
Efterår 

”Fuchsia” - september 2004 

Af Else Højbjerg 

 

Snart er det efterår, og fuchsiaplanterne skal inden længe tages ind. Før det kommer så vidt, er 

der endnu nogle ting, vi kan gøre for at forberede en god vinterhvile for planterne. 

 

• For det første skal gødningstilførslen standses. Planterne skal have lejlighed til at opbruge den 

gødningsmængde, som stadig måtte være i jorden, så de kan afhærde og standse væksten. 

 

• For det andet er det en god ide endnu en gang at efterse planterne for sygdomme og skadedyr. 

Rust og øresnudebiller skal helst ikke følge med til vinteropbevaringsstedet. 

 

• Planterne har godt af at være ude så længe som muligt, men ved den første nattefrost – og helst 

inden den indtræffer – sættes planterne i ly, så de kan nå at opsuge det meste af fugtigheden i 

den efterårsvåde pottejord. 

 

• Det næste, der skal ske, er tilbageskæringen. Når man klipper i planterne, bliver der nogle sår 

på stænglerne. Derfor bruges en god saks, så sårene får en glat og fin overflade, som hurtigt 

kan lukke af for svampeangreb – bræk derfor aldrig grenene af. 

 

• Ompotning kan også være et af efterårets gøremål, og det kan anbefales at bruge den mindst 

mulige potte. Efterse samtidig den gamle rodklump for øresnudebillens larver. 

 

• Når planterne tages ind, vil det være godt at forebygge angreb af skimmelsvamp ved at sprøjte 

dem f. eks. med atamonvand (1 dl atamon i 1 liter vand). Sprøjt evt. også med et insektmiddel. 

 

• Til sidst placeres planterne i deres vinterkvarter, som skal være sikret mod, at frosten kan nå 

ind til planterne. 

 

• Hvis planterne kules ned, passer de som regel sig selv hele vinteren, men hvis de opbevares i 

frostfri rum, må de efterses - og evt. fugtes - med nogle ugers mellemrum vinteren igennem. 

Blege skud fjernes løbende. De gør ingen gavn men bruger af plantens energi. Bladlus kan og-

så vise sig, og de aflives naturligvis. 

 

• Så er der de unge planter, som endnu ikke er blevet træagtige. De tåler ikke at miste løvet og 

skal overvintres lyst og ved ca. 120, vandes så lidt som muligt uden at væksten går helt i stå, og 

de bør løbende  kontrolleres for sygdomme og skadedyr. 

 

Læs meget mere om pasning og pleje året igennem i Jubilæumsbogen. 

 

 


