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Om vi vil det eller ej, så må vi erkende, at et fuchsiaår igen er ved at rinde ud, roligt men sikkert. Og 

vi skal om kort tid til at klargøre fuchsiaerne til vinteropbevaring. 

 

Der er et par ting, man lige skal have tankerne lidt ved. For det første skal man tænke på, at det tager 

mindst en måned fra man gøder sidste gang og til  al gødning er ude af jorden. Det er en meget dårlig 

ide at sætte en fuchsia i vinterhi med gødning i jorden. Sørg for at stoppe med gødning i den første 

del af september, hellere lidt før end senere. Resultatet af gødning i jorden om vinteren er meget lan-

ge hvide spirer til ingen nytte, ja, alt for meget gødning kan betyde at planten går til. 

 

For det andet er det vinteropbevaringen, der altid har været et af de største problemer med fuchsiaer-

ne. Med det klima, vi har i Danmark, skal fuchsiaerne nødvendigvis opbevares på et sted, hvor fro-

sten ikke kan give ødelæggelser.  

 

Tommelfingerreglen siger, 

• at der skal være frostfrit (noget varmere til triphyllaerne), 

• at planten ikke må tørre ud, heller ikke stammen, 

• at der skal vandes - om end sparsomt, 

• at der skal forebygges mod rust og skimmel. 

 

Med det i tankerne når man langt til en god start i det kommende forår. En af vinteropbevaringsmå-

derne, og vel den mest benyttede, er opbevaring i mørke. Der er nogle ting, der skal iagttages, når 

man opbevarer planterne på denne måde. For det første skal planterne være træagtige. Bladene skal 

fjernes, og man skal klippe grenene ind til det sted, hvorfra der skal startes om foråret. Man må godt 

være "hård" ved dem, når man klipper, for planterne bliver kun smukkere af det i det kommende år. 

 

Opbevaring i mørke er bedst ved en temperatur omkring 6 grader (triphyllaer noget mere), og så skal 

man især tænke på fugtigheden. Planterne skal holdes fugtige (også stammen) dog uden at vande. Er 

man så heldig, at der kan komme grolys på fra hen på foråret, skal vandingen øges, samtidig med at 

der bliver sat lys på. Når planterne har stået inde en 14 dages tid, vil det være et godt tidspunkt at 

sprøjte forebyggende mod skimmel og rust. Sprøjtningen foretages igen 14 dage før de tages ud af 

vinterhi. 

 

Har man mange planter, er det et stort arbejde med tilbageskæringen, men det kan betale sig at gøre 

det ordentligt. Udbyttet herfor kommer næste år i form af en meget smukkere plante. Der er en del, 

der stadig sværger til, at tilbageskæringen skal foretages i foråret, når de nye spirer kan ses. For plan-

ten om at gøre må det absolut være forkert. Den kraft, planten har brugt til at sætte spirer på de grene, 

der skal klippes af, er jo helt spildt. 

 

 


