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Fuchsia er en af de planter som har et meget rigt udvalg i blomsternes form og farve. Vi nyder det 

alle når vi ser al deres skønhed på udstillinger, både uden- og indendørs. 

 

Mest iøjnefaldende er nok de store dobbeltblomstrende. Men, jeg ved af erfaring, at her skal begyn-

dere være varsomme. Begynd hellere med enkle hurtigtvoksende, robuste sorter. Det bemærkes, at 

de fuchsia der har været på markedet i flere år, har bestået denne prøve. 

 

Dernæst - stil dig selv disse spørgsmål - hvor skal de stå? - hvad kan jeg tilbyde dem? - fuld sol? - 

halv-/helskygge? - vindomsuste steder? - skal de plantes mod nord? - syd? - eller hvad? 

 

I gode kataloger orienterer forhandlerne om dette. De nævner eksempelvis, hvilke planter der kræver 

opbinding, og giver gode råd herom. Ligeledes hvilke sorter der er gode til stensætninger, hvilke er 

hurtigvoksende, krybende, buskede eller hvornår de skal nippes o.s.v.. Blomsternes farve i sig selv 

fortæller også en hel del om planternes placering. 

 

Der kan eksempelvis nævnes: røde blomster, rød/hvide, rød/lilla er i al almindelighed robuste sorter, 

og kan klare sig under flere forskellige forhold. 

 

Orangefarvede blomster kan bedre tåle stærk sol, og kræver ikke så meget vand. 

 

Rosa og hvide blomster kræver bedre pasning, og foretrækker som regel halvskygge. Hvide blom-

ster er de allermest krævende, og de vil have skygge. Det samme gælder for hvid/lilla, lys lilla og 

hvid/blå blomster. Alle disse skal man behandle særligt omhyggeligt, og vandingen skal være mere 

regelmæssig, her igen er de enkeltblomstrende mest robuste. 

 

Skyggenet er praktisk, hvis der ikke er tilstrækkelig skygge, der hvor planterne er placeret. En per-

gola giver ikke alene god skygge, men fordeler lyset, og er samtidig et smukt indslag i dit havemiljø. 

 

Et godt råd mere. Biblioteket har en del litteratur om de enkelte planter, samt gode råd om sorters 

bedste placering. Jo mere man ved om planterne, jo mere nyder man dem. 
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