Forårsstiklinger
”Fuchsia” - marts 2009
Af Else Højbjerg
Stiklinger er villige til at slå rod i hele den aktive vækstsæson. Det har dog vist sig, at de stiklinger,
som tages om foråret, er de mest taknemmelige at have med at gøre.
Stikkematerialet får man fra de overvintrede planter, hvor de nye skud har fået lov til at
udvikle mindst 4 bladpar. Moderplanten får lov til at beholde de 2 bladpar, og de yderste
2 bladpar og skudspidsen vil være en god stikling. Vælg kun førsteklasses materiale.
Vælg kraftige, lige stængler med kort mellemrum mellem bladfæsterne. Undgå tynde,
blege skud med stor bladafstand.
Stiklingerne vil kunne danne rod uanset, om du skærer dem af mellem bladfæsterne eller du skærer
lige under et blad.
For at få et vellykket resultat er der nogle evigtgyldige grundregler, som det vil være fornuftigt at følge. Helt kortfattet kan de udtrykkes på denne måde:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle materialer og hjælpemidler gøres klar på forhånd.
Rengjorte potter og redskaber.
Plantejorden svagt fugtig.
Sørg for, at moderplanten er saftspændt.
Skær stiklingen med en ren meget skarp kniv, evt. et barberblad.
Stik den i jorden med det samme.
Sæt straks navneskilt i potten.
Let tilvanding med et svampemiddel.
Overdækning med gennemsigtigt materiale (må ikke røre bladene).
Placering: lunt og uden direkte soltilgang.
Brug evt. undervarme i de tidlige forårsmåneder.

Stiklingejord
Man skal undgå at bruge jord fra haven. Den så- og priklejord, som kan købes i planteskolerne er
sygdomsfri og uden ukrudtsfrø. Det må anbefales at anskaffe ny jord hvert år.
Eller brug en god blanding af 2 dele fugtig sphagnum og 1 del groft grus.

Navneskilte
Hver plante skal have sit eget navneskilt, let læseligt og uden stavefejl. Brug en vandfast og lysægte
pen.
Når det bliver muligt, bindes navneskiltet fast til planten, så det ikke kan fjernes af fugle eller bortføres af hjælpsomme småbørn.

Knibning
En velformet, tæt og rigtblomstrende plante opnår man kun ved gentagne knibninger. Ved en knibning fjerner man skudspidsen, når planten har produceret 2-3 bladpar.
Når skudspidsen er fjernet, vil det stimulere planten til at sætte sideskud i de tilbageblevne bladhjørner, og når de nye sideskud også har produceret 2-3 bladpar, knibes der igen.
Denne proces kan gentages flere gange, og for hver gang vil planten sætte nye skudspidser. Da planten kun danner blomsteranlæg i skudspidserne, gælder det om at fremelske så mange skudspidser
som muligt.
Man skal regne med, at der efter sidste knibning vil gå 6-8 uger - for visse dobbelte sorter helt op til
12 uger - før blomstringen begynder.
Formgivning
I hver eneste ny stikling gemmer der sig mange muligheder for vækstformer. Ved målrettet knibning
lader de fleste sorter sig forme til forskellige såkaldt dekorative former. Fuchsiatræer, søjler, pyramider, pudler og hvad man ellers kan forestille sig.
For nybegyndere kan det anbefales at vælge nogle robuste sorter til de første forsøg.
Et fuchsiatræ kan udvikles fra en stikling, hvor man undlader at knibe topskuddet, men man fjerner
alle sideskud på stammen og lader bladene blive siddende. Først når planten - nogle kalder den pisken - har nået den ønskede højde, fjernes topskuddet og de øverste sideskud knibes, så der dannes en
buskform øverst på stammen. Det gælder om, allerede i den første vækstsæson at få påbegyndt dannelsen af kronen, så det nye træ kan overvintres med et godt grenværk. - I drivhus med varme- og
lystilskud kan væksten teoretisk igangsættes / videreføres hele året
Det er spændende at eksperimenteret med de forskellige vækstformer, og snart finder man ud af,
hvilke sorter man skal vælge til et bestemt formål.
Man vil også erfare, at der er planter, som har en naturlig vækstform, som det er svært at tæmme.

