
Årets gang 
”Fuchsia” - marts 2007 

Af Eileen Saunders, oversættelse Merete Prinz 

Marts 
 
Det er den gunstigste måned for enhver fuchsiaaktivitet. Lad den aldrig gå ubenyttet hen, hverken i 

varmt eller i koldt drivhus. Beskær, knib, pot om såmeget dit hjerte begærer; dine fuchsiaer kan tåle 

det hele lige nu og vil belønne dig for dit arbejde. 

 
Gamle planter, som allerede er i vækst, skal knibes og pottes om. Deres behov for vand og næring 

øges. Ny vækst fra de gamle planter er udmærket materiale til nye stiklinger. 

 
Efterårsstiklingerne skulle nu være velformede planter, nogle allerede store nok til 5-tommers potter. 

Ikke alle fuchsia gror med samme fart, pot ikke om før rødderne vokser gennem drænhullerne i bun-

den af potten. De tidlige forårsstiklinger indhenter ofte efterårsstiklingerne, så man kan somme tider 

blive i tvivl om, hvorvidt det kan betale sig at ofre plads og varme på dem hele vinteren. Bladgødning 

styrker væksten, og hjælper med at holde utøj og sygdom borte. Men jeg vil gentage her, at al form 

for overbrusning og spraying skal gøres så tidligt på dagen som muligt. Fuchsia må ikke stå våde om 

aftenen når drivhuset lukkes. Nætterne er stadig kolde og kombinationen af lav temperatur og fugtigt 

løv er en direkte indbydelse til gråskimmel. 

 
De, der dyrker fuchsia som Bonsai, skal nu beskære rødder og topvækst på de udvalgte planter. Det 

er nu fuchsia vil tilpasse sit rodsystem efter den flade Bonsai-skål. 

 
I det kolde drivhus vil dagtemperaturen sætte gang i væksten. Fremgangsmåden er som foran nævnt. 

Har man mulighed for at sætte lidt varme på om natten, behøver man ikke blive så panikslagen hvis 

temperaturen skulle falde. Men planter, der er vant til hårde betingelser, vil også være mere mod-

standsdygtige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ompotning med minimal beskadigelse af rødderne (skitser fra Postillion 3/99) 



April og maj 
 
Både i varme og i kolde drivhuse er der nu ordentlig gang i væksten, og det gælder om at holde godt 

øje med temperatursvingningerne. Døre og vinduer åbnes på de varme dage. Gerne lidt varme på, når 

det er koldt samt om natten. En konstant temperatur på 16 grader eller derover ville være ideel og 

fremme en tidlig blomstring. Knibning kan snart ophøre for de gamle planters vedkommende. I slut-

ningen af maj skulle de gerne være i deres blivende potte. Unge planter skulle nu være i 4-5-6 tom-

mers potter, afhængig af deres vækst, som jo varierer meget. ’Countess of Aberdeen’ har det f.eks. 

udmærket i en 3-tommers potte, hvorimod ’Regal’ på samme alder er ved at sprænge en 6-tommers 

potte. 

 
Hav aldrig nyligt ompottede planter blandet sammen med de veletablerede, da deres krav til vanding 

er fuldstændig forskellige. Fortsæt med knibning, ompotning, gødning med kvælstof og spray med 

bladgødning. 

 
April og maj er de måneder, der er bedst egnede til at kontrollere topvæksten med knibning  - og til 

ved ompotning at sikre sig et rodnet, der er tilstrækkeligt udviklet til at kunne sørge for hele plantens 

trivsel i de næste måneder. En kæmpe plante i en for lille potte ser måske imponerende ud og klarer 

sig fint en tid. Men prøv at holde den frisk i en tør og hed august. Med mindre du har overnaturlige 

evner, vil enten rødderne, topvæksten eller du selv give op. 

Artiklen hentet i DFS arkivet. 
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