
Fuchsia i en hedebølge 

”Fuchsia” - september 2006 

Oversat og bearbejdet af Else Højbjerg  

 

Den langvarige periode i juli måned med temperaturer lige omkring de 300  var hård ved vore planter. 

Det er ganske vist lidt sent at komme med gode råd nu, men vi har vist alle i frisk erindring, hvilke 

problemer vi og vore planter havde også i år. 

 

I den seneste AFS Bulletin blev der af redaktøren, Al Sydnor, sat fokus på dyrkning af fuchsia i bl. a. 

Californien, hvor tør vind, høje varmegrader og begrænset nedbør giver særlige problemer. Bladet 

kommer også med forslag til ”nødhjælp”: 

 

Hvis en havedyrker kan skabe et haveklima, som svarer til de lokaliteter, som de oprindelige plan-

ter kommer fra, vil der være bedre chancer for at dyrke den pågældende plante. Fuchsia er hjemme-

hørende i Central og Sydamerika, hvor de sædvanligvis findes i en vis højde og nær vand. 

 

Fuchsia vil tolerere let morgensol og filtreret skygge om eftermiddagen. De foretrækker en kølig, 

fugtig have, og der er adskillige måder at skabe den på: 

 

• Et automatisk vandforstøvnnigsanlæg er en god løsning. 

 

• Folk, som er hjemme hele dagen, kan bruge en forstøvningsdysse på haveslangen, dog skal 

man sørge for, at vandet er køligt. 

 

• Et lille springvand vil afgive fugtighed og derved bringe kølighed til planterne. 

 

• Selskabsplanter vil være med til at nedsætte fordampningen fra jordoverfladen. 

 

• Valget af plantested og plantesortiment er vigtigt. 

 

• Havens forskellige områder har eget mikroklima, og et område uden luftcirkulation eller med 

alt for dyb skygge vil ikke være særlig godt egnet til fuchsiadyrkning. 

 

• Fuchsia med enkle blomster i farvenuancerne rød eller orange holder bedst i sommerheden, 

hvis for megen sol kan undgås. 

 

• Store dobbelte blomster har det meget dårligt i dagens hede. 
 

• Fuchsia, som er plantet ud i jorden har det bedst, da de har rødderne i den køligere jordbund, 

og disse planter er ikke så afhængige af ejerens omhu. 
 

• Plantebeholderen har stor betydning for plantens overlevelse. Plastikpotter er tynde og rødder-

ne vil blive alt for varme. Potter af ler eller træ er bedst, fordi de er tykkere og kan ånde. Store 

20 tommer terrakotta potter er gode, fordi de er så store, opvarmningen af rodklumpen er be-

grænset og planten beholder sin fugtighed. 
 



• Hængere kan sænkes til jordhøjde. Temperaturen er sædvanligvis lavere her under en hedebøl-

ge. 
 

• Varm tør blæst er særlig hård ved fuchsia, så de kan have brug for noget, som kan bryde vin-

den, eller de må flyttes til et beskyttet område. 
 

• Vand kan være livredder, men vand kan også være en skadevolder. Vand tidligt om morgenen, 

hvis det er muligt eller sent om aftenen, hvis det er nødvendigt. 
 

• Vand ikke en plante, som sover i dagens hede, men overbrus dens omgivelser. Fuchsias 

"skruer ned" for vandoptagelsen i de varmeste timer, og tilførsel af yderligere vand vil blokere 

for lufttilførslen, og planten vil drukne . 
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