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ODLINGSRÅD HÖST 
 
Vinterförvaring 
 
Det finns lika många olika sätt att vinterförvara dahlior på som det finns odlare. 
 
Förbered plantorna för vintervila genom att inte gödsla för sent på säsongen. 
 
Efter första frostnatten är det ingen fara om plantorna står kvar i jorden ytterligare ett tag. 
Plantan förbereder sej för vintervila genom att tillväxten avstannar och ”skalet” på knölen tjocknar. 
Även om inte plantorna frusit går det naturligtvis bra att gräva upp dem ändå. 
 
Gräv upp knölarna försiktigt med en grep eller spade. Gör gärna detta en solig och fin höstdag. 
Klipp av stjälkarna men spara ca 10 cm. Vill du ha ordning på dina knölar så var noga med att 
märka upp dem ordentligt. Lägg dem gärna att torka till lite i solskenet upp och ner så att vattnet i 
stjälkarna rinner ut.  Före inlagring skaka av en del av jorden lite försiktigt. Detta för att underlätta 
hanteringen av knölarna. 
 
Ska man spola av knölarna? Det kan man göra om det sitter mycket jord kvar som inte lossar lätt. 
Men då måste man vara noga med att torka upp knölarna innan vintervilan. Detta är en avvägning 
av vilket förhållande du har i din vinterförvaring. Man får en lättare hantering av knölarna då de är 
rena från jord. 
 
Odlar du i kruka kan du med fördel ställa in hela krukan i vinterförvaring, men se då till att jorden 
inte är våt. Klipp bara av stjälkarna till ca 10 cm. 
 
Delning av knölarna kan göras nu på hösten innan inlagring, men med fördel görs detta på våren. 
Vill du se hur man gör när man delar knölar så finns det en film på www.svenskdahlia.se. 
 
Förvaringen kan göras på många olika sätt. Men här kommer några allmänna råd: 

• Svalt ca 6-10 grader 
• Mörkt 
• Inte för fuktigt.   

Om du har ett svalt utrymme så finns det risk att knölarna ruttnar eller möglar. Då ska knölarna 
ligga luftigt. 
Är vinterförvaringen för varm så är bekymret oftast att knölarna torkar. Låt det vara kvar lite jord 
kring knölarna och bädda ner dem i lite strö, torv eller kutterspån. Tidningspapper fungerar också 
utmärkt. 
 
 
Glöm inte bort att titta till dem. Ser du att det är något som är ruttet klipp bort det, och börjar de se 
torra ut duscha gärna med en blomspruta. 


