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Inden planterne flyttes til deres vinterkvarter skal de beskæres, d.v.s. at årets tilvækst skal reduceres. 

Det er vigtigt at bruge en god saks for at få rene, glatte snitflader. Nogle planter vil ”bløde” fra sårfla-

derne i nogle dage. Sårene heles bedst, hvis det er muligt at lade planterne stå ude, indtil ”blødningen” 

et standset. 

 

Der er forskel på, hvordan de enkelte plantegrupper bør beskæres. Nedenstående vejledning er hentet i 

det tyske blad, Fuchsienkurier nr. 1/2001. 

 

1. Unge planter. 

I midten af september bortskæres ca. 2/3 af alle grene, resten af bladene fjernes ikke. Der kan gives en 

lille smule kvælstofgødning for at bevare en svag vækstmulighed. Det anbefales at holde planterne i fri 

luft så længe som muligt (for at forebygge skimmelangreb). Når de sættes ind (lyst og tempereret) må 

jorden ikke være for regnvåd. 

Om foråret, når væksten er i gang, kan der beskæres yderligere mellem 1. og 2. bladpar på de ”gamle” 

grene.  

 

2. Ældre planter. 

Der beskæres i begyndelsen af oktober måned. Planter på friland beskæres på stedet og bliver stående i 

mindst en uge, hvis det er muligt for at tillade sårhelingen. Der beskæres mellem første og andet blad-

par af årets tilvækst. Når planterne tages ind, og man evt. vil fjerne de resterende blade, skal det ske 

med stor forsigtighed for ikke at beskadige de sovende øjne i bladhjørnet.  

Om foråret, når den nye vækst er i gang, knibes efter andet bladpar. 

 

3. Triphylla-hybrider. 

Unge planter behandles som beskrevet under punkt 1. 

Ældre planter reduceres ved moderat beskæring, hvor man lader mindst 2 bladpar fra årets tilvækst bli-

ve på planten. Også disse planter lader man stå ude i mindst en uge, så snitfladerne kan heles. De reste-

rende blade fjernes ikke, da overvintringen skal ske på et lyst og tempereret sted (mindst 100 C.) Der 

kan gives en ganske lille smule kvælstofgødning, for at holde planten parat til den kommende nyvækst. 

Om foråret beskæres over 3. bladpar på de nye skud. 

 

4. F. magdalenae-krydsninger. 

Hertil hører mange af WALZ-sorterne, som kan være vanskelige at overvintre. De behandles som be-

skrevet under punkt 3. 

For en sikkerheds skyld kan man sørge for at tage gode stiklinger i slutningen af august. Planterne må 

overvintres indendørs, hvor de normalt vil kræve lyse og lune omgivelser. 

Om foråret, når planternes vækst er godt i gang, kan de beskæres som nævnt under triphylla-

hybriderne. 

 



5. Planter med svagt rodnet. 

Her er der tale om f.eks. ’La Campanella’, ’Auntie Jinks’ og deres krydsninger. Det samme gælder 

for krydsninger fra ’Rosea’, ’Foline’ og ’Foolke’. Det enkleste er at tage efterårsstiklinger og kassere 

de gamle planter. 

Hvis man vil overvintre de gamle planter, skal de beskæres sparsomt og omplantes i så små potter 

som muligt. Våde rødder bør undgås, da planterne kun kræver meget sparsom vanding! Planterne 

kræver hele vinteren mindst 100 C. 

 

6. Botaniske fuchsia. 

Behandles som beskrevet under punkt 4. 

 

7. Planter, som man vil tage forårsstiklinger fra. 

Der er som regel tale om ældre planter. Enkelte grene beskæres efter første forgrening af årets til-

vækst (over andet bladpar). Bladene fjernes ikke. I marts vil de beskårne grene producere nye skud, 

som vil udgøre et fint stikkemateriale. Først når stiklingerne er fjernet fra moderplanten, beskæres de 

tilbageblevne gamle grene mellem en forgrening og det første bladpar. 

Mere om beskæring. 
 
Når man beskærer planterne, kan man samtidig tænke lidt på formgivning af planten. Mange flerårige 

planter kan godt tåle, at man skærer i nogle af de forveddede grene. Al vækst, som forstyrrer helheds-

indtrykket kan fjernes: Tynde kviste, krydsende grene, rodskud og de uønskede skud på stammen af 

fuchsiatræerne. Men brug altid en ren og god saks, som giver en glat snitflade.  

 

Når det i den forgående artikel anføres, hvor der skal beskæres, gælder stadig den gamle huskeregel: 

Se på grenens tykkelse, klip derefter i samme afstand over et bladfæste, fordi der uvægerligt vil ske 

en vis udtørring ved snitstedet i løbet af vinteren, og samtidig undgår man at miste eller beskadige et 

kommende vækstpunkt, et af de sovende øjne. 

Else Højbjerg 
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