
Skötselråd 

Man får nog säga att dahlior är ganska anspråkslösa och om de får lite extra vatten och 
näring tidigt under odlingssäsongen blir man rikt belönad i form av blomning ända 
fram till första frosten. Det är en extra insats som betalar sig väl.

Gödsling och vattning 
Om man planerar ut dahlior på friland är det bra om platsen grundgödslats någon vec-
ka innan utplanteringen. Därefter tillför man gödsel vid själva planteringen och ytter-
ligare några gånger under säsongen fram till september då knölarna ska börja sin av-
mognad inför vintervilan. De vill ta det lite lugnare helt enkelt. Dahliorna kräver ingen 
speciellt gödselsort utan vanlig N-P-K-blandning fungerar bra. Kogödsel är utmärkt. 
Vissa odlare förespråkar gödsel med lägre kvävehalt (N) och föredrar då potatisgöd-
sel. Där kan man pröva sig fram själv lite. När det gäller vatten vill den ha regelbun-
den vattning för att utvecklas och blomma rikligt. Jämn vattning är särskilt viktigt om 
man odlar dahlior i krukor. 

Ansning och uppbindning 
Överblommande blommor tas bor under helt säsongen från plantan.  Det förlänger 
blomningen och förhöjer hela utseendet på plantan. Men, om man vill ta frön från en 
planta måste man så klart låta den överblommade blomställningen sitta kvar och torka 
tills att det är klar att plockas.  Eftersom det finns hundratals olika dahlior kan man 
inte generellt säga att alla dahlior behöver bindas upp, men de höga måste absolut ha 
ett stöd. Pinnen placeras enklast vid knölen vid planeringen för då riskerar man inte att 
skada knölen.

Skadedjur 
Dahlian är en tämligen frisk och lättskött blomma som ratas av rådjuren, men älskas 
av sniglar och snäckor. Har man mycket snäckor och sniglar rekommenderar vi att 
man förodlar dahliorna innan utplantering eller odlar i kruka. Små späda skott tidigt 
på säsongen är mumma för sniglarna. Tvestjärtar kryper också in i blommorna ibland 
så skaka dem lite innan de hamnar i buketter inomhus. 

Kom ihåg
• Vattna och gödsla regelbundet
• Klipp bort överblommade blommor
• Bind upp höga dahlior i god tid
• Håll undan snäckor och sniglar
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