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Inden vi griber saksen, må vi i tankerne foretage en opdeling af fuchsiaplanterne. Groft sagt kan 

der blive tale om opdeling i 7 kategorier, som stort set skal behandles forskelligt. 

 

De vinterfaste.  

Det er de planter, som står ude hele året med rødderne i havejorden. De skal ikke beskæres nu. 

Grenværket vil yde en slags vinterbeskyttelse for rodnettet. Det kan suppleres med et lag vissent løv, 

som holdes på plads af nogle grangrene stukket ned i jorden. Beskæres om foråret. 

 

De unge planter. 

Det er den gruppe, som giver os de fleste problemer. De er endnu ikke forveddede. Ved beskærin-

gen - gerne midt i september - bør mindst en tredjedel af planten bevares. Der kan gives en ganske 

svag gødning for at tilskynde planten til en smule nyvækst, inden de mørke vintermåneder, hvor 

planterne kun skal holdes i live og ikke tilskyndes til vækst, før daglængden er tiltaget. Bladene for-

bliver på planterne 

 

Ældre planter: 

Beskæres kraftigt måske allerede i begyndelsen af oktober dog afhængigt af temperaturforholde-

ne. Tynde kviste, krydsende grene og alt andet, som skæmmer formen bortskæres og årets tilvækst 

kan bortskæres over næstnederste bladpar på hver gren. En gylden regel siger, at man skal se på gre-

nens tykkelse og så klippe i tilsvarende afstand fra bladfæstet. På den måde er der taget højde for vin-

terens udtørring i grenspidserne, og forhåbentlig er det også afværget, at udtørringen kan nå frem til 

vækstpunkterne. Planterne holdes udendørs i mindst en uge efter beskæringen eller indtil blødningen 

fra snitfladerne er standset.  Hvis det kniber med pladsen på opbevaringsstedet kan det blive nødven-

digt med en endnu hårdere beskæring. Når først man har lært sine planter at kende, ved man hvilke 

sorter, der tåler denne behandling. Bladværket kan fjernes lige før placeringen i vinterhi. 

 

Triphylla - hybriderne: 

Planterne vinteropbevares i temperaturer på 10-120 og behandles på samme måde som de unge 

planter; dog holdes de udendørs, indtil snitfladerne er helet. Bladene forbliver på planterne. 

 

F. magdalenae-efterkommere. 

Til denne gruppe hører mange af WALZ-sorterne. De behandles stort set som triphylla-

hybriderne. Nogle af sorterne er imidlertid vanskelige at overvintre; derfor tages der gode stiklinger 

allerede i slutningen af august måned. Hvis stiklingerne ikke kommer i gang, lader man være med at 

beskære moderplanten og opbevarer den på et lyst og varmt sted. Planten beholder sit bladværk vin-

teren over. Først om foråret beskærer man planterne, når væksten er godt i gang. Hvis de omtalte 

stiklinger slår an, danner rod og begynder at vokse, kan man evt. tillade sig at foretage en moderat 

beskæring af moderplanten og håbe på, at stiklingerne overlever vinteren i de beskyttede forhold, 



man må byde dem. 

 

Botaniske arter. 

Behandles på samme måde som de foregående (F. magdalenae-efterkommere). 

 

Planter med svagt rodnet.  (se liste side 20) 

Det kan være problematisk, at overvintre planter som f. eks. ’La Campanella’, ’Auntie Jinks’ og 

deres afkom. Det samme gælder for ’Rosea’, ’Foline’ og ’Foolke’. Planterne må kun beskæres gan-

ske lidt; den endelige beskæring venter til foråret, når nyvæksten viser sig. Overvintring i den mindst 

mulige potte og i en temperatur på mindst 100. Der vandes så sparsomt som overhovedet muligt, da 

de fine rødder er meget overfølsomme over for våde ”fødder”. Det skulle være nemmere at overvint-

re planterne som efterårsstiklinger. 

 

Generelt. 

Beskæring bør først finde sted, når der er sket en vis udtørring af pottemulden, ellers vil roden 

kunne tage skade ved et langt ophold i en meget våd jord. 

Det er kun de planter, som kan henføres til kategorien ”ældre planter”, som kan overvintres blad-

løse. Uanset opbevaringsstedet har det mange fordele at have fjernet løvet på dem. Dels nedsættes 

fordampningen, og dels undgår man affaldne blade, som ellers ville kunne udgøre en sygdomskilde, 

hvis de ikke fjernes med det samme. 

Nogle planter fra de andre kategorier vil sandsynligvis i løbet af vinteren tabe nogle blade. Det vil 

ikke være nogen katastrofe for planten, men de tabte blade skal fjernes. I det hele taget skal en god 

hygiejne tilstræbes, hvis resultatet af vinteropbevaringen skal blive vellykket. 

Alle planter skal af og til have en smule vand, for at udtørring kan undgås. 

Man siger, at plantedød i vintertiden enten skyldes overvanding eller udtørring. Der findes en mel-

lemting, nemlig opretholdelse af en svagt fugtig pottejord. Regelmæssigt tilsyn med plantesamlingen 

er derfor anbefalelsesværdigt. 

 

 

Nogle af oplysningerne er hentet i  
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