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Denne tekst er hentet i arkivet og er på et eller andet tidspunkt blevet oversat fra engelsk. 

Derfor er vejledningen udarbejdet efter engelske forhold, 

men den er så almen, at den også kan bruges af de fleste danske fuchsiadyrkere 

og måske være en hjælp især for nybegyndere. 

 

September 

Begynd så småt at forberede vinteren. Gør drivhuset grundigt rent. Hvis rød spindemide har været på 

spil i sommerens løb, så sørg for at den er under kontrol, ellers risikerer man, at den tager fat med 

fornyet styrke det følgende år. 

 

Oktober 

I løbet af denne måned skal planterne ind fra haven. Beskær dem før de anbringes i drivhuset. 

Det er klogt på dette tidspunkt at sprøjte både med insekt– og svampemiddel. 

 

November 

Det er på høje tid at få de sidste planter ind. 

De planter, der skal i vinterhi i sphagnum, er de sidste, der skal ind. De har godt af at modnes ude så 

længe som muligt. Kommer vinteren tidligt, kan det blive nødvendigt  at gøre dette i september eller 

oktober måned. 

 

December 

Kontroller af og til, at alt står vel til i drivhuset, og at temperaturen er passende. Rekvirer kataloger 

fra planteskolerne og send bestillingerne til levering til foråret. 

 

Januar 

Fjern omhyggeligt alle nedfaldne blade og hold øje med eventuelle skadevoldere. Vand forsigtigt de 

planter, der er i vækst og overbrus nu og da de sovende planter for at undgå udtørring. 

 

Februar 

Har man opvarmet drivhus, kan man nu begynde at plante om og give frisk jord til de store planter. 

Der må vandes sparsomt, indtil rødderne har fundet sig til rette. Der kan måske tages stiklinger. Kraf-

tige skud kan udvælges til opstamning. 

 

Marts 

Der skulle nu være god gang i væksten i drivhuset og i begyndelsen af måneden vil der være masser 

af stiklingemateriale. 

 

April 

Unge stiklinger pottes op, når rødderne fylder potten, og de øvrige planter pottes op til ønsket størrel-

se. 

Fortsæt med at forme planterne ved at trimme dem og knibe skuddene. Begynd at tilføre gødning, når 



planterne har fået deres blivende potte. 

Dekorative kurve og hængere plantes til nu, så de er klar til at blive flyttet ud tidligt, så snart vejret 

tillader det. 

Hold godt øje med skadevoldere. Når det er varmt i vejret overbruses løvet ofte med en fin forstøver 

og lunkent vand. 

Maj 

Mange af de større planter vil være i knop eller blomst. Gød de planter, der er i store potter og fortsæt 

med at potte de små op. 

Hold op med at knibe skuddene, ellers forsinkes blomstringen. 

Sæt planterne udendørs, når vejret er godt for at hærde dem. Hvis stænglerne er bløde, må de ikke 

sættes i fuld sol, da de så kan blive svedet. På kølige nætter sættes de ind i drivhuset igen. 

 

Juni 

Faren for frost skulle de fleste steder være ovre, og planterne kan blive ude. Krukker og vindueskas-

ser kan plantes til med afhærdede planter. De hårdføre fuchsia kan plantes ud, og de sartere sorter 

kan anbringes rundt om i haven. 

 

Juli 

De fleste fuchsia er i fuld blomst nu. Fjern frugterne efterhånden, som de dannes. 

Fortsæt med gødning og oppotning efter behov for at få god vækst og fuld blomstring.  

Hårdføre fuchsia, der skal forblive i haven, plantes ud senest i denne måned. 

Når det er meget varmt, vil alle planter, der endnu opholder sig i drivhuset, med fordel kunne sættes 

udendørs. 

 

August 

Der kan tages sommerstiklinger nu til brug for næste sæson. 

Hold fortsat godt øje med skadevoldere, især rød spindemide. 


