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ODLINGSRÅD 
  
FRÖSÅDD OCH STICKLINGAR 
 
Fröså dahlior 
Vill man ta egna frön från dahlior så tar man det på hösten innan  
frosten tar plantorna. Men det finns även att köpa i handeln. 
 
Att så Dahlior från frön är inte speciellt svårt, men man ska tänka på att de inte är sortäkta då de ger 
en stor variation av oftast enkla blommor i varierade färger. Kan under goda förhållande ge fina 
knölar under växtsäsongen, som sedan går bra att övervintra. 
 
Mars – April 
Fyll ett tråg eller kruka med såjord. Sprid ut frön och täck med ett tunt lager såjord. Fukta jorden 
lätt med en blomspruta, och täck med plast med lufthål i. 
När de kommit upp och fått minst ett bladpar, planteras de om en och en i krukor med plantjord och 
ställs ljust och svalt. Annars blir plantorna rangliga.  
Toppa dem när de fått 2-3 bladpar. 
Avvänj försiktigt plantorna när risk för nattfrost är över. Välj sedan om du vill plantera dem i krukor 
eller i rabatten. 
 
Sticklingsförökning 
Att ta sticklingar på dahlior är ett enkelt sätt att få sortäkta dahlior på. Man bör börja ganska tidigt 
på säsongen gärna i februari. 
Ta fram knölarna som du vill ta sticklingar på, och väck dem genom att plantera dem i jord och 
ställa dem varmt. 
 
Man kan ta sticklingar på olika sätt men här presenterar vi två vanliga sätt:   
 
När skottet har fått 2-3 bladpar lossar man försiktigt skottet från knölen med fingret. Ta en liten 
kruka med såjord och vattna igenom. Gör ett litet hål i jorden med t.ex. en penna och stick ner 
sticklingen i hålet, tryck till jorden lite försiktigt och täck med plastpåse. Ställ ganska varmt – gärna 
rumstemperatur. 
 
Att ta toppstickling går också väldigt bra. Låt skottet växa till sig lite mer, minst två till tre bladpar. 
Klipp av skottet precis över ett bladpar. I detta bladveck bildas nu nya stjälkar. 
Klipp av stjälken precis under det nedersta bladparet på skottet och ta sedan bort de understa bladen 
på skottet. De blad som är kvar på sticklingen bör inte komma i kontakt med jorden då bladen kan 
ruttna.   
Stick ner sticklingen i en kruka med såjord som är genomvattnad och ställ gärna varmt under en 
plastpåse. Efter ca 3 veckor börjar de få rötter och hanteras då lika som förodlade dahlior. 
 
 


