
Sommer i fuchsiahaven 

”Fuchsia” - juni 2006 

Af Else Højbjerg 

 

          Efter et meget køligt og sent forår må vi nok indstille os på en senere blomstring end normalt. 

Hvis man ikke har kunnet have sine planter under gode og beskyttede forhold, er væksten kommet me-

get sent i gang. Vi kan kun væbne os med tålmodighed og håbe på godt vejrlig i sommermånederne. 

 

Juni. 

          Alle planter skulle nu gerne have fundet deres blivende sted for i år. Når de første blomster-

knopper viser sig, indstilles knibningen, med mindre man har særlige planer for den enkelte plante. 

Nye planter under opstamning skal forhindres i at blomstre, så alle kræfter kan bruges til højdevæk-

sten. Og er der tale om planter til en udstilling, skal det regnes ud, hvornår knibningen skal ophøre, da 

der kan gå fra 6-8 uger og helt op til 10-12 uger efter sidste knibning, før blomsterfloret viser sig, alt 

afhængig sorten. 

          De nye stiklinger eller småplanter kræver stadig opmærksomhed med forsigtig gødskning, knib-

ning og ompotning, inden de kan plantes ud.  

          For alle planter er et fornuftigt og regelmæssigt gødningsprogram afgørende for vækst og blom-

string. Opsyn med og bekæmpelsen af skadedyr må sættes ind, så tidligt som muligt og i øvrigt fort-

sættes hele sæsonen. 

          Jorden i potterne kan efterhånden få en ret fast overflade. Den skorpe, som er dannet, må brydes 

op for at skaffe luftcirkulation til rodklumpen. 

 

Juli. 

          Rodklumpen kan også få andre problemer, f.eks. ved overvanding. Risikoen for overvanding er 

størst på meget varme dage, når man finder en plante ”sovende” midt på dagen. Den bør absolut ikke 

vandes, før det er undersøgt, om jorden virkelig er udtørret. 

          Overvanding kan betyde, at rødderne vil rådne, og det vil kunne medføre plantens død, hvis der 

ikke gribes ind. Fjern potten og stil den våde rodklump på en tyk avis, som vil kunne suge fugtighe-

den. 

          Også i perioder med vedvarende regn bør man være opmærksom på, om drænet i potterne er 

godt nok, og især for hængernes vedkommende kan det blive nødvendigt at fjerne en evt. underskål el-

ler at lægge dem på siden, for at vandet kan løbe fra i en fart. 

          Selv når vi har passeret den længste dag, kan vi slet ikke regne med, at vi også har haft den var-

meste dag. Fuchsiaplanter og høje varmegrader er ikke nogen god kombination. Man må give sine 

planter mulighed for et ophold i skygge og fugtig luft, hvis det er muligt. Det vil være fornuftigt at 

skabe et vækstmiljø, som så vidt muligt ligner vilkårene på deres oprindelige voksested, hvor der er 

vandrende skygge og høj luftfugtighed. På ekstremt varme dage kan man forbedre luftfugtigheden ved 

at vande omgivelserne (fliser, plankeværk, bunddækket), men planterne skal ikke oversprøjtes, mens 

solen skinner, fordi vanddråberne vil virke som brændeglas og ødelægge blade og blomster. 

          Bekæmpelse af skadedyr foretages bedst om aftenen, og hvis man bruger ”skrappe” midler, må 

man sikre sig, at bierne er gået til ro, inden sprøjten tages i brug. 

 



August. 

          Aktiviteterne i juli og august er stort set ens. Så i august måned fortsætter man sit sædvanlige 

program. Der vil dog være mere arbejde nu med at fjerne frugter og visne blomster. 

          Plantehygiejne er vigtig. Visne blomster fjernes fra planterne og urtepotterne og fra jorden om-

kring planterne. I fugtigt vejr vil nedfaldne blomster og blade meget nemt kunne angribes af skim-

melsvampe, som i værste fald vil kunne ”vandre” over på grene og stilke.  

          Den værste skadevolder, som vi kan møde i eftersommeren er rustsvampen. Ved det mindste 

tegn på et rustangreb fjernes den angrebne plante og behandles et andet sted i haven, hvis man da ik-

ke foretrækker at kassere den ved at lægge den i affaldsbeholderen, - aldrig på kompostbunken! Husk 

grundig håndvask og rengøring af de brugte redskaber. 

          Planter under opstamning skal hele tiden passes med fjernelse af sideskud og opbinding af ho-

vedstammen, ligesom potten skal drejes med få dages mellemrum for at undgå skæv vækst.  

          Og så skal der helst kunne bruges megen tid på at nyde blomsterfloret hele sommeren. 

 

God sommer. 

 


