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Gennem hele blomstringsperioden forsøger vi at fjerne alle visne blomster og frugter fra fuchsiaplan-

terne. De visne blomster fjerner vi kun af æstetiske grunde, men frugterne må fjernes for at forlænge 

blomstringsperioden.  

 

Det er et ret tidkrævende arbejde, og derfor er det forståeligt, at der er medlemmer, som efterlyser 

sorter, som har den egenskab, at de stort set er selvrensende med hensyn til både visne blomster og 

frugter. 

 

I Schweiz har man fundet frem til, at nedenstående sorter som regel har disse egenskaber (kilde: 

Postillion 1/2001): 

 

(Så kan vi jo undersøge, om det også gælder under danske forhold) 

’Beacon’ 

’Chang’ 

’Christina Becker’ 

’Come Dancing’ 

’Countess of Aberdeen’ 

’Croix d’Honneur’ 

’Daphne Arlene’ 

’Eleanor Leytham’ 

’Eva Boerg’ 

’Flash’ 

’Geesche’ 

’Hinnerike’ 

’Katrin Goetz’ 

’Kleine Gärtnerin’ 

’Lakeside’ 

’Lican Ray’ 

’Lye’s Unique’ 

’Machu Picchu’ 

’Major Heaphy’ 

’Meintje Barbara’ 

’Micky Goult’ 

’Mood Indigo’ 

’Orange Drops’ 

’Ostfriesland’ 

’Roodkapje’ 

’Rough Silk’ 

’Schöne von Egnach’ 

’Tomma’ 

Det er dog ikke altid en fordel, at en plante selv kan smide sine 

frugter. Vi ved, at nogle af de nævnte sorter*) bruges i forædlingsar-

bejdet, og det ville ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke forædlerne 

havde fundet en mulighed for at forhindre dette frugttab. 

*)  ’Chang’ er moder til ’WALZ Brandaris’ (Waldenmaier) 

     ’Major Heaphy’ er moder til ’WALZ Knipperbol (Waldenmaier) 

     ’Chang’  er moder til ’Greet Altena’ (Steevens) 

     ’Eleanor Leytham’ er moder til ’Alison Ewart’ (Roe) 



Det ”trick”, som dyrkerne i disse tilfælde benytter sig af, har den tidlige præsident for fuchsiaselska-

bet i Schweiz, Ernst Angst, afsløret: 

 

Hvis man i sit krydsningsarbejde vil vælge sin moderplante blandt de sorter, som normalt selv smider 

frugterne, må man først give planten ny jord uden tilførsel af kvælstof (jordens naturlige kvælstofind-

hold er tilstrækkeligt). Derimod må man fordoble tilsætningen af kali. Fosforindholdet holdes i 

”normal” dosis. Plantejorden kan evt. tilsættes noget flodsand eller støbesand. 

Hvis bladene skulle blive gule p.g.a. mangel på kvælstof, hjælper det at tilsætte noget kalk. Van-

dingsvandet må ikke indeholde stoffer fra brændenælde eller padderok. 

 

(Forsøg med æbletræer, hvor jorden var overgødet med kvælstof, medførte ganske små æbler,  

ca. 2 cm i diameter, og frugterne faldt af efter kort tid). 

 

Først og fremmest er det det minimale kvælstofindhold og det høje kaliindhold, der er en forudsæt-

ning for, at frugtknuderne bliver siddende på planten. 

 

Oversættelse Else Højbjerg 


