
Stiklingeformering 
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Kildemateriale:  Jens Nørregaards artikel i Fuchsiabladet 3/1986  

Generelt. 

Stiklinger vil hurtigt slå rødder når som helst i den aktive vækstsæson. De bedste resultater opnås, før 

veddet er helt udviklet. Halvt udviklede stiklinger, der er taget, før sommersolen bliver alt for hed, vil 

være lettere at have med at gøre og slår rødder hurtigere. Hvis de er taget tidligt nok, vil de i den før-

ste sæson producere en god blomsterpragt. 

 

For at producere kvalitetsplanter er det afgørende at vælge førsteklasses materiale. Vælg kraftige, li-

ge stængler med kort mellemrum mellem bladfæsterne eller bladknæene. Ignorer tynde skud eller 

dem, hvor bladene sidder langt fra hinanden. Nogle arter vokser ikke på en måde, der er ideel at tage 

stiklinger fra. 

 

Forårsstiklinger. 

Hvilende planter, som er blevet tilbagepottet, vandet og beskåret, vokser ret hurtigt tidligt om foråret. 

Nye skud, der kommer frem, efter at de gamle grene er skåret tilbage, skal have lov til at gro indtil de 

har cirka 4 par blade og en fyldig top. Fjern den udvalgte stikling med et skarpt barberblad og lad 2 

par blade blive tilbage på planten, hvorfra der vil komme andre skud. Fuchsiastiklinger vil slå rødder, 

når de er skåret af mellem bladfæsterne, selvom de fleste foretrækker at skære dem af lige under 

bladknæet og fjerne de nederste par blade. Efter afskæring sættes disse stiklinger ned i en plantejord, 

som holder på fugtigheden, og som er drænet godt. 

 

Stikkejord. 

Man skal undgå at bruge jord fra haven. Den indeholder for mange sygdoms-kim. En blanding af lige 

dele mellemfint spagnum og rent flodsand vil som regel give gode resultater. Der er mange andre eg-

nede materialer, såsom fugtig spagnum, kompost med sand, vermiculite, knust pimpsten eller blot et 

glas vand med en plasticpose over. Det kan også lade sig gøre at anvende "Grodan"-blokke, hvis man 

foretrækker det. 

 

Potter eller kasser. 

Alle slags beholdere kan bruges til stiklinger, men ligegyldigt hvad man bruger, skal det være ren-

gjort. Man kan vaske med brun sæbe eller desinficere stiklingebeholderne. 

Når man kun behøver få planter, kan stiklingerne anbringes rundt langs kanten af en potte. Større an-

tal anbringes bedst i bakker. Sæt straks etikette på med sortens navn, fordi hukommelsen er ret så 

kortvarig, når man vil prøve at huske dem senere.  

Stikning. 

Når der stikkes, sættes stiklingerne helst ikke mere end 1 cm ned i jorden, fordi 

en god lufttilgang til roddannelsen er en vigtig faktor. Når man har stukket sine 

stiklinger, skal de tilvandes. Brug ikke regnvand i denne fase, da regnvand som 

regel indeholder grønalger. Grønalgerne kan brede sig som et tæppe over plante-

jorden og bremse lufttilgangen til de nydannede rødder. Brug vand direkte fra 

vandhanen. 
Mini-stiklinger 



For at undgå udtørring må man overdække de sarte stiklinger de første 14 dage og undgå direkte sol. 

Der kan opnås gode resultater med en plasticpose anbragt over potten, efter at stiklingerne er sat i, 

idet den fugtighed, bladene afgiver, samles og løber tilbage i potten. 

Den bedste temperatur for roddannelsen ligger mellem 16o og 20o, helst en konstant temperatur.  

Brug evt. undervarme. 

 

Potning. 

Efter ca. 3 uger, når stiklingerne har udviklet en kraftig hvid rod, ompottes der i beriget pottemuld, 

men først må man sikre sig, at stiklingens jordklump er let fugtig, så jorden ikke falder af under om-

potningen. Derved undgår man at beskadige de små rodhår. 

 

 

 

Knibning. 

Når planterne er i god vækst,  skal de knibes første gang for at få buskede planter.   Man kniber over 

3 bladpar. Planten vil nu danne sideskud i bladhjørnerne. 

Når disse sideskud er vokset til, knibes de på samme måde. På den måde vil planterne få mange nye 

skudspidser, og da blomsterne dannes netop i skudspidserne, vil man kunne få skabt en rigt-

blomstrende plante 

 

Se også: Jubilæumsbogen 

Skitser fra Fuchsiana 

 


