Stiklinger
”Fuchsia” - marts 2008
Af Else Højbjerg
Hvis man har overvintrede fuchsiaplanter, som har sat nye friske grønne skud, kan man tage stiklinger fra dem.
Hvis man begynder helt på bar bund, opsøger man et fuchsiagartneri, hvor man om foråret kan købe
stiklinger, som er rodfæstede. Når de har nået en vis størrelse, kan man tage sine egne stiklinger fra
dem.
I teorien kan der tages stiklinger hele året, men det ideelle tidspunkt for hobbygartnere er marts måned, hvis moderplanterne er i god vækst på det tidspunkt.
Frisk så- og priklejord er velegnet. Den skal efter sigende hverken indeholde sygdomskim eller
ukrudtsfrø. Pres den ikke for fast sammen i potterne.
Brug kun rengjorte potter eller plantebakker.
Gør jord og potter klar i forvejen, så alt kan være tilvandet og akklimatiseret. Jorden skal have en vis
fugtighed - Kontroller ved at klemme en håndfuld jord; der må ikke kunne klemmes vand ud, og
jordklumpen skal kunne holde nogenlunde sammen, når hånden åbnes.
Inden man skærer sin stikling, vælger man en gren på en sund moderplante uden skadedyr. Grenen
skal have mindst 3-4 bladpar og en skudspids. Derefter skærer man stiklingen af, sådan at der bliver
mindst et bladpar - men gerne 2 - tilbage på moderplanten.
Skær stiklingen i et rent snit med en skarp kniv (evt. barberblad) eller med en god saks, som ikke
knuser stilken. Rør ikke ved snitfladen.
Hold redskaberne rene, brug evt. sprit inden starten.
Med en spids genstand trykkes der nu til stiklingen et lille hul i plantekassens eller priklepottens jord.
Den nye friske og saftspændte stikling sættes så i jorden og trykkes til med let hånd. Så sættes der
navneskilt ved stiklingen!
Når alle stiklingerne er stukket (plantet), vandes der forsigtigt med bruser, for at jorden kan falde til
omkring stiklingerne. - For at forebygge angreb af gråskimmel, er det en god ide også at spraye med
et svampemiddel eller Atamonvand (1 spsk pr liter vand) og senere spraye med nogle ugers mellemrum.
Stiklingerne placeres, så bladene ikke rører ved hinanden.
Sæt så det gennemsigtige låg på priklekassen eller beskyt potterne med plastikposer, som må holdes
fri af bladene med f. eks. en ståltrådsbøjle.
Hold en temperatur døgnet rundt på 18-220. Find en plads, hvor direkte sol og overophedning kan
undgås under hele forløbet.

Det er vigtigt, at stiklingerne i starten står i ”sluttet luft”, dvs i et indelukke, hvor luftfugtigheden bevares, evt.. i minidrivhus eller beskyttet på anden måde
Efter nogle dages forløb kan man ”lufte” stiklingerne ved at fjerne beskyttelsen i nogle få minutter
hver dag og forsigtigt øge minuttallet efterhånden.
Tilskudslys efter 1. marts burde ikke være nødvendigt.
Vand yderst sparsomt og kun, hvis jorden bliver for tør.
I løbet af 2-3 uger skulle stiklingen være i gang med udviklingen af et fint rodnet, og inden længe kan
der pottes op for første gang.

Vær omhyggelig med arbejdet
husk straks at sætte navneskilte ved stiklingerne
hold arbejdsstedet rent
hav tålmodighed
som nævnt tidligere finder rodsætningen sted i løbet af de første uger
men det kan variere for forskellige plantesorter.

