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Inleiding
Dat het hebben en houden van winterharde fuchsia’s niet helemaal hetzelfde is
als het hebben en houden van gewone fuchsia’s wisten de meeste onder ons al.
Maar toch is voor beginners (en zelfs voor de gevorderden) een duidelijke en
beknopte handleiding eigenlijk een must. Vooral omdat dikwijls vergeten wordt
(ook in de vakliteratuur) dat vele van onze gewone fuchsia’s eigenlijk
winterhard zijn en dat zij het dikwijls véél en véél beter doen in volle grond dan
in een pot.
Daarom vroegen wij aan Christel (die expert is in winterharde) om ons een
woordje uitleg te verschaffen. Wat zij natuurlijk met veel genoegen doet.
Hieronder vind je dan ook een korte samenvatting.

Een woordje meer dus over winterharde fuchsia’s?
Eerst en vooral maak je een keuze. Er zijn zowel dubbele als enkele, staande en
hangende, en van wit over rood tot paars. Dus keuze genoeg. (In de catalogus
van Michiels staan de winterharde aangeduid met een kruisje in de kolom W)
Een winterharde hangende fuchsia kan moeilijk in volle grond. De takken
gaan dan op de grond liggen, worden vuil, en gaan gemakkelijk schimmels en
andere ziekten veroorzaken aan de plant zelf en aan de in de buurt staande
planten.
Een fuchsia op stam, winterhard of niet, kan in de winter niet buiten blijven.
De stam zou bevriezen. Je fuchsia loopt dan waarschijnlijk wel terug uit
onderaan aan de wortel, maar de rest is dan wel bevroren.
Een half hangende fuchsia durf ik wel al eens in volle grond zetten. Ik maak
dan wel een steun rond de plant zodat de takken daarover gaan hangen en op die

manier niet veel grond raken. Als de plant een beetje uitgegroeid is zie je de
steunen niet meer.
Waar, hoe en wanneer begin je met winterharde fuchsia’s?
- Bereidt de plaats voor waar je de plant gaat zetten, door eventueel wat
potgrond door de tuinaarde te mengen. Indien U beschikt over
paardenmest kan dat ook een beetje door de grond gemengd worden. Hou
rekening met de gewenste standplaats van je fuchsia: zon of schaduw.
- Kies liefst een reeds stevig plantje dat goed werd getopt. Koop zeker geen
lange doorgegroeide planten om in volle grond te zetten.
- Begin met je winterharde fuchsia’s in het voorjaar wanneer de vorst uit
het land is. Winterhard zijn wil niet zeggen dat ze van de serre
rechtstreeks in volle grond kunnen bij een temperatuur onder nul. Ik
beweer niet dat ze dan zullen sterven, maar ze zullen het ook niet fijn
vinden en zeker een terugval krijgen en zeker ook een achterstand
oplopen. Wacht dus tot half mei, het moment dat ook de andere fuchsia’s
buiten mogen.
- Haal je plantje uit de pot en maak de kluit een beetje los zodat de wortels
een beetje loskomen. Zo kunnen ze beter en vlugger terug nieuwe
worteltjes gaan maken en zich gaan vastzetten in de grond.
- Maak je putje ongeveer 5cm dieper dan de hoogte van je potje zodat je
plantje eigenlijk in een putje staat. Dat putje vult zich vanzelf tegen het
einde van het jaar, door water te geven en te harken tussen je planten. Op
deze manier zit de wortel vanzelf een beetje dieper onder de grond, wat in
de winter enkel maar een voordeel kan zijn.
- Behandel je planten in volle grond net hetzelfde als je fuchsia’s in pot,
geef water, voeding en kijk uit voor ziekten en plagen en behandel deze
op de juiste wijze.
Geniet de rest van de zomer van je planten winterhard of niet.
- Op het einde van het seizoen laat ik mijn winterharde fuchsia’s
ongemoeid. Dat wil zeggen: ik laat alle takken staan, ik durf een beetje
onkruid (zoals muur) laten staan en wat bladeren laten liggen. Vind je dat
niet genoeg als winterdeken dan kan je tussen je planten paardenmest,
hooi of turf aanbrengen.
En dan komt weer de lente
- Paardenmest gebruik ik echter liever rond maart, april. Meteen ook het
moment waarop ik het onkruid en de bladeren verwijder.

- Ook het moment om je planten tot op één derde boven de grond terug te
knippen. Je zal merken dat er winterharde fuchsia’s zijn die terug uitlopen
op het hout dat je liet staan en anderen die onderaan terug uitlopen uit de
wortel. Bij diegenen die onderaan uitlopen verwijder je uiteraard de
stukjes hout die je in maart, april liet staan. Behandel ze verder weer
zoals alle andere fuchsia’s.
- Top ze ook wanneer ze uitlopen zodat je compacte sterke planten krijgt en
geen doorgegroeide sprieten die dan openvallen en tegen de grond gaan
liggen.
Ter verduidelijking:
Waarom paardenmest en geen koeienmest?
Paardenmest mag vers gebruikt worden. Het geeft warmte aan uw planten
en het geeft direct maar geleidelijk zijn voedingsstoffen af. Dit zorgt er ook
voor dat je planten tegen een stootje kunnen moesten er onverwacht toch nog
enkele koude dagen komen.
Verse koeienmest daarentegen moet eerst verteerd zijn voor je het kunt
gebruiken. Het verbrand ook gemakkelijk je planten, behalve als je
gedroogde koeienmest gebruikt. Maar dit laatste geeft natuurlijk geen
enkele warmte af.
Dit artikel werd geschreven door Lia Hermans, op basis van wat in de
vergadering werd verteld door Christel Merckx

