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Låt den överblommade blomman sitta kvar tills
alla färgade blomblad fallit av och frökapseln
blivit brun.
Ta in och låt dem torka ordentligt

Ta ut frön med blad från ytterhöljet

Peta loss fröna från bladen och ta bort skräpet.
Observera att dahlior från frön inte blir lika

som plantan man tog frö ifrån.
Vill man ha en kopia av en viss sort ska man
dela knölen eller ta en stickling.

Foto lrene Friman



Januari - Februari
Bör man titta till sina dahliaknölar
' Ser de torra ut kan man sprayduscha

' Är det ytligt mögel går det att borsta

Förodling av knölar

dem lite
av - finns djupare mögel är det bara att slänga

Mars - April
Nu har knölarna vaknat och man kan se ögon som börjar gro runt stjälkarna
Om man vill kan man börja förodla knölarna



Iag förodlar mina dahlior i plastpåse
' Fyll en plastpåse med jord

' Märk upp dahlian och lägg den i påsen

' Lägg på mer jord så att knölen täcks

' Sprayducha lite om jorden känns torr
' Sätt ihop med ett clips - som ett miniväxthus

' öppna då och då och lufta så det inte blir för fuktigt
' Ar det torr kan det behövas en spraydusch
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Viktigt!
Glöm inte märka upp dahliaknölen om du har många
Fäst den med en trädgårdstråd
Använd en penna som är vattenbeständig



Mai
Om plantan har tagit sig kan man under maj ta sticklingar från
knölen
Juni
Nu är det dags för avhärdning, när sista frostnatten varit är det dags
för Dahliorna att få komma ut
Juli
Vattna, gödsla och bind upp stjälkarna. Frösådda och forodlade dahlior
går i blom.
Augusti
Nu är Dahlian som vackrast, se till att vattna och gödsla.

Vill du ta egna frön ska du vänta och låta den överblommade blomman
sitta kvar



September
Dahliorna fortsätter att blomma. Nu

Plocka av de torkade frökapslarna.
upphör gödslingen.

Oktober
Dahliorna blommar ännu.
Var beredd med fiberduken när de första kalla nätterna kommer.
Ta upp dahliorna för vintern innan frosten kommer.
Dahlior är som potatisar - fyllda med vatten och därmed känsliga för frost

November - December
Låt Dahliorna torka, klipp bort gamla växtdelar och dela knölarna om de är stora.

Christine Näckrosdahlia



Yoro Kobi Näckrosdahlia

Vinterförvaring - My way!
' Dahliorna tål en första frostnatt- men bladverket vissnar ner

' Knölarna bör tas upp så snart som det kan komma fler frostnätter
r Qräv upp knölarna och skaka av jorden.

' Skär av den vissnade blasten, men lämna ca 5 cm kvar.

' Skaka av den värsta jorden som är på knölarna

' Låt de torka till lite och borsta av resterande jord
o futlärk upp knölarna - gärna med den bild du tagit tidigare när de

blommade.

' Slå in dem itidningspapper eller lägg dem itorv ien "skokartong"
' Förvara dem mörkt och svalt på en frostfri plats.



Vill du veta mer eller är
a

intresserad av Dahlior
så besök oss i september

på Bergia nskas höstma rknad
eller vår herRsida
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