
Årets gang 
”Fuchsia” - juni 2005 

Af Else Højbjerg 
 

Fuchsiasæsonen er nu for alvor startet, og i hver måned er der forskellige opgaver at give sig i kast 

med og tage sig i agt for. Men en væsentlig faktor for vore aktiviteter er de skiftende vejrforhold. 

 

Juni.  
     Bagende sol og tør luft giver dårlige vækstforhold, så de fleste fuchsia vil trives bedst med nogen 

skygge midt på dagen, og en oversprøjtning af omgivelserne under en hedebølge vil være med til at 

hæve luftens fugtighedsgrad.     Mange planter har nu blomsterknopper, og enkelte tidligblomstrende 

sorter står måske allerede i fuldt flor - og skadevolderne kan være i fuld gang med at invadere især de 

nye skud på planterne. En tidlig bekæmpelse sammen med et regelmæssigt gødningsprogram kan væ-

re med til at forhindre de helt store skader. 

 

Juli og august. 
     Vanding foretages med omtanke, fordi overvanding på dette tidspunkt kan medføre, at rødderne 

rådner. Hvis planterne ”sover” midt på dagen, skyldes det sjældent vandmangel, - så føl på jorden, in-

den der vandes. Undgå at sprøjte vand på blomster og blade, og evt. skadedyrsbekæmpelse foretages 

bedst om aftenen, når bierne er fløjet hjem for natten. 

     Visne blomster fjernes. Frugterne skal også klippes af for at forlænge blomstringen. 

     Planter under opstamning skal passes med opbinding og knibning af sideskud, og potten skal dre-

jes med et par dages mellemrum for at undgå, at væksten bliver skæv. 

     Nye vinterfaste planter skal i juli måned plantes ud på blivestedet, så rødderne får god tid til at 

etablere sig og udvikles, inden vækstsæsonen slutter. 

 

     Der er mange andre ting, man kan gøre for at få et vellykket resultat af fuchsiadyrkningen. 

     Det kan anbefales at læse så meget som muligt om planternes vækstbetingelser og pasningsbehov. 

     Der findes mange fagbøger, men der er kun ganske lidt fuchsialitteratur på dansk. Dog findes der 

en meget alsidig og værdifuld rådgivning i den håndbog, som Dansk Fuchsia Selskab udgav i jubilæ-

umsåret 2002. Ovenstående kortfattede oplysninger er hentet i denne bog. 

     Jubilæumsbogen kan købes gennem selskabets bogformidling. 

 


