två bladpar. Ta försiktigt bort bladparen och sätt sticklingen i jord eller
sand tillräckligt djupt för att stället där bladparen satt kommer under jord.
Vattna och tryck till jorden försiktigt.
En nytagen stickling vill stå varmt och ljust. Sätt även en plastpåse över den för
att klimatet ska bli extra gynnsamt.

Kom ihåg
•
•
•
•
•

Använd alltid en vass, ren kniv
Sätt sticklingen direkt i jorden eller i sand
Se till att sticklingen får ordentlig kontakt med jorden
Vattna igenom krukan
Ställ sticklingen ljust och varmt
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