
Dyrkning af botaniske fuchsier 

”Fuchsia” – marts 2001 

af Theo Jeukens, hollandsk fuchsia gartner 

 

I dette forår var den botaniske interessegruppe på besøg i vores gartneri. 

Vi talte længe sammen og udvekslede ideer om 

behandlingen af de forskellige arter. 

 

Især opholdt vi os ved de problemer, som vi har omkring roddannelsen. I de fleste tilfælde dør de un-

ge planter på grund af for våd pottejord og dermed mangel på ilt. Selv den mest luftige pottemuld kan 

give problemer. Gennem de seneste få år har vi samlet nogle erfaringer i vort gartneri. Ikke bare an-

gående ompotning, men også vedrørende beskæring af vanskelige vildarter og forskellige vanskelige 

dyrkede arter. Man skal imidlertid huske, at der altid vil være flere muligheder. Hvis den metode, 

man bruger, virker, skal man ikke gå over til en anden. Men det er selvfølgelig altid fristende at fort-

sætte med at eksperimentere. Tænk, hvis det kunne blive endnu bedre. 

 

Stiklinger 

Stiklinger fra de fleste vildarter kan nemt dyrkes i den samme stiklingejord, som man bruger til de 

fleste fuchsiasorter. Der er dog vildarter (f.eks. F. inflata og F. mathewsii), som kan give problemer. 

Naturligvis skyldes disse problemer ikke udelukkende jorden. Tidspunktet for stiklingetagning og de 

klimatiske omstændigheder er også vigtige. Forudsat at omstændighederne er gode, vil jeg her be-

skrive vækstmediet, vi bruger ved mere vanskelige stiklinger. 

 

Vi bruger en plastikpotte. Ikke for lille, ikke for lav. En 13-cm potte er fin. I bunden lægger vi meget 

løst nogle stumper rockwool, den samme slags, som vi bruger i havebruget. Godt og vel 2/3 af pot-

ten. Ovenpå det lægger vi noget Perlite (let, luftig og steril vulkansk, aske). Der er en grov og en fin 

Perlite på markedet. Vi bruger altid den grove og fylder potten op til kanten med den. Så gennemvan-

der vi massen, indtil vandet løber ud forneden. Vi afskærer stiklingerne, prikker små huller i gruset 

og stikker stiklingerne ned i dem. Så vander vi igen og sætter potten ned i et lag vand (3-4 cm højt 

afhængig af pottens højde). Forny vandet to gange om ugen. Om det er godt at bruge "roddanner" el-

ler ej, må man selv afgøre. Vores erfaring er, at brug af roddanner" er en fordel indtil april, derefter 

kan man risikere, at en masse stiklinger dør (svidning). Sæt hele herligheden under plastik og top-

vand hver dag. Man kan ikke vande for meget. Jorden forbliver meget luftig. Perfekte forhold for 

roddannelse. 

 

Nedenstående følger anvisninger for stiklinger i al almindelighed. 

Rådene kan også anvendes på vildarterne. 

1.   Skær altid stiklingen horisontalt med en skarp kniv. Brug ikke en saks (det lukker karrene) 

2.   Tag kun et bladpar. Om nødvendigt fjernes halvdelen af bladene, eller det ene blad ved for 

store blade for at undgå for stærk fordampning) 

3.   Fjern blomsterknopper og blomster. Endnu bedre: tag en stikling uden blomster og knopper 

4.   Man kan lige så godt bruge en "mellem-stikling" (uden grospids) som en topstikling (med 

spids) 

5.   Brug af "roddanner" i vintertiden har sine fordele. Hurtigere vækst og flere rødder. Brug ikke 



for meget! Efter at have dyppet stiklingen i pudderet skal man altid knipse det af. 

6.   Sæt stiklingen i en blanding, som er luftig, med beskedent gødningsindhold. Brug aldrig 

gjorden mere end en gang. (dette gælder også for rockwool og grus), 

7.   Fugt jorden før plantningen, og hold den fugtig hele tiden. 

8.   Den ideelle luft og jordtemperatur er 18-20 grader Celsius. 

9.   Dæk med glas eller plastik for at opnå højere fugtighed. Glasset eller plastikken må ikke røre 

stiklingerne. En plante uden rødder absorberer også vand gennem bladene. 

10. Check regelmæssigt for nedfaldne og rådne blade. Fjern dem for at undgå skimmelskader 

(altså præventivt arbejde). 

11. Sæt aldrig stiklingerne i solen. Temperaturen vil blive alt for høj. 

12. Efter roddannelse, bringes temperaturen langsomt ned. Bruger man glasplade, kan den tippes 

lidt. Anvendes plastik kan man gøre det samme eller skære små huller i den. Stiklingerne vil 

tilpasse sig de normale forhold efter nogle dage. 

 

Ompotning af forskellige (vanskelige) vildarter (vores egen metode) 

Vi tager en plastikpotte, 13-15 cm. I buden lægger vi seramis. Det er små sten(=lecaperler?), som vil 

give optimal luftighed og vandindhold. Kan fås i de fleste havecentre. Vi lægger et lag på 3-4 cm. Så 

tager vi 3 dele af en meget luftig pottejord og tilføjer l del seramis og l del grus. I stedet for seramis 

kan man også bruge meget småtkornet lergranulat. Vi finder dog seramis mere tilfredsstillende. 

Bland det hele godt og brug denne blanding til ompotning af vanskelige vildarter. Det giver meget 

gode resultater. 

 

Disse erfaringer er ikke alene gjort af os, men også af flere forskellige medlemmer af den botaniske 

gruppe. Under det sidste møde, den 8: juli, viste et entusiastisk medlem os en smuk (vanskelig) F. 

triphylla. Planten var 20 cm høj og 20 cm bred. Planen var dyrket frem fra en stikling taget i slutnin-

gen af februar. F. inflata var også groet godt. 

 

Det var det hele. Jeg håber, nogen vil få nytte af disse informationer. Hvis du selv har gjort dig nogle 

erfaringer, vil vi blive meget glade for at læse om dem i vores magasin "Fuchsiana". 
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