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På senare år har doftpelargonerna 
fått ett uppsving i Sverige. Den har 
synts i snygga foton hos många 
trendiga inredningsbloggare. 

Det är en härlig växt, snygg i sin 
anspråkslöshet. Bladen är flikigt 
formade med en limegrön färg. De 
avger en ljuvlig doft när du nuddar 
dem. 

Sköt sel

Dr Westerlund är en lättskött växt, 

men det finns vissa saker att ta 
hänsyn till. 

- Placera ljust, men undvik 
stark sol.

- Under sommarhalvåret är 
den törstig och kräver en hel 
del vatten. Under vintern kan 
du vattna måttligare.

- Ge gödning under 
sommarhalvåret, då växer 
den sig stor och fin.  

- Vill du att den ska bli buskig 

och stor? Var tuff med saxen 
och klipp ned den ända längst 
nere så att den grenar sig 
ordentligt.

- Om du vill att din Dr 
Westerlund ska blomma så 
bör du klippa ned den på 
hösten och inte på våren, 
annars är risken stor att du 
tar de blivande blommorna.

Så t ar  du st ick lingar

Det är inte svårt att ta sticklingar av 
Dr Westerlund, passa på att ta 
några toppsticklingar när du ändå 
ska ansa den,

- Det räcker om sticklingen blir 
ca 10cm lång. Gör du den för 
lång får den lägga onödig 
energi på att hålla bladen vid 
liv.

- Lägg snittytan strax nedanför 
ett bladpar, det är där den 
bildar rötter.

- Ta bort bladen nedtill på 
sticklingen och spara ca 4-5 
blad i toppen.

- Du kan plantera din stickling 
direkt i jord, eller ställa den i 
vatten. Använd sparsamt med 
vatten vid vattenrotning.

Av Bodil Hansson
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Den heter egentligen Rosengeranium eller Doftgeranium, men i 
Sverige kallar vi den  oftast för Dr Westerlunds hälsoblomma.

Dr Wester lund tillhör släktet doftpelargoner vilket tydligt märks genom 

väldoften den spr ider. Det är också av den anledningen den fått sitt svenska 

namn. Doktor Wester lund rekommenderade i bör jan av 1900-talet sina 

patienter att ha växten i sovrummet, då doften ansågs vara rogivande.

DR WESTERLUND - 
EN VÄXT ATT ÄLSKA
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STAMMA UPP DR WESTERLUND

Om du vill få ett bra resultat ska du 
börja stamma upp från en stickling 
istället för en större växt. Det är 
lättare att forma den precis som du 
vill ha den då.

-  Välj en stickling som är hyfsat 
rak. 

- Skala bort alla blad på stammen, 

utom de längst upp.
- Plantera och stöd stickingen 

Att stamma upp Dr Westerlund  fungerar bra och blir oftast 
otroligt snyggt, men var beredd på att det tar tid.
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med ett par blompinnar så att 
den fortsätter att växa rakt.

- Låt sticklingen växa till sig, men 
se till att hela tiden skala 
stammen från blad som vill växa 
ut.

- När växten nått den höjd som du 
vill att den ska ha så ska du kapa 

toppen. Där kommer växten nu 
att börja grena sig och bilda 
kronan på ditt lilla träd. 

- Ha tålamod! Det tar sin lilla tid 
innan stammen blir tjock och 
trädliknande. Räkna med att det 
tar minst ett år från stickling till 
färdigt träd.

Ansa och håll ef t er

För att du ska få en fin krona på ditt 
träd så måste du hela tiden hålla 
efter och ta bort blad allt eftersom. 
Bladen vill gärna sticka iväg när de 
växer, så ansa för att få den form du 
vill ha. 

Så här  gör  du för  at t  st am m a upp

http://www.blomfantast.se
http://www.blomfantast.se
http://www.blomfantast.se


LERKRUKOR ELLER PLASTKRUKOR?
Det finns många åsikter om vad som är 
bäst för krukväxterna. Vissa menar att 
plastkrukor är det bästa, medan andra 
sjunger lerkrukans lov. Här får du för- 

och nackdelar med båda. 

Den stora fördelen med att använda 
plastkrukor är att de bevarar fuktigheten 
hos växten. För en växt som snabbt torkar 
så är det ett bra alternativ. En annan fördel 
är det stora antalet vackra ytterkrukor som 
finns på marknaden. Det blir lätt att byta  
utseende i hemmet genom att bara stoppa 
växten och plastkrukan i ett nytt ytterfoder.

Lerkrukor å andra sidan är vackra i sig 
själva och blir bara finare ju mer de 
används och patineras. De har 
dräneringshål som gör att du kan plantera 
växten direkt i krukan. 

Det vanligaste växtproblemet är att 
övervattna sin växt. Bladen gulnar och 
växten dör. Med en lerkruka är det 
nästintill omöjligt. Leran i krukan andas 
och gör att överflödigt vatten leds ut. I en 
lerkruka mår också växternas rötter bättre, 
eftersom de har det luftigare. 

Däremot kan växten bli torr snabbare i en 

Krukor från Bergs Potter från Pysselgummans webshop

lerkruka, vilket gör att du får vattna dina växter oftare.

Många nu för tiden plastbantar sina hem och vill 
använda mer hållbara material. En lerkruka håller en 
livstid och blir till och med finare om den har en 
spricka eller två.

OM BLOMFANTAST

Jag som driver Blomfantast heter Bodil Hansson och är 
en växtnörd av stora mått. Du hittar min blogg på: 
www.blomfantast.se

Blomfantast finns även på Instagram under namnet: 
@Blomfantast
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