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ODLINGSRÅD VÅR  
Mars – April 
Äntligen har ljuset återvänt och dagarna blivit längre och det är dags att  
börja planera för årets dahliarabatter.  Ta fram knölarna från vinterförvaringen och titta över dem 
och bestäm om du ska förkultivera eller vänta. Detta beror på var i landet du bor och vad just du har 
för förutsättningar. 
Fördelar med förodling: 

• Du ser att knölen är frisk och kommer igång bra 
• Sniglarna kommer inte åt den lilla späda plantan 
• Något tidigare blomning, beroende på hur kall eller varm våren är 

Nackdelar med förodling: 
• Plantorna kan bli långa och rangliga och kan behöva toppas. (Toppen kan man använda som 

stickling). 
• Tillväxten kan stanna av när de blir utplanterade 

Förkultivering: 
Välj en kruka/plastpåse som passar till knölens storlek. Lägg lite jord i botten (jordens kvalitet har 
ingen betydelse vid förkultivering), placera knölen på jorden och fyll upp med jord runt om men 
inte så att det täcker hela knölen. Tänk på att jorden inte ska vara för kall. 
Vattna inte! Knölen har inga sugrötter i början och fukten i jorden räcker till. Ställ inte krukan för 
kallt då finns det risk att knölen ruttnar (ca 15 grader). 
När det börjar komma grönt, ställer du krukan ljust och svalt och börjar vattna lite försiktigt. 
Då får du knubbiga och fina plantor. Det är viktigt med ljuset annars drar plantorna iväg och blir 
rangliga. 
Innan utplantering är det viktigt med avhärdning av plantorna, d.v.s. bär ut dem på dagen och ställ 
dem gärna lite skuggigt i början. Detta för att de ska vänja sig vid solens strålar och temperaturen 
ute, upp till en veckas tid. 
 
Förbered jorden någon vecka innan plantering. Jorden ska kännas lätt och luftig. Detta gäller både 
vid utplantering av förkultiverande plantor och direktutplantering. Använda gärna naturgödsel (ko- 
häst, - får eller hönsgödsel) eller konstgödsel (potatisgödsel). Välj en gödning med relativt låg 
Kvävehalt (N) och hög halt med Fosfor (P) och Kalium (K) 
  
Utplantering av förkultiverade plantor sker när risken för nattfrost är över vilket är olika i vårt 
avlånga land. Har du redan planterat och det finns risk för nattfrost så lägg över fiberduk. 
Använd gärna fiberduk även vid starkt solsken och hård vind i början av växtperioden. 
 
Direktutplantering i rabatten i maj – juni 
När jorden känns tillräckligt varm och är lätt att bearbeta är det dags att plantera. Sätt ner dem ca 5 
cm under jordytan. Finns det risk för nattfrost täck med fiberduk. 
Efter plantering – vattna försiktigt.  
 
Behöver de bindas upp? Ja om de står blåsigt. Förbered gärna redan vid plantering med grova 
pinnar eller armeringsjärn. Vänta inte tills plantorna blir för långa, då de lätt går av. 
Vattna sällan och rikligt – gärna upp till 25 - 40 mm åt gången. 
Tilläggsgödsla 2-3 ggr under växtperioden med ca 3-4 veckors mellanrum. All växtlighet 
behöver näring för att orka blomma. 
 
Njut nu utav blomprakten och glöm ej att plocka bort vissna blommor. Ju mer man plockar ju mer 
blommar de. 


