
!  

Inför vintern & förvaring 

Inför vinterförvaringen bör man se till att dahliorna är ordentligt märkta. Notera namn, 
sort, höjd och blomstorlek för varje dahlia. När så kylan och frosten kommer vissnar 
bladverket ned på en gång, själva knölarna klarar sig några frostnätter utan att skadas 
men kommer det fler kalla nätter i följd är det nog läge att ta upp knölarna.

Upptagning
Gräv upp knölarna, helst med en grepe genom att sticka ned grepen en bit från knölen. 
Vicka och lirka försiktigt upp knölen och använd gärna stjälken som handtag.  Men en 
grepe skadar man inte knölarna lika lätt som man med en spade. Skaka av all jord för-
siktigt. Därefter skär man av allt utom en decimeter av den nedvissnade stjälken. Ifall 
hela stjälken får sitta kvar kan den bidra till att knölen ruttnar. Låt sedan knölarna tor-
ka till under ett par dager för då kommer skalet på knölen att bli tåligare. Hur mycket 
av jorden man låter vara kvar beror på vilken typ av vinterförvaring man har tillgång 
till. Är platsen torr och kanske lite för varm kan det hjälpa att låta lite mer av jorden 
vara kvar som skydd och vet man att knölarna kommer vara i ett mer fuktigt utrymme 
så kan jorden ge upphov till att knölarna möglar lättare. Skär sedan eventuellt bort 
gamla fjolårsknölar eftersom de kan ha röta som sprider sig till resten av knölarna. 
Skär också bort alla tunna sugrötter som inte bidrar med något mer. Nu är knölarna 
färdiga att packas ner i lådor eller påsar. Lägg knölarna tillsammans med lite spån 
(från djuraffärer), torv eller tidningspapper. Materialet förhindrar uttorkning och tar 
bort överflödig fukt samtidigt.

Vinterförvaring 
Idealt ska dahlior förvaras mörkt och svalt, inte för torrt och inte för fuktigt. Men har 
man ingen plats som motsvara de förutsättningarna kan man lyckas att övervintra sina 
knölar i alla fall. Knepet är att lära känna sig sina förutsättningar, hantera knölarna 
därefter och titta till dem oftare under vintern. Ser det för torrt ut, duscha med 
blomspruta och det omvända, hittar man mögel så lufta knölarna och skär bort allt 
synligt mögel. Kravet är att utrymmet är helt frostfritt, svalt gärna 4-6°C.

Om man odlar i kruka och har gott om plats, kan man övervintra hela krukan alterna-
tivt ställa hela rotklumpen i en papperskasse, svalt, mörkt och frostfritt. 

Lycka till! 
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