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Når en gartner tilbyder salg af vinterfaste fuchsia, burde han sørge for, at salget følges af en forklaring 

til køberen. Sandheden er, at alle overjordiske dele af planten fryser bort om vinteren. Spiringen om 

foråret sker for fuchsias vedkommende enten fra det underliggende rodnet eller fra de endnu sunde 

vækstpunkter, som befinder sig i jorden. 

 

Arter og sorter uden vinterbeskyttelse bryder med mange skud hvert år fra rodsystemet. Vi kan kalde 

dem staudefuchsia, skønt de tilhører halvbuskene. 

 

Plantestedet skal være solrigt, jordbunden dybmuldet og PH-værdien ligge omkring 6. Udplantning bør 

ske i en ca. 8 cm dyb hulning, som fyldes op sidst på sommeren. 

 

Pålidelige (vinterfaste) arter og sorter: (NB - tyske erfaringer) 

 

Fuchsia magellanica  'Alba' 

stærkvoksende indtil 1,5m lyst grønt løv, blomster små sartrosa / hvid. 

 

Fuchsia magellanica 'Alba variegata' 

busket, godt forgrenet indtil 50 cm høj, hvid grønt løv, blomster små sartrosa / hvid. 

 

Fuchsia magellanica ' Aurea' 

busket, let overhængende, guldgult løv, blomster få og små sartrosa / hvid. 

 

Fuchsia magellanica 'Gracilis' 

fuchsiaplanten fra landbohaven, mangegrenet, filigranagtigt løv, blomstervillig staudefuchsia, indtil l 

m høj, blomster små, rød / violet. 

 

Fuchsia magellanica 'Gracilis variegata' 

mangegrenet, flerfarvet løv, dekorativ, blomster små, rød / violet 

 

Fuchsia magellanica 'Gracilis tricolor' 

mangegrenet, flerfarvet løv i 3 farver, blomster små, rød / violet. 

 

Fuchsia magellanica 'Conica' 

en type som f. mag. 'Gracilis' men lavere og meget busket, indtil 65 cm høj, blomster små, rød / violet. 

 

Fuchsia magellanica 'Riccartonii' 

kendt fra landbohaven, mangegrenet, indtil 75 cm høj, mørkegrønt løv, blomsterrig, blomster små, rø-

de. 

 



Fuchsia magellanica type Ire 

vokser i Sydengland som hække og buske, lighed med f. mag 'Riccartonii' men stærkere voksende, 

indtil 1,8 m høj, rigtblomstrende, rød. 

 

Fuchsia magellanica type 'Wisley' 

frilandsfuchsia fra England, busket, indtil 80 cm høj, dekorativt mørkegrønt løv, blomster store og 

talrige, lysende rød / blå, fyldt. 

 

'Corallina' 

danner stærk busk, overhængende vækst, stort mørkt løv, blomst stor, rød. 

 

'Corallina variegata' 

samme egenskaber som 'Corallina' men lysende flerfarvet løv i 3 farver, blomst stor, rød. 

 

Fuchsia regia var. alpestris 

mangegrenet, løs busk, let overhængende, indtil 60 cm, lyst grønt løv, blomst lille, rød. 

 

Fuchsia regia ssp. reitzii 

mangegrenet, indtil 60 cm høj, dekorativt mørkt løv, blomst lille, rød. 

 

Fuchsia regia var. Typica 

mange grenet, løst voksende, indtil 60 cm høj, skinnende spidse blade, blomst lille, rød. 

 

'Hawkshead' 

strengt opret, mangegrenet, indtil 75 cm høj, lyst grønt løv, rigtblomstrende, blomst lille, ren hvid. 

 

'Whiteknight’s Pearl' 

busket, stærkvoksende, indtil 1,2 m høj, lyst grønt løv, rigtblomstrende, blomst lille, sartrosa 

 

'Margaret' 

busket, indtil 65 cm høj, friskgrønt løv, blomst stor, fyldt, rød / blå. 

 

'Mrs. Popple' 

busket, indtil 60 cm høj, mørkegrønt løv, blomst stor, halvfyldt, rød / blå. 

 

'Margaret Brown' 

busket, indtil 65 cm høj, friskgrønt løv, blomst middelstor, gammelrosa. 

 

'Little Beauty’ 

busket, indtil 60 cm høj, naturlig pyramideformet vækst, middelstort flot løv, blomst middelstor, lyse 

farver rød / blå. 

 

'Bernisser Hardy' 

løs buskagtig, indtil 60 cm høj, skinnende lancetformet løv, blomst lille, rød / blåviolet' 

Kilde: Reinhard Heinke, Dortmund 


