
Termesztési tanácsok 

   

A Syngenta Seeds Kft. a legnagyobb gondossággal járt el ezen tájékoztató összeállításakor. A feltüntetett információk irányadóak 

csupán, azokat a helyi adottságok és a felhasználók felkészültségének figyelembevételével kell alkalmazni. A különböző fajtákra 

vonatkozó adatok nem tekinthetők abszolút értékűnek. A fent említettek alapján a tájékoztatóban közölt információkért felelősséget 

nem vállalunk. 
 

Fuchsia 
 

Felhasználás 

 

Elsősorban függőkosarak, balkonládák kiváló 

növénye, de ültethető ágyásba, és nevelhető 

törzses fácska is belőle. 

 

Termesztés 

 

Használjunk 10-12 cm-es cserepet. Az ültetést 

januártól márciusig végezzük. A cserepezés 

után tartsunk 20
o
C-ot, a meggyökeresedés után 

pedig 16-18
o
C-ot. 3-4 levélpárnál a jó 

bokrosodás érdekében csípjük vissza. Ezt 

cserepezés után még néhányszor 

megismételhetjük. 

 

Biztosítsunk jól levegőző, agyagtartalmú, 5,5-

6,5 pH értékű talajt. Cserepezés után és 

különösen a téli hónapokban a fukszia palánták 

sóérzékenyek, ezért a növekedési szakaszban 

ne tápoldatozzunk, a téli hónapokban pedig 

óvatosan, kis töménységű tápoldattal kezeljük. 

A meggyökeresedés után közepes 

tápanyagtartalmú közeget készítsünk. A 

következőkben 1:0,8:1 tápanyag-összetételű, 

később foszfor és kálium túlsúlyos tápoldatot 

használjunk. Ezt a tápoldatot minden 

öntözéssel vagy legalább hetente egyszer  

0,05-0,1%-os oldatban juttassuk ki. 

Gondoskodjunk jó szellőzésről. 

 

A fukszia hosszúnappalos növény, tehát ilyen 

viszonyok között gyorsabban virágzik. Kb.  

7-10 hét hosszúnappalos hatásra van szüksége. 

Mivel nálunk a hosszúnappalos hatás március 

20 körül kezdődik, így a fukszia természetes 

viszonyok között is virágzik és valójában 

pótmegvilágításra nincs szüksége. 

Ennek ellenére plusz egy hét pótmegvilágítás 

hatásos lehet. A januárban, februárban és 

márciusban biztosított pótmegvilágítással (a 

nappalhosszúság megnyújtásával) a természetes 

virágzási idő korábbra hozható. A 

pótmegvilágítás erőssége minimum 100 lux/m
2
 

legyen (izzólámpából minimum 25 watt/m
2
, 

azaz egy 100 wattos égő/3 m
2
). A megvilágítás 

hossza januárban 5 óra, februárban 4 óra, 

márciusban 2-3 óra, a világítás kezdete 22 

órától. Mielőtt megkezdjük a kiegészítő 

megvilágítást, végezzük el a visszavágást. A 

visszavágás után 2-3 cm-es hajtás maradjon. A 

pótmegvilágítás ideje alatt a hőmérséklet ne 

csökkenjen 16
o
C alá. A pótmegvilágítás 

minden esetben kb. 10 héttel előzze meg a 

kívánt virágzási időt. A természetes virágzási 

idő május eleje, közepe. Az egyes fajták 

különbözőképpen reagálhatnak a naphossz 

megváltoztatására: az egyszerű virágú fajták 

például általában korábban virágzanak. 

Ezeknek a fajtáknak csak 8 hétre, míg a 

teltvirágúaknak kb. 10 hétre van szükségük a 

virágzásig. 

 

A növekedés szabályozásához az alábbiakra 

kell figyelnünk. Fontos, hogy a növényeket 

helyes időben csípjük vissza. Biztosítsunk 

világos és szellős helyet a növényházban, ami 

szintén a kompakt növényforma kialakulását 

segíti elő. Kémiai növekedésszabályozás is 

lehetséges, ha a becserepezett növényen a 

hajtások 2-3 cm hosszúak. A gyenge 

növekedésű fajtákat óvatosan kezeljük. 

Használható a Cycocel 0,3-0,5%-os oldata 

permetlé formájában vagy 1%-os oldatban 

beöntözéshez. Előfordulhat, hogy a levél 

kivilágosodik. Kezeléskor a növény száraz, a 

talaj pedig nedves legyen. Az Alar 0,3-0,6%-os 

oldata is használható. 

 


