
KOM I GÅNG MED PIONER 

BARROTADE PIONPLANTOR    KRUKODLADE PIONPLANTOR 

Barrotade pionplantor planteras bäst under   Krukodlade plantor kan planteras hela säsongen från vår till höst.  

september-oktober.       

 

 

LÄGE 
Pioner tycker om ett läge med sol-halvskugga och med väldränerad jord som är mer mullrik, lertyngd och djup. De trivs inte på platser som är 
för fuktiga och blöta, där vatten blir stående en längre tid. Vet man om detta så kan en upphöjd rabatt vara ett alternativ eller hitta en ny 
plats.   
 
 

 
PLANTERING 
Gräv en grop som är 40-50cm djup och lika bred. Pioner trivs där jorden är mer mullrik, lerhaltig, tyngre, väldränerad och djup. Luckra upp den 
befintliga jorden genom att blanda i exempelvis barkmull, rosjord. Blanda i lite benmjöl för långtidsverkande näringens skull. 
 
Pionknölen skall planteras grunt, 3-5cm under markytan. Kommer de för långt ned vill de inte blomma. Placera knölen med ’ögonen’ uppåt och 
så att knölen ligger jämnt så att alla delar av den ligger ungefär lika djupt planterad.  
 
Vattna väl vid plantering, både gropen och pionknölen. Får dem det för torrt i början finns risk för att knopparna torkar och avstannar i sin 
utveckling. Om ni har tänkt att ha flera pioner i grupp är ett avstånd om 80-100cm lagom. Skall det planteras exempelvis perenner bredvid är 
ett mått på cirka 100-150cm mer lagom.  
 
 

SKÖTSEL 
De första vintrarna är alltid bra att skydda de grunda pionknölarna mot frosten och kylan. Lägg på ett tunt lager (minst 10cm) med granris, 
torra löv eller täckbark. De grunda pionknölarna kan annars lätt tryckas upp mot ytan vid frosten och kan då få frostskador. Låt bladverket 
sitta kvar inför vintern som ett naturligt skydd såvida inte bladen är angripna av någon sjukdom.  
 
Kontrollera så att du har bra dränering runt pionplantorna så att det inte blir ståendes för mycket vatten under längre tid för knölarna och 
rötterna eftersom pioner inte trivs med detta.  
 
 

NÄRING 
Benmjöl eller kogödsel (som säljs på säck) fungerar utmärkt som näring till pionplantor. Tänk bara på att inte strö ut det fö r nära intill plantan 
och knölen med sitt rotsystem utan runtomkring plantan. Risken är annars att knölen med rotsystemet kan ta skada. 20 -30cm är ett lagomt 
riktmärke. Ge näring på våren och efter blomning. På hösten kan man med fördel ge dem en giva med speciell avsedd höstnäring för årstiden. 


