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Vi ved det jo godt alle sammen, vi har alle prøvet det på vores egen krop - der er mange fejl i navnene på fuchsia. Vi har alle modtaget stiklinger enten i bytte eller ved køb hos vore fuchsiagartnere, og
som, når de blomstrer, tydeligt viser, at navn og plante ikke stemmer overens. Og hvor er det ærgerligt, at den plante man lige netop gik efter, og som man troede var i hus, nu viser sig at være forkert.
Vi er ikke ene om det. På årets Euro Fuchsia møde drøftedes de mange fejl, der er blandt navnene på
vore fuchsia. Nogle planter har helt forkert navn, og i andre tilfælde er navne stavet forkert, men begge dele er lige skidt. Og som nævnt andet sted her i bladet har det hollandske fuchsiaselskab og det
tyske DDFGG indledt et samarbejde om at skabe et navnegrundlag som udgangspunkt for en løbende
kontrol og et opslagsværk. Dette i et forsøg på at få gjort noget ved disse mange navnefejl, som jo er
rigtig ærgerlige.
Du kan også være med til løbende at sikre, at vi i Danmark gør noget. Når du laver stiklinger, er det
vigtigt, at du kun stikker fra planter, hvor du er 100% sikker på, at navnet er rigtigt. Sæt altid navneskilt ved hver enkelt stikling og sørg så for at stave navnet korrekt på navneskiltet, således at du er
sikker på at videregive det korrekt stavede navn. Navnet kan slås op i kataloger eller bøger.
Et par franske fuchsiaentusiaster Jean Jacques Lennel og Yannick Baccon ,førstnævnte p.t. bosiddende i England, har i fællesskab skabt en database med navne fra samtlige tilgængelige fuchsiakataloger i hele verden. Basen indeholder mere end 12.300 fuchsianavne repræsenterende mere end 3.600
forskellige fuchsia. Alle planter er gengivet med billede. Et navnecheck kørt i 2003 på denne base viser, at antallet af navnefejl i de enkelte gartnerier verden over lå mellem 1,38% af de planter, de sælger for det bedste gartneri og op til 38,9% fejl hos det værste.
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