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Boliviansk Fuchia 
(Fuchsia boliviana) 

50 frø 

Værd at vide: 
Denne Fuchsia art, der stammer fra tågeskovene i Andes 
bjergene, skiller sig ud på grund af dens lange og behårede 
blade. Særligt i den afsluttende blomstringstid, er de meget 
røde og meget lange blomster allerede mulige at se på meget 
lang afstand. Fuchsia boliviana bliver i naturen en mellem til 
stor busk på mellem 3 og 6 meter i højden. Hos os dyrket i 
krukker begrænses den hurtige vækst til 2 til 2,5 meter i 
højden. 

For Fuchsia entusiaster er denne plante en ægte berigelse, da 
den ser rimeligt usædvanlig ud. Planten har behov for et køligt 
og fugtigt klima. Det vil sige ingen ekstrem varme og ingen 
frost. Hos Inkaerne var de spiselige frugter populære. I vore 
dage kan frugterne kun købes på Sydamerikanske markeder. 

Oprindelse: 
Den er hjemmehørende i tågeskovene i Andesbjergene. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Springen sker efter ca. 4 uger - efternølere kan 
forekomme helt op til 8 uger efter såning. Hvis det er muligt mikses 2 dele såjord og 1 del perlite. 
Blandingen fugtes let og undgå at trykke såjorden for hårdt sammen i potten. Pr. potte sås tre frø. Frøene 
dækkes med et meget tyndt lag af såjorden - maksimalt 2 mm. Herefter bruges en forstøver til at fugte 
jorde (udvis forsigtighed - hold afstand og tryk ikke for kraftigt på forstøveren). Såbakken må ikke tørre 
ud, stilles i skygge og ved en temperatur på mellem 18º og 24º C (højere temperatur er for varmt). 

Placering / lys: 
Denne sjældne, stedsegrønne art elsker morgensol og lader sig nemt holde som indendørs plante. I 
omgivelser, hvor der holdes andre Fuchsia arter, vil også Fuchsia boliviana trives. Som stueplante må 
man foretage en kunstig bestøvning af blomsten. 

Gødning, vanding og pleje: 
5 til 6 uger efter spiring kan de enkelte planter pottes op i enkelt potter. Fuchsia overbruses jævnligt. De 
bryder sig ikke om tør luft og jorden må aldrig tørre ud. Genenm vækstsæsonen gødes hver 4. uge med 
krukkeplantegødning. Ældre eksemplarer af denne filterhårede planter blomstre næsten hele året. De 
store lange blomster er en ægte pryd. Denne Fuchsia art er resistent mod de fleste Fuchsiasygdomme. 
Den omgivende temperatur bør ikke overstige 30º. Bedst er det med en dag temperatur på mellem 7º og 
27º C og en nattemperatur på mellem 4º og 20º C. Skygge fra midt på dagen til sidst på eftermiddagen 
er anbefalelsesværdigt. 

Overvintring: 
Kortvarig, let frost skader ikke denne Fuchsia. Bliver ældre blade gule og falder af, har planten behov for 
neget mere gødning. Elles skal den blot vandes løbende og have jævnlige overbrusninger med en 
forstøver. 

Vigtige dyrkningstips: 
Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt 
eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen 
(ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på 
dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller 
glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring 
kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.
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