
  

 

  

  

De bedste stedsegrønne planter 

til vinterkrukkerne 

  

  
 

 

Nu er de sidste sommerblomster visnet og krukkerne på altanen og 

ved fordøren ser lidt triste ud, så det er nu vi skal til at pynte op til 

vinteren og ikke mindst julen. Et par store, smukke krukker med 

stedsegrønne planter ved fordøren, giver en skøn velkomst til både 

vores gæster, men så sandelig også til os selv, når vi kommer hjem 

fra arbejde i de mørke måneder. Planter du Ceder, fyr eller gran i 

krukkerne er de samtidigt klar til at prydes med et par lyskæder i julen. 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iddyihl-l-r/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iddyihl-l-y/


Stedsegrønne planter i krukker skal placeres et sted, hvor solen ikke 

skinner hele tiden. Især i februar kan vi få klar frost og meget sol. Det 

får bladene til at miste meget vand, og når frosten binder jorden, kan 

planterne ikke hente vand op til dem og de visner. Samtidigt er det 

dog vigtigt, at krukkerne har et godt dræn, så rødderne ikke drukner. 

Sæt også krukkerne lidt i læ, det får planterne til at holde sig pæne i 

længere tid. 

Der er masser af smukke planter, der kan dyrkes i krukkerne. 

De mindre stedsegrønne nåletræer er oplagte, de har et kompakt og 

tæt forgrenet rodnet og en langsom vækst, som gør dem velegnede til 

krukkedyrkning. 

  

 

 

Mange kan bruges, her skal fremhæves et par af de bedste: 

Sukkertopgran (Picea glauca 'Conica') er nærmest perfekt kegleformet 

og meget finnålet. Den er dekorativ hele vinteren og kan blive til det 

sødeste juletræ, der sørger for, at julestemningen indfinder sig 

allerede på fortrappen. 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iddyihl-l-t/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iddyihl-l-j/


Cedertræ (Cedrus 'Atlantica glauca') er dejligt slank og har de flotteste 

blå nåle – også meget velegnet til juletræs-kæde. 

Serbisk gran (Picea omorika) er et skønt, slankt juletræ. Når den bliver 

for stor til krukken kan den plantes ud i haven. 

En klassiker er Almindelig buksbom (Buxus sempevierens), især den 

formklippede kugle gør sig godt i krukkerne. 

Skal krukkerne bruges til forårsløg tidligt i det nye år, kan man i stedet 

for at plante grønne planter, stikke pyntegrønt ned i krukkerne og give 

dem det frodige og hyggelig udseende 

Pyntegrønt fås både som Normannsgran, Nobilisgran og som 

fyrgrene. 

  

 

  

PS. Kuglebuksbom og Serbisk gran er på tilbud. 

  

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iddyihl-l-i/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iddyihl-l-k/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iddyihl-l-u/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iddyihl-l-o/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iddyihl-l-b/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iddyihl-l-p/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iddyihl-l-n/


  

  

Med venlig hilsen 

Søren Isøe Klærke 

Shopansvarlig 
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Du modtager dette nyhedsbrev, da du har tidligere har tilmeldt dig via 

vores shop 
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http://planteshop.createsend1.com/t/t-u-iddyihl-l-c/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-li-iddyihl-l-m/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-fb-iddyihl-l-x/

