
Årets gang i fuchsiahaven 
”Fuchsia” december 2009 

Af Uwe Clausen 

 

Her tager Uwe Clausen os med på en fuchsiavandring  

i de forskellige årstider med de mange tilbagevendende overvejelser og aktiviteter. 

 
Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt du så ofte har sveget mig. 
 
Nu står fuchsiaerne på deres pladser i haven, endelig. Hvor har man dog længe set hen til dette tids-

punkt.  En spændende sæson venter forude, og man kan vel ikke helt lade være med at gå og pille ved 

planterne og måske kigge lidt efter de første knopper. 

 

Her i området har sommeren ikke sveget. Vi har i år ikke oplevet nattefrost efter at fuchsiaerne er 

kommet ud, og det er i hvert tilfælde en go start. En af de helt elementære ting, man især skal passe på 

er solen. Den kan være meget skarp i sommerens begyndelse, og man skal jo tænke på, at fuchsiaerne, 

der har stået inde hele vinteren er meget sarte, især overfor for meget sol. De har stået beskyttet i må-

nedsvis og skal nu pludselig ud. Hvis man har mulighed for det, vil det bedste være at vænne planterne 

til det stærke sollys. Det kan foregå ved at planterne sættes ud længere og længere hver dag, og tager 

dem ind hver nat. Efterhånden er tilvænningen  opnået, og planterne kan blive permanent ude på deres 

tildelte pladser. Det er et meget stort arbejde at flytte ud og ind hver dag, og antallet bestemmer også, 

om det kan lade sig gøre. For mit vedkommende kan jeg fortælle, at jeg flytter kun én gang inden 

fuchsierne kommer ud på deres pladser.  Vi har et åbent havehus med et tag, hvor der kan komme lys 

igennem. Om sommeren bruger vi det selvfølgelig som havehus, om vinteren er det totalisoleret med 

et lag bobleplastic til opbevaring af de liljer, der er plantet i potter. Der er overhovedet ingen varme i 

havehuset, og det skal der heller ikke være. Liljerne er ikke så sarte som fuchsiaerne, og alle de liljer, 

der er plantet direkte i jorden, bliver selvfølgelig der  hele vinteren. I foråret kommer alle liljepotter 

ud, isoleringen bliver fjernet fra havehuset og så mange af fuchsiaerne, som der nu plads til, bliver 

flyttet derind fra de to isolerede drivhuse, hvor de har stået hele vinteren. I år var vi så heldige, at der 

ikke var én af fuchsiaerne, der blev solskoldet efter de blev sat ud i haven.  

 

Overvintrer man fuchsiaerne som vi gør i lys, er planterne jo fulde af  grønne blade, når de skal ud. 

Bliver planterne ikke vænnet til solen eller ikke har naturlig skygge ved ”udplantningen” bliver blade-

ne meget hurtigt hvide (skoldet) og falder af. Det er ikke noget fuchsiaen dør af, men nu skal man ven-

te på de næste blade – fuchsiaen bliver sat langt tilbage. 

Vi har et meget stort lærketræ i udkanten af vores fuchsiahave. Det er ikke kønt, men det virker fanta-

stisk til skygge som den giver til fuchsiaerne. Jeg ved ikke hvor længe jeg får lov til at beholde lærke-

træet, for i familierådet er der modstand mod det. Jeg må nyde det så længe jeg kan. Bliver det fjernet 

en gang, og det bliver det jo nok, skal der nok investeres i skyggenet til pergolaen. Nogle fuchsiaer to-

lererer sol mere end andre. En tommelfingerregel siger, at jo mere hvid en blomst er, jo mindre sol kan 

den tåle. Her i vores have kan vi se det mest på ”Pink Marshmallow”, den mister mere og mere af den 

hvide farve, jo mere sol den får. Sommersolen bringer heldigvis også varme med sig, men uden skyg-

ge kan det let blive for meget for fuchsiaerne. Får de for meget sol kan man hurtig se det, de falder 

simpelt hen i søvn. Bladene hænger med det samme selv om jorden i potten er fugtig, og det værste 



man kan gøre er at forsøge at vande den op igen – det bliver det bare værre af.  At bladene hænger på 

den måde er noget planten gør for at formindske fordampningen. Det bedste er at give bladene lidt 

fugt med en vandforstøver og så sætte fuchsiaen ind i skyggen. Så kommer den sig igen. Ikke alle 

fuchsiaer er lige kede af for meget sol. Alle triphylla-typerne vil godt have det lidt varmt, både i vin-

terhi og sommeren igennem. Triphyllaerne er dem med de lange tynde blomster.        

 

Når fuchsiaerne står vinteren over i et dejligt lyst og varmt drivhus, er der også andre, der synes, at 

det er godt. Har man ikke fået drivhuset ordentlig spulet og sprøjtet inden fuchsiaerne bliver sat ind 

til vinter, så synes for eksempel hvide fluer, bladlus og måske andet utøj også at der er dejligt i driv-

huset. Samtidig med at vi sætter fuchsiaerne ud i havehuset bliver de derfor sprøjtet med en gang gift.  

Er der ikke til at se nogle bladlus og lignende, ja, så får fuchsiaerne en omgang som forebyggelse al-

ligevel. Hvis man skulle være uheldig med hvide fluer, så skal man huske at sprøjte en tre gange med 

et par dages mellemrum. Det er fordi de æg, fluerne har lagt på bladenes underside, ikke tager skade 

af et normalt sprøjtemiddel. Men når de klækkes, kan de ikke tåle mosten.   

 

I varme lukkede drivhuse, og for den salgs skyld også i andre opbevaringsrum inde i huset er luften 

for det meste meget stillestående. Det er helt ideelle forhold også for skimmelsvamp og rust. Selv om 

man ikke kan se noget, når planterne tages ud, kan der sidde svampeporer på undersiden af bladene. 

Derfor er det også en god idé at sprøjte for det, også forebyggende. Har man taget højde for det, så 

kan man godt glæde sig til sommeren, der er undervejs. 

 

Skal nogle af fuchsiaerne plantes om, er overgangen mellem forår og sommer det bedste tidspunkt. 

Planterne er fulde af kraft og saft og rødderne godt i gang. De og tager ingen skade af ny jord på dette 

tidspunkt, tværtimod. Der kan være flere årsager til at omplantningen skal foretages. Når man tager 

planterne ud af vinterhi, og i den forbindelse kan mærke, at der over jorden ligger et tyndt grønt lag, 

så er det sandsynligvis alger, et tegn på, at jorden efterhånden er så gammel og komprimeret, at der 

ikke mere kommer luft igennem, så er det et sikkert tegn på, at der skal nyt jord til. Ja, fuchsiaen vil 

højst sandsynlig gå til, hvis den ikke får nyt jord. En anden årsag til, at fuchsiaen skal have nyt jord i 

potten er, at planten har stået så længe i den samme potte med det samme jord, at rødderne efterhån-

den fylder hele potten. Her er der to muligheder. Enten kan man give den en ny større potte og flytte 

den derover og fylde op med nyt jord.  Eller også,  såfremt du ikke vil have en større og større potte, 

så kan man tage fuchsiaen op af potten, studse rødderne og sætte den tilbage i samme potte i ny 

jord – man skal bare huske, at det er de tykke rødder, der skal studses, og så vidt muligt undgå at pille 

ved de små hvide rødder.  Denne studsning kan man blive ved med i mange år, uden at skade planten, 

ja, planten har endda godt af det, hvis man holder sig inden for rimelighedens grænser. 

 

Sommeren sætter gang i fuchsiaerne, ikke kun med grene og blade, men de giver os også et væld af 

blomster. Der er ikke mange planter, der kommer med så mange blomster hele sommeren igennem. 

Men det kræver andet end vand. Fuchsiaen er meget tørstig, men er også meget sulten, så den skal 

have gødning. En plante, der giver så meget, kræver også gødning med det hele i. Derfor er det ikke 

nok med N og P og K, der skal også mikronærringsstoffer til, så hvis man går efter det, er man på ret-

te vej. De fleste fuchsiafolk har deres egen ”gødningsopskrift” med mængde og sammensætning, og 

hvis det giver det ønskede resultat, skal man selvfølgelig blive ved med det. Men det kan også have 

noget med økonomi at gøre, så derfor kan man, når man har mange planter, med fordel selv ”lave” 



gødningen i stedet for at købe de dyre færdigblandinger i væskeform. Gødningen til vores fuchsiaer 

laver jeg af Nitrophoska (blåkorn).  Der blandes én liter i 10 liter vand, der trækker et døgns tid med 

nogle omrøringer. Af den blanding bruges en kopfuld til 10 liter vand hver gang der vandes. Fuchsia-

erne har ikke snydt os for blomster endnu.  

Nogen foretrækker at strø gødningen ud. Det er også en løsning, men man skal bare huske, at alt an-

det lige, så bliver den opløste gødning meget hurtigere optaget i planten. Rundt omkring går man me-

re og mere over til den langtidsvirkende gødning, den såkaldte Osmocote. Denne gødning findes til 

mange formål, både i løs vægt og i tabletter. Fordelen ved denne gødning er, at man kan komme for 

eksempel tabletten i potten når sommeren starter og derefter hele sommeren nøjes med at vande. Det 

lyder nemt og til at have med at gøre. Ulempen efter min mening består i, at Osmocote består i man-

ge udgaver, alt efter hvilken plante det skal bruges til.  For eksempel har tabletterne forskellige far-

ver, en farve til potteplanter, en til større potteplanter, en til grøntsager, en til stauder, en til buske, en 

til træer osv.  men de butikker, der har dem på hylderne, kender ikke til, hvilke farver man skal bru-

ge. Det er Pindstrup Mosebrug der står for importen af den langtidsvirkende gødning til Danmark, og 

Sønderjyllands Fuchsiavenner har forsøgt at få én fra Pindstrup til at komme og fortælle om produk-

tet. Vi fik desværre at vide af hende, der stod for marketingsafdelingen, at hun tog ikke ud og fortalte 

om firmaets produkter. Jeg vil ikke bruge dem før jeg ved, hvor meget og hvad der skal bruges til for 

eksempel fuchsiaer. 

 

Når fuchsiaerne er på plads og blomstringen så småt begynder, kan man være uheldig med nogle 

planter, der overhovedet ikke får blomsterknopper i toppen. Kigger man nærmere efter og finder no-

get der lignet små sorte huller i bladene i toppen, så har man næsten med sikkerhed fået besøg af 

topskudsmider. Miderne suger så meget af saften i topskuddene, at der ikke sættes blomsterknopper. 

Man kan lige så godt klippe de angrebne toppe af og lade fuchsiaen starte lidt længere nedefra igen 

ellers kommer der ikke blomster i toppen det år. Sprøjt derefter med gift nogle gange med et par da-

ges mellemrum. Det er en god ting at sprøjte alle de nyudsatte fuchsiaer forebyggende mod disse 

topskudsmider. Husk ved sprøjtning altid at vente til efter mørkets frembrud, da er bierne taget hjem 

igen.      

 

I løbet af forsommeren har vi så fornøjelsen af den overdådige blomstring, fuchsiaerne giver os. Når 

man tager sig tid til at ”nippe” blomsterne efterhånden som blomstringen er overstået, så kører de fle-

ste fuchsiaer næsten uformindsket videre med blomstringen indtil efteråret siger stop. Nogle fuchsia-

er tager sig en pause ind i mellem og kommer så hver gang igen. Denne pause kan man være med til 

at formindske ved at studse grenene ned til det næste bladhjørne, hvorfra der endnu ikke har været en 

blomsterskydning. Så er der endelig dem, der har 2 blomstringer i løbet af året. Vi har 2 fuchsiaer i 

vores have, der har sådanne 2 blomstringer med en pause ind i mellem uden blomster overhovedet, 

det er ’Mood Indigo’ og ’Ambassador’. Men når de så blomstrer, så er det næsten ikke til at finde 

bladene. 

Sommeren kan godt byde på mere indsats. Især de stiklinger man har fået fat i og som skal laves til 

opstammede, skal man jævnligt være lidt over.  De skal bindes op efterhånden som de vokser, blad-

skuddene og knopperne skal fjernes. Bladene op ad stænglen skal altid blive siddende.  De sidste 

fem-seks afsnit beholdes inden toppen klippes af, og bedst er det, såfremt de fem-seks afsnit bliver 

træagtige inden vinteren. Så har man en god opstammet at starte på til næste forår.  

 



Rust er nok fuchsiafjenden nr. 1. Er man uheldig at få denne svamp i haven, skal man være rigtig på 

mærkerne. Svampen spredes meget hurtigt, og får den lov til det, er man meget dårligt stillet dette år.  

Der er flere ting man kan gøre og tage højde for.  Igen er forebyggelse nr. 1. Sprøjt forebyggende 

med et svovlmiddel både når planter sættes ind til vinter og når de kommer ud igen. Når man kom-

mer hen på sommeren begynder blomsterne at falde af efterhånden som bierne har været der. Sådan 

skal det være, men når det har regnet og fuchsiaerne er blevet fugtige, kan der være en del af de ned-

faldne blomster, der ikke falder til jorden, men bliver liggende i grenhjørnerne. Det er en sikker gro-

bund for rust og meldug.  Det er derfor en god idé, hvis man da ikke slavisk fjerner de modne blom-

ster, i hvert tilfælde mindst at ryste planten efter regnvejr, så de løse blomster ikke bliver liggende. 

 

Inden man ser sig om er dagene blevet meget kortere. Tidligere og tidligere bliver det mørkt. Som-

meren er ved at gå på hæld. Man skal til at finde fuchsiasaksen frem igen. Snart kan vi tænke tilbage 

på alle de glæder fuchsiaernes blomster har givet os.   

 

Tak til Uwe for fuchsiaårets gang og for gode råd og erfaringer                                                    


