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Enhver fuchsiadyrker vil gøre sine egne erfaringer og med tiden have et og andet af værdi at 

bringe videre til andre. En ting står mig nu ganske klart, selvom man kan læse det modsatte i 

utallige skrifter og artikler: Vore venner fuchsierne er ikke lette at have med at gøre. Selv når 

man sidder inde med årelang erfaring, kan man komme ud for overraskelser, og selv den mest 

erfarne fuchsiadyrker kan blive præsenteret for nye særheder fra hans yndlinges side. 

 

I fire år har fuchsier - fra 'Deutsche Perle' og 'Golden Glow' til 'Red Shadow' og den almindeli-

ge champagne fuchsia (er det 'Thalia', den skal hedde nu?) - pyntet op i min have. De fleste er i 

kasser, krukker, potter og ampler, og stadig undres jeg over forskellen i væksthastighed og 

blomsterrigdom hos forskellige eksemplarer af samme sort, når de dog står under ensartede for-

hold og får samme gødning og vanding. 

 

Mine egne eksperimenter gennem en årrække og samtaler med naboer og bekendte har imidler-

tid bragt mig en forbløffende - og jeg tror - ny erkendelse: Fuchsier finder sig bedst til rette i 

beholdere af træ! Her skal ikke sammenlignes med de planter, der plantes frit ud i bedene. Men 

i beholdere af sten, ler eller plastik ændrer jordtemperaturen sig for hurtigt for planternes velbe-

findende, når vejret skifter. Fuchsier kan åbenbart ikke lide alt for pludselige temperaturændrin-

ger omkring rødderne. De reagerer ved svagere vækst og senere blomstring. 

 

Sidste år kunne jeg iagttage denne effekt særdeles tydeligt i min have. Fuldt bevidst plantede 

jeg ens stiklinger af en række sorter ud i forskellige plante beholdere. Resultatet var temmelig 

entydigt. Planterne i beholdere af træ viste tydelig kraftigere vækst og større blomsterrigdom 

end de tilsvarende plantet i potter af sten, ler eller plastik af samme størrelse. 

 

Jeg føler mig selv så overbevist, at jeg fra næste år overhoveder kun vil bruge træbeholdere til 

mine fuchsier, selvom det også betyder et betydeligt merarbejde. 

Værst er det, at ”træpotter” næppe fås i handelen. Man må lave dem selv. Og så er det jo så som 

så med holdbarheden. Man skal nok kun regne med en kortere årrække. 

 

Men hvad gør man ikke for sine elskede fuchsier?... 

 

Oversættelse: Else Højbjerg 


