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Tidig vår – förodling av dahlior
Man kan vilja väcka sina dahlior tidigt av olika skäl. Blomningen skyndas på några
veckor, plantorna får en bättre chans mot den spanska skogssnigeln eller så kliar det
helt enkelt bara i fingrarna.
Lite beroende på var man bor kan april vara ett bra riktmärke för när det är det dags
att ta fram knölarna och plantera dem i jord. Antingen planterar man knölarna direkt i
krukor, och om man har ont om plats (eller många knölar) kan det vara bra att förgro
dem i plastpåsar.
Lever knölarna?
Det kan vara svårt att se om knölarna har överlevt vinterförvaringen. Vissa knölar ser
verkligen helt skrumpna ut på vårkanten men misströsta inte för det kan fortfarande
finnas liv i dem. Men skulle knölen däremot kännas svampig har den med all säkerhet
möglat och måste kastas.
Driva knölar i plastpåse
Ett enkelt sätt att kolla om torra knölar lever är att förodla dem i en genomskinlig
plastpåse. Använd vanliga hushållsplastpåsar och anpassa storleken efter knölen.
Bottna påsen med en rejäl näve jord, lägg ned knölen och täck den med ytterligare
jord. Vattna inte nu eftersom knölen ännu inte har några sugrötter och kan istället
mögla av vattnet. Fukten i jorden är alldeles tillräckligt för att knölen ska vakna till
liv. Inom en vecka bör man kunna se vita sugrötter sprida sig i påsen och då kan man
börja vattna knölen försiktigt. Kommer det inga rötter hade nog knölen torkat trots
allt.
En välmående knöl skjuter små fina skott just där knölen möter stjälken och den vaknar främst av värmen, inte ljuset så det är först när knölen rotat sig och börjar skjuta
sina späda limegröna skott måste den vill ha massor av ljus.
Nu är dina dahlior igång och ska skötas likt andra krukväxter i avvaktan på frostfria
nätter då det går bra att flytta ut dem i trädgården eller på balkongen. Skulle plantan
bli lite gänglig kan man toppa den. Men kasta inte bort toppen för den blir en fin toppstickling.
Nu har man tjuvstartat våren.
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