
Vækstformer 
”Fuchsia” – marts 2002 

Fra det schweiziske blad "Postillion” 

Tegninger: Aat van Wijk. 

Én stikling - mange muligheder. 

 

1. Busk. 

Knibning efter hvert andet bladpar. De nye sideskud på hver side knibes 

efter andet bladpar. Denne fremgangsmåde fortsættes, indtil den ønskede 

buskform er nået. 

 

2. Højstamme. 

Den bedste tid at begynde væksten er i begyndelsen af august. Planten danner da færre knopper og 

vil temmelig hurtigt nå en anselig højde. Stiklingen skal vokse op uden knibning. Det anbefales at 

sætte en støttepind ved stiklingen så tidligt som mu- ligt. Den unge plante lader man vokse 

videre om vinteren ved 12-15° C og med tilstrække-

ligt lys. Sideskud fjernes. Planten opbindes med re-

gelmæssig afstand. Så snart planten har nået den øn-

skede højde, forbliver sideskuddene på planten. Til en 

flad krone bruges kun 2 eller 3 sidegrene i nogenlun-

de samme højde. Ønsker man en tættere fyldt krone 

lader man 2, 3 eller 4 sidegrene stå parvis over hinan-

den. Sidegrenene knibes efter det andet bladpar. Dette 

gentages endnu to gange. Planten må af og til omplan-

tes i en større potte. For at få en regelmæssig vækst 

må planten også drejes regelmæssigt. Stammens høj-

de mellem pottens overflade og det underste af kronen 

er for det meste ikke mere end 80 cm. Middelhøje 

stammer (med 30 eller 40 cm' s stammehøjde) er også gode som rabatbeplantning. 

 

Egnede sorter: 

'Celia Smedley', 'Checkerboard', 'Dollarprincess', 

 'Whiteknight’s Pearl' og mange andre. 

 

Man kan også allerede starte i februar i et sydvendt vindue. Blomstring bør undgås indtil det næst-

følgende år. Det bedste er at begynde med en sund grundstikling med en kraftig stamme og helst 

med 3 blade i hvert vækstpunkt. 

 

 

 

3. Hængefom. 

Man bruger sorter med bløde stængler eller sorter med tunge blomster, som kan få grenene til at bø-

je sig og hænge. Som hovedregel knibes efter tredje bladpar. Også sidegrenene kniber man efter 

hvert tredje bladpar. Dette gentages, indtil man når frem til f.eks. en 26 cm potte. Vil man tilstræbe 

 



smukke, tæt fyldte potteplanter, så anbefales det at starte med stilklingen i en 6 cm potte, hvorefter 

der omplantes til en 10 cm potte. Endelig kunne man også sætte flere planter sammen i f.eks. en 26 

cm potte. 

 

 

 

 

 

 

4. Pyramideform. 

Denne form ligner en søjleform, men pyramiden tilspidser sig opefter. Hertil behøver man robust 

voksende sorter. Man kan begynde med såvel en efterårs stikling som en forårsstik-

ling. Man må altid begynde med en top stikling.  

Efterårsstiklingen skal vokse videre i løbet af vinteren. Når planten har nået en høj-

de på ca. 50 cm begynder "konstruktionsarbejdet". I ca. 40 cm's højde bliver spid-

sen skåret af 3 cm over et bladpar. Alle øjne begynder nu at bryde og vokse ud. I 

plantens top er der nu to grene. Den stærkeste bindes til den 3 cm lange reststamme. 

Vokser grenen videre, fjernes den anden gren. Alle sidegrene knibes efter andet 

bladpar. Den nye gren i toppen skal der nu holdes øje med. Man vælger et bladpar 

ca. 30 cm over det første stammesnit. Igen skæres topskuddet af 3 cm over bladpar-

ret, hvorefter man binder den stærkeste af de to øverste nye sideskud til, som oven-

for beskrevet. Det samme foretages tilsvarende efter endnu 30 cm’s vækst. Det ene-

ste, der nu følger efter, er at knibe sidegrenene efter to bladpar 2-3 gange. Det sidst 

dannede topskud knibes nu over et bladpar i den ønskede højde. Men den, der vil lade pyramiden 

vokse endntu højere, må først gentage den beskrevne fremgangsmåde endnu en gang. Med en efter-

årsstikling kan man nå at foretage tre stammesnit. Med en forårsstikling kan man kun nå to. Ved 

overvintring må man have rådighed over et lunt frostfrit rum. De sidst udvoksede sideskud tilbage-

skæres over l eller 2 bladpar og man lader planten overvintre ved 3 -10°C. Af og til må der vandes 

forsigtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Egnede sorter: 'La Campanella', 'Postillion', 

'Marinka', 'Frozen Tears', og mange andre. 

5. Snorform. 

Hermed menes en form med lige opret-

voksende stamme med så mange side-

grene som muligt, hvor klyngevis af 

blomster viser sig. Man lader stiklingen 

vokse op ad en støttepind. Grenene bli-

ver hele tiden knebet over to bladpar. 

Når planten har nået den ønskede højde, 

skæres topskuddet af. Derved udvikler 

sidegrenene sig kraftigere. Disse må 

derefter beskæres rettidigt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bonsai. 

Dyrkningen kræver meget lys - men ingen direkte solpåvirkning - og meget frisk luft, for at stæng-

len ikke skal vokse sig alt for lang. Inde i boligen er der normalt for mørkt og i et drivhus sædvan-

ligvis for varmt. Det bedste man kan gøre er at dyrke planten udendørs i det fri uden direkte sol og 

beskyttet mod regnbyger. Be- gynder man med en stikling, bør den dyrkes videre i en 6 

cm potte. Også en moderplante kan bruges, men så må 

man begynde om efteråret. Planten beskæres nu så groft, 

at den ønskede form fremkommer. Der vandes mindst 

muligt. Efter ca. 3 uger tages planten op af potten. Deref-

ter fjerner man så meget jord oven over rodklumpen at de 

tykke rødder bliver synlige. Planten placeres i en flad be-

holder med skrå sider. Denne beholder skal have et af-

løbshul i bunden. Planten. skal nu finde sig til rette med rødderne i en luftig men jævnt fugtig jord. 

 

 

 

 

9. Espalier form. 

Stammen knibes i den ønskede højde. Sidegrenene bindes til et tremmeværk og ledes på vej. 

 

 6. Søjleform. 

Således kaldes en plante 

som fra pottekant til toppen 

er besat med små sidegrene. 

Omkredsen skal hele vejen 

op så vidt mulig være den 

samme. Sidegrenene bliver 

længere end ved snorfor-

men. Grenene knibes for 

hver tredje bladpar. 

 

8. Stativtvungne former. 

Mange sorter har meget smidige stængler, og derfor er det for det meste 

ikke svært at få stammen til at vokse så den følger f.eks. et trådstativ. 

Det er bedst at bruge enten kunststof eller plastbetrukket metaltråd. I en 

potte kan man fastgøre et stativ formet som en ring, en spiral eller en an-

den ønsket form. 

 

Egnede sorter er: 

'Whiteknights Pear!', 'Mrs. Lovell Swisher', 'Willy Tamerus', 'La Campanella'. 

 



 

 

10. Vifteform. 

Man vælger en stærk hurtigvoksende sort. Man stikker tre støttepinde i potten. Den midterste skal stå 

lodret, de to andre på skrå. Ca. 3/4 oppe fastgøres en solid tværforbindelse. Grene bindes forsigtigt 

til. Når planten har nået toppen af støttepinden, knibes topskuddet. Under opvæksten bindes til med 

regelmæssige mellemrum. Det gælder også for de fremkomme sidegrene. Senere kan man af og til 

beskære væksten. 

Det er mu1igt at sætte flere støttepinde i potten. Et ulige antal giver den pæneste form. 

 

Det oplyses, at artiklen er sammensat af tekst fra gamle Fuchsiana-hæfter, regionaludgaver og uden-

landske blade samt forskellige bøger. 

Oversættelse: Else Højbjerg 

 


