
Rodbehandling 

”Fuchsia” - december 2003 

Oversættelse Else Højbjerg 

 

Når man beskærer toppen af sine planter om efteråret, burde man også være omhyggelig med at ef-

terse rødderne. Måske har de også brug for beskæring. Vend bunden i vejret på planten, løft potten af 

og kig på rødderne. 

 

Hvis der kun er ganske få rødder at se, skal der ikke beskæres. Sæt planten i potten igen. 

 

Hvis der findes mange sunde hvide rødder, har planten brug for en lidt større potte. Plant om, men 

pas på ikke at beskadige rodklumpen. 

 

Hvis der et stort antal gamle rødder, og specielt hvis de løber rundt langs pottens bund eller sider, så 

er det tid at beskære roden.. Fjern den gamle udtjente jord imellem rødderne, langs siderne og i bun-

den, men pas på ikke at røre rodnettet inde ved stammen. Klip de lange rødder af og sæt planten i en 

ren potte med en luftig ny pottemuld. Denne fremgangsmåde vil friske op på enhver ældre plante. 

 

Hvis planter i store beholdere er for store til at blive håndteret på denne nåde, så skærer man ned tæt 

på indersiden af beholderen og fjerner så meget jord, at man kan få hænderne ned om rodklumpen og 

løfte planten op (hvid den kan løftes op, eller må man arbejde nede i beholderen). Derefter behandles 

den efter ovenstående opskrift. 

 

Efter rodbeskæring og ompotning skal jorden vandes til, og derefter vandes der yderst sparsomt, ind-

til planten begynder at sætte blade om foråret. 

Vent med at gøde, indtil planten er i god vækst.  

 

Så snart planten har en god bladmasse, genoptager man sit sædvanlige program med regelmæssig 

knibning, gødning og overbrusning. 

 

For at få en plante med regelmæssig vækst hele vejen rundt er det nødvendigt at vende planten med 

få dages mellemrum. 

 

Kilde: Fuchsia Fanfare, nr. 2 - 2002 

 


