
                   Vannrett ranke.

En utmerket plassering av en drueplante, er å la den vokse langs et 
takskjegg eller en altankant.   

Vinranker bærer frukt på årsskuddene, dvs. de skuddene som starter som knopp om våren.

Prinsippet med lange, slyngende ranker er at vi har et hovedskudd som vokser til den lengden som 
ønskes, samtidig kutter vi sideskuddene til 1 eller to knopper om høsten.  Årsskuddene kommer 
oftest fra sideskuddene.

På neste side gir vi en litt mer detaljert oversikt over hvordan en lang vinranke formes. Vi tar 
utgangspunkt i skissen over, med en nedre altankant som skal dekkes.

Eksempel på en vinranke som vokser 
langs nedre del av en altankant



Første året, november
Finn en god vokseplass med god jord.  Bland 
gjerne  sand og kompost i plantehullet.

Vokseplassen bør være sørvendt evt. sør-vest 
vendt. Beste plantetid er juli, før den tid bør 
planten stå lunt og beskyttet mot kald vind.

Planten vokser fritt første året.  Når bladene 
er felt, kan alle evt. sideskudd kuttes. Det skal 
derfor bare stå en grunnstamme igjen.

Andre året, november Andre året føres det ytterste skuddet 
videre. I utgangspunktet får alle skuddene 
vokse fritt, men i november kuttes alle 
sideskudd slik at bare en eller to knopper 
gjenstår. 

Dersom vi fjerner sideskuddene helt, 
risikerer vi å få  lengre områder med 
naken stamme.

Ranken kan festes med kroker
Tredje året, november Tredje året føres også det ytterste skuddet 

videre.  Nå kan noen av årsskuddene bære 
frukt, planten bør ikke få bære mer enn 2 
drueklaser, ettersom planten svekkes 
dersom vi slipper for mange drueklaser 
fram for tidlig.

Alle sideskudd på årsskuddene fjernes

Alle påfølgende år, sommer De påfølgende årene slippes årsskuddene 
opp.  La det kun være en drueklase pr. 
årsskudd. Alle sideskudd på årsskuddene 
fjernes. Årsskuddet kuttes på 7 blader 
over drueklasen. Ikke la det samlet være 
mer enn 10 drueklaser pr. plante. 

I november kuttes sideskudd til max to 
knopper. Knopper på nye årsskudd fra 
grunnstammen kan gjerne danne grunnlag 
for neste års årskudd.


