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Af Else Højbjerg 

 

Der kan siges - og skrives - meget om plantejord, eller om vækstmedium. Kært barn har mange nav-

ne: Vækstmedium, jordblanding, plantemuld, spaghnumblanding, vækstmuld o.s.v. Der findes mange 

forskellige produkter på markedet og et utal af opskrifter på jordblandinger, som fuchsiadyrkere selv 

fremstiller. 

 

En gylden regel siger, at fuchsia trives bedst i en vækstmuld med en pH værdi lige omkring 6,5. Det 

er et tal, som kan aflæses på poserne med vækstmuld, som kan købes i forretninger og plantemarke-

der. 

 

pH-værdien er et udtryk for jordens surhedsgrad. Neutral jord har en pH-værdi på 7. Skalaen for pH-

værdier er logaritmisk, og det vil sige, at en jord med en pH-værdi på 5 er 10 gange så sur som en 

jord med pH-værdien 6. - Hvis man selv fremstiller sin jordblanding, kan det derfor være nødvendigt 

at undersøge pH-værdien, inden man bruger jorden. Dertil anvender man et målesæt, som kan købes i 

planteskolerne. Hvis jordblandingen er for sur, skal der tilsættes mere kalk. Er den ikke sur nok, må 

den blandes med noget ren spaghnum med meget lav pH-værdi. 

 

Selv om fuchsiaplanter siges at være ret tolerante i deres krav til vækstmediet, så er der ingen tvivl 

om, at det bedste resultat opnås, når pH-værdien er indstillet fornuftigt, og at der er tilsat en grund-

gødning. 

 

En jordblanding skal også indeholde en vis mængde ler. Uden ler vil gødningsstofferne ikke være til-

gængelige for planterne. Nogle af de hjemmelavede blandinger indeholder desuden noget groft sand 

og måske Leca-ærter, noget knust trækul eller andre ingredienser. 

Plantejorden må have en åben eller luftig struktur, og spaghnumblandinger bør indeholde den lyse 

spaghnum, som bevarer sin struktur længere end den mørke og mere omsatte type. 

 

Til stiklinger anbefales det at bruge et ugødet eller meget svagt gødet stikkemedium evt. tilsat groft 

sand. Den så– og priklemuld, som kan købes færdigblandet kan anvendes i det allerførste stadium, 

men den er ikke særlig velegnet ved oppotningen. 

 


