
Vinteropbevaring: Kun de hårdføre fuchsia  
(have-fuchsia) kan overvintre i haven. Alle 
andre skal opbevares frostfrit. Om efteråret 
skæres planterne tilbage, når jorden er næsten 
udtørret. Planterne kan placeres i havestuen 
eller i frostfrit drivhus, og der vandes meget  
sparsomt, så planterne kun lige akkurat hol-
des i live. Eller planterne kan opbevares ved 5- 
10 grader i mørke frostfri rum, i så fald må det 
dog tilrådes, at alle blade fjernes, og at der kun 
vandes så lidt, at fuldstændig udtørring und-
gås. 
 

Forår: Planterne tages frem i lyset og pottes 
om i ny jord. Fjern noget af den gamle jord og 
brug den mindst mulige potte. Så snart den er 
gennemvokset af rødder pottes igen om til en 
lidt større potte. Den nye vækst kan fremskyn-
des ved let overbrusning daglig. Så snart væk-
sten er i gang, kan man begynde at knibe og 
forme planten. Ved hver knibning fordobles 
antallet af skudspidser og dermed antallet af 
blomster. Knib over 2 eller 3 blade. Når pla-
nerne er i vækst, kan man begynde at gøde. 
Planterne vænnes gradvis til det udendørs 
klima for at undgå svidning af bladene, inden 
de sættes på deres blivende plads i haven, når 
der ikke længere er risiko for nattefrost. 
 

Formering: Stiklingformering kan i princippet 
ske hele året, men det bedste resultat opnås 
med forårsstiklinger. En stikling med 2-3 blad-
par sættes i en gødningsfattig, fugtig plante-
jord, overdækkes med et gennemsigtigt mate-
riale (må ikke røre bladene), placeres lyst og 
lunt (ikke i sol) og tilses jævnligt. Efter ca. 1 
uge kan overdækningen løftes lidt og efter-
hånden fjernes helt. Der pottes op til større og 
større potte med alm. plantejord efterhånden 
som rodnettet udvikler sig. I begyndelsen gø-
des nye planter bedst med bladgødning d.v.s. 
en svag gødningsblanding, som forstøves over 
bladene. 
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FUCHSIA 
 

Fuchsia er blevet en meget populær prydplan-
te i de danske haver. Mange havefolk har op-
bygget større eller mindre samlinger af denne 
planteart, som forekommer i tusindvis af 
krydsninger med en mangfoldighed af blom-
sterkombinationer, farvekombinationer og 
vækstformer. Dertil kommer, at dyrkningen er 
meget enkel. 
 
Planten har været kendt siden 1703, og de ca. 
100 vildarter, som vi kender i dag, er hovedsa-
gelig fundet i Sydamerika. 
 
Forædlingsarbejdet startede for alvor i forrige 
århundrede først i Europa og senere også i 
USA. 
 
Fuchsiaplanter er flerårige, hvis de beskyttes 
mod frost. Der findes dog sorter, som kan 
overvintre i haven med en let tildækning.  
 
Planterne er træagtige, og i naturen findes de-
fra dværge til kæmper, oprette, hængende, 
krybende. Alt efter art kan de dyrkede sorter 
formes til buske, træer, søjler, pyramider, espa-
lier eller hængeplanter. 
 
Der er mange muligheder og udfordringer for 
amatørgartneren. Interesserede havefolk kan 
skaffe sig mere viden ved at melde sig ind i 
DANSK FUCHSIA SELSKAB. 
 
DANSK FUCHSIA SELSKAB blev stiftet i 1977 
med det formål at udbrede kendskabet til og 
interessen for fuchsia. Der er i dag ca. 1.100 
medlemmer fordelt i alle landsdele.  
 
I mange egne af landet har medlemmerne fun-
det sammen i lokalklubber, hvor der arrange-
res møder, plantebyttedage, havevandringer, 
udstillinger mm. 

DANSK FUCHSIA SELSKAB 
 

Ethvert medlem af DANSK FUCHSIA SEL-
SKAB har mange muligheder for at skaffe sig 
viden, inspiration og kontakt med andre med-
lemmer: 
 

• Medlemsblad udsendes 4 gange om året. 
Gennem bladet holdes medlemmerne orien-
teret om udviklingen i fuchsiaverdenen, og 
der bringes artikler om dyrkning, forme-
ring, gødning, plantejord, sygdomsbekæm-
pelse, overvintring og meget andet. 

•  Et omfattende bibliotek af litteratur og vi-
deofilm står til rådighed for medlemmerne. 

•  DANSK FUCHSIA SELSKAB formidler salg 
af bøger og andre effekter til medlemmerne. 

•  DANSK FUCHSIA SELSKAB indbyder til 
mindst to møder om året i skiftende lands-
dele: Generalforsamling i februar/marts og 
Årsmøde i september. 

•  DANSK FUCHSIA SELSKAB er i kontakt 
med udenlandske fuchsia-selskaber. 

 
Indmeldelse i DANSK FUCHSIA SELSKAB 
kan ske ved 
•  indbetaling af kontingent på konto i Danske 

Bank 4820 4820176332 med angivelse af 
navn og adresse 

 e-mail til kasserer på adressen:  
kasserer@fuchsia.dk 

 opkald til hjemmesiden www.fuchsia.dk 
 
Medlemskontingentet er 200 kr. årligt og gæl-
der for hele husstanden. 

 
Yderligere oplysninger kan fås 

ved henvendelse til 
 
Formand Lars Mygh  Tlf.: 3168 1991 
Kasserer Gunnar Hagedorn  Tlf.: 4045 4353 

DYRKNINGSVEJLEDNING 
 

 Fuchsia er en taknemmelig plante at have 
med at gøre, når man tager visse hensyn til 
den: 

 

 Plantested: Fuchsia kan dyrkes i potter eller 
kasser, og planter af en vis størrelsekan 
plantes frit ud i jorden. Plantestedetbør være 
beskyttet mod stærk blæst. Defleste sorter 
trives bedst på steder medskygge i nogle 
timer hver dag. Nogle trivesfint i fuld sol og 
andre i dyb skygge. 

 

 Plantejord: Færdigkøbte jordblandinger er 
udmærkede, men det er en god idé at se ef-
ter plantejordens pH-værdi. Selv om fuch-
siaplanten er ret tolerant, får man det aller-
bedste resultat, hvis pH-værdien ligger i 
nærheden af 6,5. 

 

 Pasning og pleje: Planterne må aldrig tørre 
helt ud og heller ikke være dyngvåde. Der 
gødes regelmæssigt sommeren igennem. 
Visne blomster og frugter fjernes og samti-
dig ses planterne efter for evt. skadedyr og 
sygdomme. 

 

 Gødning: På pakker med færdigkøbt blan-
dingsgødning er forholdet mellem N, P og K 
angivet. Om foråret anbefales en gødning 
med ret højt kvælstofindhold (N-værdien), 
og så snart blomsterdannelsen begynder 
bruges gødning med høj K-værdi. Gød-
ningsvand med 1 promille gødning kan an-
vendes ved hver vanding. 

 

•  Skadedyr: Bladlus og hvide fluer findes i 
naturen og kan angribe planterne. Hvis luse-
ne opdages i tide, kan de fjernes med hån-
den eller skyldes af med rent vand. De hvide 
fluer – eller mellus – er lidt vanskeligere, og 
her kan det blive nødvendigt at bruge et 
bekæmpelsesmiddel f.eks. Insektsæbe eller 
andet lovligt middel. 


