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Når fuchsia blomstrer ivrigt i det sene forår eller om sommeren, spørger tit blomstervenner: 

"Hvordan kan det lade sig gøre ?" 

 

Hemmeligheden ved den overdådige blomstring og den sunde vækst er et samspil mellem vigtige 

kulturforanstaltninger og det rigtige tidspunkt. En mulighed for at opnå toppræstationer hos en plan-

te ligger i bladgødning. 

 

Planter kan optage næringsstoffer gennem bladene i mindre målestok og ligeledes gennem skudde-

ne. Denne gødskning sker uden transportsvind eller transporttid direkte ind i hver celle, hvor den bli-

ver brugt. Hvis kun få eller ingen rødder er til stede er bladgødskning den eneste mulighed for at er-

nære planter. Man kunne næsten tale om, at bladgødskning er en infusion efter en operation - enorm 

hurtigvirkende, men også hurtigt forbrugt. 

 

Planten kan selvfølgeligt ikke optage al slags gødning. Den må være i speciel form. Ganske let opta-

ges "urinstof, en ren kvælstofgødning. Velegnede næringsstoffer er indeholdt i bladgødning, som er 

enkel at dosere og samtidig er det fuldgødning med sporeelementer, som garanterer en afbalanceret 

ernæring. 

 

Den første periode, hvor det er fornuftigt at bruge bladgødning, er ved træagtige fuchsia i udplant-

ningsfasen. Jo fugtigere luften er - jo flere skud ( hvis alle andre betingelser ellers er tilstede) vil der 

blive sat. På dette tidspunkt har planten næsten ikke fået nye rodspidser, hvorfor en optagelse af næ-

ringsstoffer gennem jorden er umulig. Planten er specielt følsomt overfor fugtighed og en høj næ-

ringskoncentration i jorden. Daglig stænkning (ikke vanding) med Wuxal i meget små koncentratio-

ner fremmer antallet af bladskud og frem for alt plantens kraft og beredskab til yderligere forgre-

ning. Koncentrationen for daglig stænkning i udplantningsperioden og for bløde stiklinger er Wuxal 

Super (8-8-6) 0,05% (=5 ml, halv kapsel på 10 l vand). Planterne skal dog være tørre for natten, el-

lers er faren for gråskimmel særlig stor. Sørg for megen frisk luft om eftermiddagen. 

 

Så snart de første fuldt udviklede løvblade og stærke bladskud er dannet, er det vigtigt at holde plan-

ten lidt koldere. Derigennem bliver skuddene mere faste og tilpasser sig lettere de hårdere betingel-

ser i det frie. For stiklingerne er det nu en særlig god periode. Hvis du vil klippe planterne, kan du 

klippe de stærke ny skud med 4 løvblade og plante disse i plantekasser. Det klippede skud skal dog 

have mindst 2 blade, bedre med 4 fuld udviklede blade, således at den ønskede sideskudsætning bli-

ver rigt udviklet. Jo blødere disse skud er, desto flere sideskud bliver der dannet. Disse hurtig vok-

sende bløde skud opnår man kun ved en høj luftfugtighed og en regelmæssig bladgødskning. 

 

Også stiklingerne danner lettere og hurtigere rødder ved bladgødskning. Det skal være ca. 2 til 3 da-

ge mellem bladgødskningen. Også ved stiklingerne er det vigtigt, at holde substraten fugtig, men 

jorden må ikke være gennemblødt. Derfor 1 x vanding og derefter kun stænke. Koncentrationen som 

ovenfor 0,05%. Efter 3 - 4 uger, så snart planten har fået rødder og er pottet, fortsættes med normal 

gødning. 



 

Wuxal er en fantastisk flydende gødning, fordi der i Wuxal Super findes alle hovednæringsstoffer og 

mange sporeelementer. I den angivne koncentration på flasken regulerer Wuxal Super ligeledes syre-

værdien (pH) af vandingsvandet. 

 

Yderst vigtig er Wuxal ved vækstproblemer, overbelastning af blomster, blomstringspauser og andre 

vækstproblemer. Fuchsia blomstrer altid ved nye skud i bladkrogene og må for at skud kan dannes altid 

vokse kraftigt. En stor blomstermængde gør planten muligvis så svag, at nye skud lider og der opstår en 

blomstringspause. 

 

Disse pauser kan undgås, hvis man i den største blomstringstid eller kort før blomstringen giver planter-

ne optimalt af næringsstoffer. Planterne skal vandes hver uge med Wuxal (0,2% eller 2 kapsler på 10 L 

vand) og 2 - 3 x ugentligt stænke med Wuxal (0,05%, som ved stiklinger). Dette skulle hjælpe mod 

blomstringspauserne eller i hvert fald forkorte dem. 

 

Pas på ikke at sprøjte ind i blomsten, de bliver hurtig brune. Ligeledes skal blade ved solskin ikke fug-

tes, fordi det resulterer i grimme brændemærker. 

 

Endnu et vigtig tip: Ved plantebeskyttelse kan man bruge Wuxal som bladgødning for at fremme hel-

bredelsen. For specialisterne, som er aktive på udstillinger, er det ingen hemmelighed. De specielt store 

blomster kan kun opnås med den bedste ernæring. For at opnå dette er bladgødskning absolut nødven-

digt. 

 

Mange blomster på jeres favoritter og et smukt fuchsiaår ønskes jer. 

 

Kilde: Roland Schindela i Fuchsienpost (Østrig), maj 1997. 


