Overvintring af sarte og vanskelige fuchsia
”Fuchsia” - september 2003
Af Ib Nielsen
Når dette skrives er det midsommer, ca. 25o C varmt. Jeg burde sidde ude i haven, slikke solskin,
med benene oppe og nyde en eller anden kølig ting, men Birgit har bedt mig skrive om, hvordan jeg
klargør og vinteropbevarer mine vanskelige fuchsiaer. Der er godt nok laaang tid til vores elskede
fuchsiaer skal i vinterhi.
Der gøres opmærksom på at, nedenstående ikke er ekspertudsagn, men mine erfaringer med overvintring af nye, sarte og vanskelige fuchsiaer og som sådan fungerer det for mig.
Disse erfaringer kan sommetider være dyrekøbte, da der engang imellem skal købes nye stiklinger,
indtil jeg lærer at overvintre dem. Minimumstemperatur skal være +4o C og jo varmere opbevaringsstedet er jo lysere skal stedet være, der må dog ikke være over 12 – 14o C varme.
Tilbageklipning og omplantning skal ske den sidste uge i september – første uge i oktober. Det skal
ske, mens der stadig er en vis mængde dagslys til rådighed. Jeg er sikker på, at mængden af lys har
stor betydning.
Planterne må ikke klippes mere end 3/4 af denne sommers vækst.
Omplantning og let beskæring af rødder skal ske hvert år. Det er vigtigt med ny jord, for at der ikke
skal være rester at næringssalte, der kan svide de nye rødder, når væksten går i gang om foråret.
Langt hovedparten af plantens små fine hvide sugerødder går til grunde om vinteren. Jordblandingen
må kun være halvgødet og den skal være en rimelig grov blanding med tilsætning af 30 – 40 % lecaperler, perlite eller vermiculite. Planten skal altid pottes ned i så lille en potte som muligt, det er vigtigt at planten hurtigt kan få rødderne ud til pottekanten. Herefter vandes jorden til, så rødderne får
god kontakt til jorden.
Nu stilles planten ind i et rum hvor der er lyst og stadig lunt. Det er nemlig vigtigt, at planten nu begynder at skyde igen inden vinter. Det er min erfaring at planter med nye skud på ½ - 1 cm , har nemmere ved at komme igennem vinteren
Når lyset vender tilbage, fortsætter planterne med at skyde.
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