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      I princippet kan stiklinger tages hele året. Det bedste resultat opnås dog i forårsmånederne og de 

tidligere sommermåneder. Men i august-september kan man også tage stiklinger, og ved den rigtige 

pleje vil de kunne komme i god vækst, inden de mørke vintermåneder sætter ind. 

      Det vil især være aktuelt at tage efterårsstiklinger af de fuchsiasorter, som kan være vanskelige at 

overvintre som gamle planter, og af de planter som man ikke har opbevaringsplads til i vintermåne-

derne. 

      Mange fuchsiasorter sætter nye skud i august og september, når dagtemperaturen ikke er så høj 

mere, og nætterne er noget køligere. Disse skud er fint stikkemateriale, fordi de ikke indeholder 

blomsteranlæg. Skulle der være sorter, som man absolut vil formere nu, og som ikke har egnede 

skud, vil en let tilbageskæring (1-3 bladfæster) af enkelte grene stimulere dannelsen af nye sideskud. 

Dette bør dog ske ca. 4 uger før, der skal stikkes. 

      På denne årstid er de fleste skud allerede blevet næsten træagtige og er ikke længere så saft-

spændte som om foråret. Det bedste resultat opnås ved at bruge 10-15 cm lange stiklinger med en ca. 

1 cm lang ”hæl”. I stedet for at klippe stiklingen af moderplanten, river man forsigtigt stiklingen af, 

så noget af  barken fra hovedgrenen følger med. Denne hæl vil hurtigt danne den kallus, som er betin-

gelsen for dannelse af et rodnet. 

       Man fjerner det nederste bladpar og dypper evt. stiklingen i et roddannerhormon, hvorefter den 

sættes jorden i en dybde på 2,5-5 cm. Sprøjt evt. med et svampemiddel, og lad stiklingepotten suge 

vand nedefra. For at beskytte stiklingerne mod udtørring sættes potterne i en lukket, gennemsigtig be-

holder, som placeres i lune omgivelser men endelig ikke i direkte sol. 

      Stiklingerne skal nu have samme behandling som forårsstiklinger. Der skal luftes af og til, og ef-

ter nogen tid (2-3 uger) skulle de kunne klare sig uden beskyttelse. 

      Stiklingerne vinteropbevares lyst ved 10-120. Sparsom vanding. Fortvivl ikke, 

selv om de skulle tabe bladene. Stiklingerne kan være længe om at sætte rødder, 

måske viser de sig først til foråret, når nyvæksten starter. 

 

I Gerda Mantheys bog ”Fuchsien” gives følgende oplysninger: 

 

      Et gammelkendt gartnertip er at anbringe stiklingerne langs kanten af en ler-

potte, hvor der hurtigt vil dannes rødder, fordi lufttilgangen her er god. Endnu 

bedre vækstbetingelser opnås, hvis man bruger 2 lerpotter af forskellig størrelse 

og fylder priklejorden i mellemrummet. Drænhullet i den inderste potte lukkes til, og hvis det bliver 

nødvendigt at vande, vandes der kun i den inderste potte. Vandet vil langsomt sive gennem lerpottens 

væg og ind i stikkemediet, som kun skal være let fugtigt.” 

 

Gerda Manthey anbefaler også brug af roddannerhormon. 

 

NB Stiklingernes blade må ikke røre hinanden. 

 


