
Klassiska blommande lökar & knölar i Nelson 

Gardens Sortiment 

 

Bertinibegonia (Begonia x tuberhybrida (Bertinii-Gruppen) 

En mer storvuxen knölbegonia, som bara blir bättre 

med åren. Tar lite tid i början, men blommar sen rikligt med 

lysande röda blommor. Trivs med lite svalare temperaturer, så 

den är anpassad till våra inte alltid så varma somrar. Knölen 

förvaras, torrt mörkt & svalt. Efter nåt år är knölen knytnävsstor! 

Andra sorter av knölbegonior är också klassiska & tacksamma. 

Eftersom de inte behöver så mycket sol är de perfekta i 

besvärliga norrlägen! 

Bukettanemon (Anemone coronaria) 

Anemoner älskas av många. Bukettanemonens knöl är liten, stenhård & ser ut som ett 

stort russin. Blötlägg den ett dygn före plantering så tar den sig lättare. Gräv upp knölarna på 

hösten (de kan övervintra vid en varm vägg om vintern är mild, eller snötäcket tjockt) 

Dahlia (Dahlia x pinnata) 

Tusentals sorter finns av trädgårdens kanske mest framfusiga primadonna. 

Populariteten har gått i vågor, men de börjar få en renässans som en tacksam sommarblomma. 

Det finns ett antal olika sortgrupper där blommornas form oftast är det som avgör. Välj bland 

busigt rufsiga kaktusdahlior, strikta pompondahlior som är nästan för perfekt runda, skira 

enkelblommande, eller gigantiska s.k. ”dinnerplate”-dahlior. Knölarna övervintras frostfritt, gärna 

inpackade i torvmull, så att de inte torkar ut för hårt 

Några äldre sorter i årets sortiment: 

‘Arabian Night’ 1951 

Den intensiva djupröda färgen gör att ’Arabian Night’ alltjämt är mångas favoritsort, 

dekorativdahlia 

‘Gerrie Hoek’ 1942 

 Karamellrosa näckrosdahlia, hög & ståtlig 

 

‘Musette’  1954 

 Dekorativ-/pompondahlia som blir aningen mer än knähög. Blombollarna är tätt 

packade med kronblad som är röda med vita spetsar 

‘Park Princess 1959 

 En lågvuxen kaktusdahlia som vid det här laget tillhör de svenska klassikerna. Rosa 

blommor med lite ljusare spetsar. En riktigt blomrik sort man kan plocka många buketter av 

‘Preference’  1955 

 Ett lite trist namn på en mkt vacker kaktusdahlia. Blommorna är korallrosa & det ser ut 

som att man har tagit en milt gul blomma & lackat den med genomskinlig rosa lack. En läckerbit i 

rabatten, krukan eller buketten 

‘Sneezy’  1941 



 Prosit! Som man anar av namnet är det här en lågvuxen dahlia, perfekt för sommaren 

krukor. Blommorna är rent vit & enkel 

‘Snowflake’  Före 1904 

 ”Snöboll” hade kanske varit ett ännu bättre namn på denna perfekt runda 

pompondahlia. Bollarna ,eller ”snöflingorna”, balanserar elegant på höga stjälkar 

Doftlilja (Gladiolus murielae) 

En tyvärr lite bortglömd, men vacker & lättodlad lökväxt. Blommorna kommer på 

eleganta stänglar & doftar ljuvligt på kvällen/natten 

Femöring (Achimenes) 

En av mormors favoriter i fönstret! Lättodlad men alltför sällan sedd i handeln. Bildar 

rhizomer (krypande stammar) som liknar feta daggmaskar. På hösten låter man den vissna ner & 

ställer undan krukan. Till våren tas den fram & man planterar om rhizomerna som bildats 

Freesia (Freesia) 

En favorit hos floristerna, men också en lättodlad gammaldags lökväxt. Doften när 

man odlar dem själv brukar överträffa dem man köper som snittblomma 

Gladiol (Gladiolus) 

 En av de pampigaste lökväxterna. Lätt att odla, men knölarna bör drivas nån vecka 

innan man sätter ut dem, så att blomningen kommer igång innan frosten. Ett tips om du vill 

använda gladioler som snittblommor, knipsa av de minsta knopparna i toppen så står blomman 

längre & fler av knopparna slår ut 

Kungslilja (Lilium regale) 

Vacker, vit & ljuvligt doftande. En favorit hos många. Ibland kortlivad, men klarar sig 

bra om den ges rätt förutsättningar. Blanda i kompost eller barkmylla (gärna upplandad med lite 

välbrunnen gödsel) för att göra jorden lucker. Kungsliljan är en gottegris. Jorden bör vara 

fuktighetshållande, men dränerad så att inte vatten blir stående 

Tigerlilja (Lilium lancifolium) 

 Tigerliljan hittar du i en av rabatterna på vår framsida. Den är en av de mest lättodlade 

lijorna. Den sköter t.o.m. förökningen själv! I bladvecken bildas små ”minilökar” som kallas 

bulbiller. De ramlar oftast ner av sig själv, men man kan också strö ut dem där man vill ha fler 

plantor. Det är en lilja med små krav, inte ens tung lerjord brukar vara något problem 

Rosettoxalis (Oxalis tetraphylla) 

‘Iron Cross’ 

 Flera olika sorter av oxalis har odlats som krukväxter under lång tid. Ofta blir de 

kallade ”lyckoklöver” eftersom bladen ser ut som klöverblad, men de två växterna är inte släkt med 

varandra. Däremot är de släkt med den vilda växten harsyra (bladen hos all oxalis smakar syrligt, 

men bör inte ätas p.g.a. höga halter av oxalsyra). Rosettoxalis kan odlas som krukväxt inne, men 

plantorna blir mer kompakta & fina om man ställer ut dem om sommaren. På hösten vissnar den 

ner & man kan ställa undan krukan mörkt & svalt 


