
!  

Dahlior är lättodlade 

Dahlior är ganska anspråkslösa och trivs bra i soligt till halvskuggigt läge i vanlig 
trädgårdsjord, men de vill ha mycket vatten och näring. Får de det blir man rikt belö-
nad i form av blomning ända fram till första frosten. 

Gödsling och vattning 
Om du odlar dahlior på friland är det bra om platsen grundgödslats någon vecka innan 
själva utplanteringen, kogödsel eller liknande fungerar bra. Därefter kan man gödsla 
ytterligare någon gång under högsommaren men då gärna med ett preparat som inne-
håller mindre kväve. Mot slutet av augusti kan det vara lämpligt att upphöra med all 
gödsling då knölarna bör börja sin avmognad inför vintervilan. De behöver ta det lite 
lugnare helt enkelt. 

Försök vattna dina dahlior regelbundet även om de inte slokar och visar tecken på att 
de behöver vatten. Det är lätt att förlita sig på regnet men det tränger inte alltid ned till 
själva knölen. Jämn vattning och tillförsel av näring är särskilt viktigt om du odlar 
dahlior i krukor. 

Ansning och uppbindning 
Överblommande blommor ska du ta bort från plantan under hela säsongen.  Förutom 
att det förlänger blomningen förhöjer det hela utseendet på dahlian. Undantagsfall är 
om du vill ta frön från en planta för då måste den överblommade blomställningen sitta 
kvar och torka tills att det är klar att plockas.  

När det gäller uppbindning är grundregeln att det är bra att stötta dahlior. Kanske inte 
de allra lägsta som är runt 40-50cm höga. Sista årens höstar har varit ganska blåsiga 
och utan hjälp kan stjälkarna knäckas. 

Skadedjur 
Dahlian är en tämligen frisk och lättskött blomma som ratas av rådjuren, men älskas 
av sniglar och tvestjärtar. Har man mycket sniglar kan det vara lättare att odla dahlior i 
krukor, i vart fall måste man driva upp plantor innan planteringen på våren annars äter 
sniglarna upp allt som visar sig ovan jord. Tvestjärtar kryper också in i både knoppar 
och blommorna. Tvestjärnens skada syns först när blomman då bladen är fula och del-
vis uppätna. Skaka även dahliorna innan de hamnar i buketter inomhus.
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