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Ta vara på dina egna plantor för att få fint i fler rabatter.  
Trädgårdsdesignern Susanne Andersson visar dig hur du  

gör när du delar och flyttar dina fleråriga växter. 
Av Anette SieverS   Foto eSter Sorri

Dela dina blommor

Att dela sina perenner, de fleråriga 
växterna, är ett billigt och bra 
sätt att fylla sin trädgård med 

blomning. En del växter behöver också 
delas för att de ska blomma mer. 

Det är också trevligt att dela med 
sig av den tacksamma blomningen till 
någon granne och kanske få någon växt 
i gengäld. Om perennen har spridit sig 

vet man att växten trivs i den jord som 
finns i området. Dessutom är det ett bra 
spartips! 

Sensommar och tidig höst är bästa tid 
att dela de växter som blommar på våren 
och sommaren. De perenner som blom-
mar framåt hösten mår bättre av att delas 
på våren. Man kan även dela pioner som 
har blivit för vida, även om de sedan kan 

ta något år på sig för att blomma igen. 
Och det går absolut att flytta pioner, även 
om du kanske har hört motsatsen.

Marktäckare är busenkla att dela, 
så att de snabbare täcker ett område. 
Blommor som däremot inte kan delas 
är de som har en kompakt rot eller pål-
rot, alltså om de i likhet med maskrosen 
bara har en enda rot som växer neråt.



steg för steg

1 Avläggare ger mer bär. 
Har du en svarta vinbär 

eller krusbär kan du lätt få 
ett helt land med bär.
Tvinga ner det yttersta av en 
gren till jordytan och förankra 
med en grenklyka eller en 
sten. Skotta över jord, det 
yttersta av grenen ska sticka 
upp. Efter några veckor ha det 
börjat växa rötter. Vill du flytta 
plantan, knipsa loss.

2 Sidolökar ger ny 
vårblom. När lökarna 

blommat ut kan du förbe-
reda nästa års vårblomning. 
Många sorter sätter små 
sidolökar, som till exempel 
narcisser, snödroppar, 
hundtandslilja och en del 
tulpaner. Om de får sitta 
kvar stjäl de näring. Peta 
bort dem och sätt på nytt 
ställe. 

3 Sticklingar blir en häck.  
En del buskar är så 

enkla att rota från skott att 
du lätt kan få en hel häck. 
Knipsa av en gren av  till 
exempel spirea, kornell 
eller oxbär, ca 10 cm, ta 
bort de nedersta bladen. 
Du måste ha minst två 
bladpar kvar på varje skott. 
Sätt i jord i krukor, håll 
fuktigt.

Gräv en rejäl grop där du planerar att 
sätta en del av plantan. Det är bra om 
gropen är någon decimeter större runtom 
än den ursprungliga plantan, så att du 
kan fylla på med lucker jord. Då har 
rotsystemet lättare att breda ut sig.

3  gratistips som ger mer växter

lätta  
att dela
Kärleksört
Kransveronika
Solhatt
Nepeta
Rosenflockel
Prydnadsgräs
Bergsbambu

många arter 
mår bra av delning 

delas för  
att blomma 
Daglilja
Vårkrage
Höstflox
Praktbetonika
Astilbe
Aster
Tuvbildande  
nävor 

Vattna ordentligt i gropen. Sätt ner plantan 
och fyll på med jord. Om det är lerjord eller 
mager jord, blanda upp den med kompost 
eller gödslad trädgårdsjord från påse.

Gräv runt om rotsystemet med spade 
och lyft upp plantan. Dela perennen med 
trädgårdsspade där det känns naturligt. 
Ibland faller plantan isär i två delar utan 
att du behöver skära med spade och skada 
rotsystemet.
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Vattna den perenn du planerar att dela, 
här är det en daglilja som har brett ut sig. 
Det är bra om den få en rejäl rotblöta, 
vilket kan ta en stund.

Tryck till runt plantan och vattna igen. 
Vattna ofta! Vänta helst till sensommar 
eller höst med att dela dina växter. Då är 
det fuktigare i luften och regnar mer. 


