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Af Else Højbjerg 

 

          Forårsmånederne kan give mange overraskelser rent vejrmæssigt. Der er næppe to år, hvor 

temperatursvingninger og nedbørsmængder er ens. Derfor er det heller ikke muligt at forudse, hvor-

når vore planter kan klare sig udendørs. Men når vi er kommet frem til juni måned, plejer alle plan-

terne dog at have fundet deres blivende sted for sommeren, med mindre tørke og hedebølge tvinger 

os til at flytte dem til nogle mere beskyttede pladser senere. 

 

Juni. 
I løbet af maj måned har vi forhåbentlig sørget for, at planterne gradvis har vænnet sig til udeklimaet. 

Alligevel kan der stadig være god grund til at følge med i vejrudsigterne. En enkelt nat med blot en 

enkelt frostgrad kan i værste fald svide de fine nye skud. Planten vil overleve, men den vil være sat 

tilbage og blomstringen blive forsinket. En ganske let overdækning - evt. med et lagen eller lidt avis-

papir (hvis det ikke blæser for meget) - vil som oftest være beskyttelse nok. En fiberdug vil gøre god 

fyldest. 

 

Knibning af planterne kan fortsættes, indtil de første blomsterknopper viser sig. Eller også må man - 

hvis man ønsker blomstring til et bestemt tidspunkt - prøve at regne ud, hvornår knibningen skal høre 

op. Man skal regne med, at enkeltblomstrede sorter vil blomstre ca. 4 - 6 uger efter sidste knibning, 

medens de dobbelte først vil vise blomster efter ca. 8 - 12 uger afhængigt af hvilke sorter, der er tale 

om. 

 

Forårsstiklingerne skal stadig passes omhyggeligt med knibning, let gødning (helst bladgødning i 

starten) og oppotning. En placering i let skygge vil forhindre solskoldninger og den værste udtørring. 

Og så er det værd at huske på, at planterne ikke trives ret godt i en tør atmosfære. Det gælder for bå-

de stiklinger og de øvrige fuchsiaplanter. Ved at holde omgivelserne fugtige vil luftens fugtigheds-

grad forøges til gavn for planterne. 

 

Skadedyr og plantesygdomme lurer altid, så det er vigtigt at være på udkig efter skadevolderne og 

holde øje med planternes sundhedstilstand. Det kan f.eks. gøres samtidig med vandingsarbejdet, hvor 

man alligevel kommer i kontakt med hver enkelt plante. 

 

Det er afgørende for alle planternes trivsel, at de gødes regelmæssigt. Mængden af gødning i van-

dingsvandet må afhænge af, om man vander med gødningsvand daglig, eller man vander med gød-

ningsvand på visse dage i en bestemt rytme. Uanset hvilken metode man bruger, så er det vigtigt også 

at gøde efter vejrforholdene. I de senere år har vi haft lange og varme tørkeperioder, og det er just ik-

ke optimale forhold for fuchsiaplanter. Undertiden har det derfor været nødvendigt at vande flere 

gange daglig med risiko for overgødskning, hvis man bruger gødningsvand hver gang. Og så skal 

man huske, at en tør plante endelig ikke må gødes, før jorden er gjort fugtig med rent vand for at und-

gå svidning af rødderne. 

 



Stiklingerne skal også have gødning, så snart de har dannet et lille rodsystem,men da de nye fine rød-

der er meget følsomme overfor gødningssaltene, vil det være det enkleste og fornuftigste af bruge 

bladgødning. En svag gødningsopløsning sprayes ud over stiklingerne. Bladene er indrettet sådan, at 

de kan optage næringsstofferne. Samtidig opnår man at øge luftfugtigheden omkring de nye små 

planter 

 

Juli 
Sommeren igennem må der holdes øje med de opstammede fuchsia - og andre opstammede planter 

for den sags skyld. Som regel er de bundet fast til en støttepind for at kunne holde balancen. Den 

valgte støttepæl skal være så solid, at den ikke knækker i blæsevejr, og at den kan fastholde sin plante 

i lodret stilling. Man må også tænke på, at plantens vægt forøges i takt med væksten sommeren igen-

nem. Selve stammen forøger sin tykkelse, og er man i den forbindelse ikke opmærksom på sin opbin-

ding, kan opbindingen komme til at stramme så meget, at den hæmmer stammens vækst og medfører 

en indsnævring, som fremover kan være et meget sårbart sted på planten og et handicap i det videre 

vækstforløb. 

 

Den samme opmærksomhed skal man give de planter, som man er ved at stamme op. Støttepinden 

udskiftes i takt med plantens vækst, og opbindingen foretages med omtanke. Husk, at det kun er de 

nye sideskud, som skal fjernes fra en sådan plante. Bladene på stammen skal blive siddende, da de er 

med til at udnytte det lys, som planten har brug for i sin udvikling. Når planten har nået den ønskede 

højde, lader man de øverste sideskud blive siddende. Det er dem, der nu skal danne plantekronen. De 

skal knibes efter hvert andet blad for at give en stærk og tæt krone. For at undgå en skæv vækst bør 

planterne drejes et par gange om ugen. En omhyggelig overvintring af de nyopstammede planter må 

planlægges. 

 

August. 
I de tre sommermåneder er aktiviteterne stort set de samme. Det er i hvert fald ikke muligt at sætte 

faste grænser for, hvad der skal gøres i den enkelte måned. Mange af aktiviteterne er afhængige af 

klimaet i løbet af sommeren. 

 

Sommeren igennem har vi fjernet frugterne og de visne blomster fra planter og bede. Frugterne fjer-

nes for at holde blomstringen i gang, og de visne blomster - og også visne blade - fjernes for at for-

hindre skimmelsvampene i jorden i at vandre over på stammer, grene og kviste. 

 

I juli og august tager blomstringen fat for alvor. Holder man åben have, vil man opleve en overvæl-

dende begejstring fra besøgende, som ikke selv dyrker fuchsia. Det er i sig selv en glæde for fuchsia-

dyrkeren, men også en påmindelse om at vi selv skal huske at lægge mærke til det enestående blom-

sterflor, som vi bliver belønnet med for vores omhu året igennem. 

 

For det er da rigtigt, som nogle af de besøgende siger, at det må være et stort arbejde at nå frem til et 

godt resultat. Men dels vokser planterne jo også ”medens vi sover”, og dels har vi selv valgt denne 



hobby. Og endelig er det helt frivilligt arbejde, som vi kun gør, fordi vi ikke kan lade være. Den dag, 

hvor vi ikke nyder det mere eller ikke magter det længere, kan vi blot stoppe op og sige: Hvor var det 

dejligt, så længe det varede. 

 

 
Efterskrift 
Hele sommeren er planterne udsat for angreb fra forskellig side. De første ”fjender”, som melder sig, 

er som regel bladlusene. Bladlusenes værste fjende er Mariehønen. Den og dens larver æder sig tykke 

og fede - hvis man kan sige det sådan - i såvel bladlusene som i deres æg. Det kan godt betale sig at 

værne om disse små, smukke og nyttige insekter. Man kan ligefrem samle på dem og sætte dem ud 

på fuchsiaplanterne efterhånden, som man finder dem. Hvis man begynder at bekæmpe bladlusene 

med giftige midler, forsvinder også mariehønerne / mariehønsene. Et andet nyttedyr er svirrefluen, 

som heller ikke vil overleve et giftangreb fra vores side. En af dens livretter er netop bladlus. 

 

Måske er det utopi at tro, at bladlus kan bekæmpes på denne måde. Men hvis man opdager et angreb 

i tide (før en enkelt bladlus er blevet til en hel koloni) kan man enten fjerne lusene med hånden eller 

med forsigtighed - af hensyn til planten - ”spule” dem væk med vandslangen. Det skal være en meget 

dygtig bladlus, som kan finde hjem igen. 

 

Et tredje dyr, som holder af bladlus, er myren. Myrerne spiser ikke bladlusene, de værner om dem, 

fordi lusenes sekreter udgør et godt forrådskammer for myrerne. Så, - hvis der vandrer myrer rundt 

på en plante, kan det være tegn på, at der er bladlus i nærheden. 

 

Så er der de velkendte hvide fluer eller mellus, som lever på bagsiden af bladene. Hvis de først har 

invaderet en fuchsiasamling, er de vanskelige at få bugt med. Derfor er det vigtigt, at man får udryd-

det dem, så snart de allerførste eksemplarer viser sig tidligt på vækstsæsonen. De voksne insekter kan 

man knuse, medens de sidder bag på bladene, men deres æg er næsten ikke til at få øje på. Derfor vil 

det være en god ide at isolere angrebne planter og tilse dem daglig, så det udklækkede afkom kan 

klemmes ihjel, inden deres æglægning begynder. 

 

Endnu et angrebslystent insekt skal nævnes. Øresnudebillen, som nok er den største syndebuk, når 

det gælder døende eller døde planter. Om sommeren lever den af fuchsiaplanternes blade om natten, 

og om dagen opholder den sig i jorden, hvor den lægger sine æg ved planterødderne. Når æggene 

klækkes, begynder de små larver at æde af rødderne, og i løbet af en vinter kan de fortære et helt rod-

system, så man kun står med de overjordiske dele af planten i hånden, når man tager fat i den. 

Øresnudebillen lever i naturen ligesom de andre skadedyr, og hvis den har bosat sig ved en fuchsia-

plante, opdager man det ved, at der viser sig en slags billetklip i bladrandene.  

Da det er larverne, som ødelægger planterne, er det dem, der skal bekæmpes. Det kan gøres ved ud-

vanding af nematoder, mikroskopiske rundorm (bestilles i planteskole eller Brugs). Nede i jorden le-

der de efter deres byttedyr, larverne, som de så borer sig ind i og lever deres livscyklus der. Snudebil-

lens larve vil derfor efterhånden blive ædt indefra og gå til grunde. Det lyder barsk, men vi bruger jo 

blot naturens egne metoder. 

Den voksne øresnudebille skal vi også gerne have ram på, inden den lægger endnu flere æg, som kan 

blive til nye øresnudebiller. Da den er et natdyr, kan en aftenrunde ved de angrebne planter måske af-



sløre synderne, når de kravler op på planterne for at fouragere. De er meget sky og lader sig falde til 

jorden ved den mindste forstyrrelse, så man må være opfindsom, hvis man skal fange dem. De er sor-

te eller meget mørkegrå og godt og vel 1 cm lange 

 

Der er også andre skadedyr, som kan angribe vore planter. Som eksempler kan nævnes trips, larver 

og rødt spind. Beskrivelsen og bekæmpelsen af dem må vente til en senere lejlighed, da det lige nu er 

vigtigt at fortælle om den værste trussel, som nogensinde har vist sig i fuchsiaverdenen. 

Det er fuchsiagalmiden eller på latin aculops fuchsiae. Den omtales side 26. 

God sommer.  


