
SKÖTSELRÅD 
DAHLIAKNÖLAR 
Många har hört att det skall vara svårt att odla dahlior men så länge du gör på rätt sätt så är det inga problem att njuta av en 
underbar blomsterprakt. Dahlian är anspråkslös och lättskött, dock stämmer det att de inte kan övervintra ute i Sverige 
vilket gör att man behöver förvara dem frostfritt under vintern fram till att frostnätterna passerat. 
 

Plantering 

Det går bra att plantera i vanlig planteringsjord men tillför näring. Kogödsel fungerar bra eller annan vanlig 
NPK-gödning. Dahlia tål inte frost så plantera dahlian när risk för frost är över. Dahlian älskar sol och vill stå varmt och soligt 
för att kunna komma till sin rätt med blomningen, viss halvskugga kan fungera. När vi kommer till september är det dags 
för knölen att börja avhärda och då skall man inte gödsla mer.  
 

Förodling 

För att komma igång med blomningen några veckor tidigare kan man förodla dahliaknölarna inne i mars/april. Bor du i en 
högre växtzon kan man börja tidigare. Använd krukor som rymmer cirka 20 liter och fyll på med jord i krukan, lägg ned 
knölen med den sida som har mest ögon uppåt och plantera grunt Täck över med ca 5-10cm jord och ställ den 
sedan ljust och svalt. Vattna sparsamt tills det att plantan kommit upp några cm. Dahlia tål inte frost så ställ ut den när 
risken för nattfrost är över. Avhärda den gärna den första veckan så att den får vänja sig vid temperatur, sol och vind. Ta ut 
den under dagen och ta in den på kvällen men undvik att ställda dem i direkt solljus första veckan eftersom den starka 
vårsolen kan bränna bladen.   
 

Vattning 

Dahlior bör vattnas regelbundet. 
 

Under säsong 

Det går bra att toppa plantan vid 15cm höjd för att få den att förgrena sig och bli buskigare. Klipp bort överblommande 
blommor så förlänger du plantans blomningstid och förhöjer utseendet. Tänk på att högre sorter kan behöva stöd i 
rabatten eller krukan. Gödsla och vattna regelbundet.   
 

Vinterförvaring 

Det är svårt att se vilken dahliasort det är om man bara har en dahliaknöl framför sig så ett tips är att märka alla 
dahliaknölar när ni tar upp dem för vinterförvaring. Dahliaknölar skall förvaras svalt och mörkt och framför allt är det viktigt 
att det är frostfritt. Ett tips är att lägga dem i en låda med sågspån, tidningspapper, torv eller liknande. Glöm inte att titta till 
knölarna några gånger under vintern så att det inte förekommer mögel på dem eftersom det sprids lätt och inte är bra för 
knölarna. Odlar du dahlior i kruka kan du ställa in hela krukan för vinterförvaring om möjlighet finnes, annars gräv upp 
knölen.  

LYCKA TILL! 


