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For at kunne frøformere fuchsia er det nødvendigt med følgende værktøj: en pincet (splint pincet) en
ringspade til at åbne ringe (disse bruges til ringmærkning af burfugle) samt en pose strygeperler (kan
købes i hobby butikker) en tot vat, en skalpel (købes på apoteket) eller anden lille kniv, en hæklenål,
samt sølvpapir, alt sammen kommer jeg tilbage til senere.
For at starte med begyndelsen af hele processen skal man aftenen før, at
en blomst åbner sig, lukke knoppen op med et forsigtigt tryk på bægerbladene, således at blomsten åbner sig. Derved kommer støvfanget til syne,
dette skal vi i første omgang have blændet af for, så der ikke kan hæftes
noget andet pollen ved, end lige det man har udset sig som fader til den
kommende nye fuchsia.
Åbning af knoppen. Når dette er gjort, fjernes støvdragerne. Disse skal ikke bruges.
Herefter blændes støvfanget af med en sølvpapir-kapsel, som vi selv laver på følgende måde: Vi tager et stykke sølvpapir på størrelse med et "stort" frimærke, dette
skubbes imod skaftet af hæklenålen samtidig med at man drejer rundt på sølvpapiret, således at det danner en lille kapsel, denne skal vi bruge til at afskærme støvfang fra støvdrager, således at der ikke kan ske nogen befrugtning.
Herefter skal vi vente til den efterfølgende dag med at fjerne sølvpapirkapslen, så tager vi en blomst, hvor vi har fjernet støvfanget, og haft
blændet støvdragerne af for ikke at få noget uønsket pollen til at hæfte
på de støvdragere som vi har udset os til at skulle levere pollen. Et lille
"fif' i denne forbindelse er, at når vi skal kapsle støvdragerne ind, så lader vi et par af dem blive siddende udenfor sølvpapiret, på denne måde
kan vi bedre se når der er modent pollen, og så er vi fri for at fjerne
sølvpapiret for at se om det er modent.
Det er meget afhængigt af temperaturen, hvor hurtigt pollen bliver modent Det er for øvrigt også meget forskelligt fra sort til sort, ligesom der er mange fuchsia, der er sterile på hansiden eller på hunsiden. Her er man nødt til at gøre sine egne iagttagelser med hensyn til de fuchsia, man vil krydse.
De strygeperler, jeg før omtalte, skal rejses op på højkant og skæres helt igennem på langs, men kun i
den ene side, vi skal nemlig bruge disse til at sætte omkring stilken på den blomst, vi nu har udset os
til at producere frø. Disse strygeperler fås i et utal af forskellige farver, så der er masser af muligheder for at bruge den samme fuchsia som moderplante, og det er her min vattot kommer ind i billedet.
Når vi har sat perlen på den før omtalte ringspade, er perlen åben i hele den ene side, og så føres stilken på den befrugtede blomst ind i perlen, herefter tager vi en lille tot vat og ruller imellem to fingre,
forsigtigt trykkes vattet ned i den åbne del af perlen, og så trækkes ringspaden tilbage, og vupti, så

har vi pludselig en fuchsiablomst, som er mærket med en eller
anden farve, og nu kan vi meget nemmere holde styr på den enkelte krydsning.
Grunden til at vi bruger vattet, er at når frugten er moden og måske falder til jorden, så bliver perlen siddende på frugten, og så
vil det altid være muligt at finde den på jorden. Man skal dog
helst ikke bruge perler af samme farve på to forskellige fuchsia,
som står ved siden af hinanden, så bliver forvirringen nemlig total, hvis de er faldet til jorden.
Nu tager jeg en etiket og klipper et hul i den med en hulmaskine, dem man bruger til at lave huller i
papir til ringbind. I dette hul sættes så en perle af samme farve som den vi satte på stilken af vores
bestøvede blomst, og så er det bare at notere, først navnet på moderplanten og derefter navnet på faderplanten. Det drejer sig nemlig om at have så mange data som muligt, hvis man skulle være så heldig at få lavet en god ny fuchsia, dette af hensyn til en senere registrering, hvis det er det man vil.
Når vi skal i gang med den endelige bestøvning, tager vi sølvpapiret af støvfanget, plukker den
blomst af, som vi har udset til fader. Vi tager også her sølvpapiret af, således at støvdragerne bliver
frie, herefter stryges støvdragerne imod støvfanget. Man skulle nu gerne kunne se, om der klæber
pollen på støvfanget. Hvis der gør det, er der kun tilbage at sætte sølvpapiret tilbage hen over støvfanget, og så håbe på, at der vil ske en befrugtning. Jeg vil i den forbindelse lige nævne, at der findes
fuchsia med lige og ulige antal kromosomer, en med lige kan ikke krydses med, en som har ulige
kromosomer, så her må man prøve sig frem. Man skal som regel bestøve dobbelt så mange blomster
som man ca. skal bruge frøkapsler. Dette for at være sikker på at få frø nok. Der er fra l til 100 frø
eller mere i en frøkapsel, alt efter sort, og der vil sandsynligvis gå en del kapsler tabt p.g.a. blæst.
Det vil tage omkring 5 - 8 uger for en frøkapsel at blive moden til høstning. Når det er kommet så
vidt, skal de frø, som er noget værd, pilles ud af den modne frøkapsel. Frøene sidder i 4 kanaler indeni frugten. Denne skal nu skæres op, en kanal af gangen og på langs af frugten. De frø, som er noget værd, er nu svulmet op, så de er dobbelt så store samt blevet
svagt brune; de frøanlæg som ikke er noget værd er hvide og tynde.
De frø, som er modne, tages nu ud af frugten og lægges på et stykke filterpapir (kaffefilter) til de er tørre, som regel er et par dage
nok; herefter pakkes frøene ind i det samme filterpapir til opbevaring. Nu er frøene klar til såning det følgende forår. Lad endelig
være med at pakke frøene ind i plastpose, for så kan de ikke ånde,
og så kan der let gå svamp i dem.
Vi er nu nået til det følgende forår, hvor vi skal have sået frøene, ca. midt i marts måned og helst på
undervarme. Der vil spiringen tage ca. 8 dage for de hurtigste, til ca. en måned for de langsomste.
Frøene kan sås på flere måder. Den nemme måde er at bredså dem i en ca. 2 liters urtepotte, for derefter at lade frøene vokse op til en vis størrelse, og dernæst tage stiklinger af dem. Herefter er det ligesom når man normalt tager stiklinger om foråret. Det drejer sig om at komme i gang så hurtigt som
mulig for at nå at få så mange af de nye planter i blomst som muligt allerede det første år, og på den

måde se om der er nogle nye blomster, der er værd at gemme på. Det er langt fra alle nye frøplanter,
som er noget værd, og disse er der ingen grund til at ofre vinterplads på. Kasser dem om efteråret.
Lad endelig være med at dele stiklinger eller for den sags skyld frøplanter ud til højre og venstre, der
er fuchsia nok uden de rigtige navne i forvejen. Man vil måske selv en dag stå over for en sådan, hvor
den måske var kommet til at hedde fru Hansen eller fru Jensen, for det er vistnok der jeg har fået
den !!.
Der sidder måske nogle medlemmer af DFS, som kunne tænke sig at frøformere fuchsia, til dem vil
jeg sige, kom bare i gang, det er ikke så vanskeligt, som det måske lyder. Man kan jo også, hvis alt
det med indkapsling af støvfang og støvdrager virker for indviklet, simpelthen gå ud og høste modne
frøkapsler fra sine fuchsia, og så disse frø. Det er desværre bare sjældent, at det giver de store afvigelser i afkommet, men der er ingen regel uden undtagelser, og der er da fundet en del gode fuchsia
ad den vej.
Gå og leg lidt med tanken om at krydsformere, og kik lidt på, hvad du kunne tænke dig at krydse, og
gå så i gang så tidligt som muligt. Og skulle der være nogen, der har lyst til at snakke krydsning eller
registrering af fuchsia, med mig, så er de velkommen til at ringe på tlf. 5495 2647.
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