
Årets gang i fuchsiahaven 
”Fuchsia” - september 2007 

Af Else Højbjerg 

 

Septembers himmel er så blå …. 

Ja, lad os håbe, at eftersommersangens første linje vil gå i opfyldelse. 

 

Vi er just ikke blevet forvænte med blå himmel i sommermånederne, og planternes trivsel har stået 

på et minimum i de lange regnfulde perioder, vi har haft. Det har været vanskeligt at få gødet planter-

ne på en fornuftig måde, når gødningssaltene blev vasket ud næsten lige så hurtigt, som vi tilførte ny 

næring. 

 

Skimmelsvampene har haft alt for gode muligheder for at angribe de våde stængler og blade. Og 

planterødderne har ikke haft det alt for godt i den dyngvåde jord i hængepotter og krukker. Det ene-

ste, vi har kunnet gøre, har været at hælde vand ud af potterne, lægge planterne ned eller bringe dem i 

ly, hvor det har kunnet lade sig gøre. 

 

Hvis vejret i august og september bliver lidt mere solrigt, har vi dog stadig mulighed for at se et flot 

blomsterflor i eftersommeren og i det tidlige efterår. 

 

Og derefter skal vi til at tænke på overvintringen af planterne. Hvis jorden stadig er meget våd til den 

tid, vil det være nødvendigt at sørge for en rimelig udtørring, inden planterne beskæres og bringes i 

vinterhi. 

 

Beskæring 
Hvor meget man vil beskære planterne, afhænger dels af pladsforholdene og dels af temperatur– og 

lysforhold på overvintringsstedet. Dertil kommer, at der kan være visse planter, som skal have særbe-

handling. 

 

Fordelen ved en hård beskæring og fjernelse af alt løv er, at risikoen for at bringe sygdomme og ska-

dedyr med til opbevaringsstedet minimeres. Ulempen kan være, at planterne kommer senere i gang 

om foråret, hvis man ikke har mulighed for at bringe dem ud af vinterhvilen på et tidligt tidspunkt. 

 

Men der findes også sorter, som kun tåler en let beskæring om efteråret, fordi de bedst kan overvintre 

som grønne planter. Nogle af WALZ-sorterne hører til denne gruppe, og triphylla-sorterne vil også 

have gavn af en moderat beskæring. Fuchsia, som overvintrer som grønne planter, har brug for lyse 

opbevaringssteder med en temperatur på 10-15 grader. Til overvintrende unge stiklinger kan man 

bruge samme opbevaringsforhold. For alle disse planter gælder det naturligvis, at de har brug for en 

moderat vanding vinteren igennem, at de regelmæssigt bliver efterset for sygdomme og skadedyr, og 

at visne og nedfaldne blade  fjernes for at undgå skimmelsvampene. 

 

Forebyggelse. 
Inden planterne bringes til deres vinterhi, kan det anbefales at sprøjte dem med et svampehæmmende 

middel f.eks. Atamonvand (1 dl Atamon i 1 liter vand). 



Sprøjt også forebyggende med et insektmiddel. Og endelig er der så pottejorden, som kan være inva-

deret af Øresnudebillens larver. Larverne kan slå planterne ihjel i løbet af vinteren, fordi de spiser 

rødderne og gnaver i rodhalsen. Et angreb af Øresnudebillen vil vise sig som ”billetklip” i bladrande-

ne, og hvis man har bemærket det på planterne, er der stor sandsynlighed for, at billen også har lagt 

sine æg i plantejorden. Larverne kan bekæmpes ved udvanding af nematoder, som kan bestilles i 

plantecentre, men udvandingen skal ske inden jordtemperaturen falder til under 120. Udvanding kan i 

øvrigt ske hele sommeren, hvis jordtemperaturen befinder sig i intervallet 12 - 250. 

 

Opbevaring af grønne planter 
Kan ske i lyse, frostfri rum, i vinterhave, væksthus eller lyse beboelsesrum. 

Det er vigtigt, at der kan ske udluftning i løbet af vinteren på frostfri dage. 

Ganske unge planter kan viderekultiveres her og ligeså unge planter under opstamning. En svag gød-

ningsopløsning kan evt. bruges som spray nogle gange i løbet af vinteren, men i de mørkeste måne-

der bør væksten ikke forceres. 

 

Opbevaring i mørke rum. 
Frostfri rum, hvor temperaturen ikke overstiger 7-10 grader er ideelle, når det drejer sig om overvint-

ring af nøgne planter (kraftigt beskåret og helt bladløse). 

Opbevaring under disse forhold har den store fordel, at der ikke kræves nogen særlig form for pleje. 

Når planterne sættes ind får de en grundig vanding, men i løbet af vinteren skal der kun vandes efter 

behov og altid meget sparsomt. Et eftersyn hver 3. uge burde være tilstrækkeligt. For evt. at spare 

vandingsarbejdet kan rodklumpen eller potten placeres i en plasticpose, som snøres sammen ved 

rodhalsen. På den måde vil der ikke ske nogen fordampning fra jorden.Udluftning må foretages så of-

te som muligt på frostfri dage.  

Planterne skal have en hvileperiode i vintermånederne. Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis de be-

gynder at sætte nye skud. Det vil give planten en unødig belastning, og de nye blege skud tjener intet 

formål. Skulle det alligevel ske, må de klippes af ca. 1 cm fra vækstpunktet eller simpelthen med for-

sigtighed fjernes helt.  

 

Andre opbevaringsmuligheder? 

Til ældre / træagtige planter kan man anvende jordkule, drivbænk, koldhus eller hvad man ellers kan 

finde på. Dog må man under alle omstændigheder sørge for at skabe nogle forhold, så temperaturen 

omkring planterne aldrig kommer under frysepunktet. 

Man må endvidere sikre sig mod indsivning af grundvand og smeltevand, ligesom man må forhindre, 

at mus kan komme i kontakt med planterne. 



De vinterfaste sorter / havefuchsia. 
Gamle etablerede planter klarer en normal dansk vinter uden særlige foranstaltninger. Men rodnettet 

på de fuchsia, som blev plantet ud i forsommeren, kan sikkert have gavn af en vis beskyttelse, f. eks. 

ved hjælp af noget spagnum eller en bunke visne blade placeret i området omkring rodhalsen med  

nogle grangrene stukket i jorden rundt om planten for at holde på materialet. Planternes visne blom-

sterstængler vil også yde en vis beskyttelse, og de bør først beskæres til foråret. 

I en vinter med lange perioder med hård frost kan det blive nødvendigt med yderligere dækning, især 

hvis der er tale om barfrost, medens et godt snelag vil give planterne en beskyttende kappe. 

 

Flere oplysninger. 
Der kan skrives meget mere om vinteropbevaring og forberedelserne dertil. 

Der er skrevet om emnerne hvert år, og i Jubilæumsbogen findes et fyldigt afsnit om emnet samt be-

skrivelser af, hvordan nogle af vore medlemmer løser opgaven. 

Mange af de tidligere artikler kan i øvrigt læses på denne hjemmeside: 

 

 

Årets gang. 
Alle de beskrevne opgaver og vore overvejelser om håndteringen af begrebet ”vinteropbevaring” er 

tilbagevendende år efter år, fordi vore klimaforhold ikke er skabt til alle de frostfølsomme vækster, 

som vi så gerne vil forsøge at få fornøjelse og glæde af. Vi flytter dem ud - vi flytter dem ind - og vi 

flytter ud igen med fuchsia, margueritter, engletrompeter, nerier, citrusplanter osv, osv. 

 

Havefolk under mildere himmelstrøg undrer sig over al den energi, som vi er parate til at bruge for at 

dyrke og opbevare alle disse sjældne / smukke / eksotiske / fremmedartede træer, buske og stauder. 

 

Men nogle af os gør det gerne. 

EH 


