
Træagtige stiklinger - overvintring 

                                                                               ”Fuchsia” - september 2004 

Af Ulla Meisner 

 

Nu hvor eftersommeren og efteråret melder deres ankomst, kan vi med bedrøvede øjne se tilbage på 

de forfærdeligt våde - triste og kolde juni og juli måneder, hvor i hvert fald mine fuchsier har set me-

get forkølede ud. De har også haft lus og andet utøj. Hvis august og september måned kan ryste op 

med lidt godt sensommervejr, så kan sommeren måske blive reddet på målstregen. 

 

Lad os starte med lusene og utøjet i planterne. Jeg for mit vedkommende laver en blanding som er: 

 

1 dl fast brun sæbe, 1 dl husholdningssprit og ½ dl atamon. 

Jeg pisker sæben ud i 5 ltr varmt vand, kommer spritten og 

atamonen i. Ryster det godt sammen i en 5 liters dunk. Den-

ne skulle gerne være med et godt skruelåg, så spritten ikke 

fordamper. Derpå hælder jeg det på forstøverflaske. Sprøjter 

1. dag og gentager 3 dage efter, og for at være helt sikker 

på, at det er væk, så får de en tur til 3 dage efter. Jeg synes 

ikke planterne tager skade af dette. Et andet middel er også 

godt, nemlig med kokosmælk og sprit, men det er en noget 

dyrere blanding, men den er effektiv nok. Målet for denne 

blanding er: 1 ltr kokosmælk, 20 ml husholdningssprit og 

20 ml atamon. 

 

Når vi når til ”Sukkenes dag”, hvor vi skal pakke vores 

fuchsia væk, har jeg haft held til at lave stiklinger ved at 

klippe træagtige grene, pille bladene af, bundte dem med 

3-5 stk. med en snor om og mærkater på med navn (skriv 

med alm. blyant på mærkaterne, det går ikke væk). Jeg har anskaffet mig nogle store hvide flamingo 

kasser fra blomkål. De kan stables ovenpå hinanden. 

 

I bunden af kasserne lægger jeg først fibertex, derefter en blanding af muld og fin spagnum, et lille 

drys bakkegrus, derefter lægges stiklingerne i og drysses så kun med blandingen af muld og spag-

num. Altså ikke grus i øverste lag. 

 

Til senere brug om foråret har jeg også reddet mig karsekasser til at sætte stiklingerne i. 

 



Jeg kan fortælle, at jeg har elektrisk varme i mit drivhus om vinteren, som slår til, når temperaturen 

om vinteren er 4o C og slukker ved 8o C. Drivhuset er isoleret med bobleplastic. 

 

I midten af drivhuset har jeg lavet et hul, hvor jeg nedku-

ler nogle af mine fuchsier i spagnum. Derpå lægger jeg 

brædder over, så jeg kan gå i drivhuset, hvor der også er 

sat hylde og et bord op. 

 

Da jeg også har mange andre sommerblomster, som over-

vintrer i drivhuset, bliver der helt fyldt op, og alt skal stå 

meget bestemt, så jeg lige kan dreje lidt rundt, når der skal 

vandes. Det gør jeg én gang om måneden og ellers efter behov. Men dem, der er nedkulet, får ingen 

vand. 

 

Jeg håber nogen kan få lidt glæde/gavn eller ideer af det jeg har skrevet om, men ellers er I velkom-

men til at kontakte mig, hvis der er nogle spørgsmål. 

Mange hilsener 

Ulla Meisner (Nordkystens Fuchsia Klub) 

 


