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Krukke med kløver, kattegræs og krydderurt
Man kan få en fornemmelse af, at der hersker snævre faggrænser i
planteverdenen. Men det er jo ikke planterne, der har fundet på, at grønsagsplanter kun kan dyrkes i
lige rækker i køkkenhaven, krydderurter i et dertil indrettet krydderurtebed og sommerblomster i
krukkerne. Hvis man blander planterne på kryds og tværs, får man nye muligheder for at skabe helt
anderledes krukker eller bede for den sags skyld.
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Hvidkløver i forskellige
sorter
Haveejere har det med at skelne skarpt mellem krudt og ukrudt. Men hvad nu med hvidkløver?
Irriterende i græsplænen - men de nye sorter af hvidkløver, Trifolium repens, der i øvrigt er dansk
forædlet, er helt fantastiske i både krukker og blomsterbede. Her sorten ’Isabella’ med smukke røde
blade. Ikke til at stå for. Og der er en hel stribe af sorter med hver deres lækre farvespil og en
holdbarhed og robusthed, der gør dem krukkeegnede det meste af året.

Forårsstemning i krukkerne med kattegræs
Kattegræs, Cyperus, produceres målrettet til katte og katteejere, og gartneren ruller da også noget med øjnene ved tanken om at bruge
den i forårskrukkerne. Og ja, den er blevet til i et væksthus, og nej, den tåler ikke frost og bliver lidt ﬂosset i stærk blæst. Men det er en
charmerende plante, der er perfekt til at give forårsstemning i krukkerne. Og går det galt på grund af vejret, er investeringen til at
overse, og planten nem at erstatte med en ny. Min erfaring er, at det går ﬁnt.

Narcisser og citrontimian sammen
Citron-timian, Thymus x citriodorus, er ikke alene dejlig til køkken- men også til krukkebrug, hvor de bittesmå gulgrønne og dejligt
duftende blade væver sig ﬁnt ind mellem krukkens andre planter. De øvrige planter i krukken her er en sart rosa Primula ’Prima Bella’
og narcisser af sorten Narcissus ’Professor Einstein’. De springer snart ud med hvide blomster med en rødlig bikrone, der forhåbentlig
vil matche helheden. Bare et blandt mange potentielle eksempler på utraditionelle krukkerier, der kan skræddersys til omgivelserne,
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for så vidt angår form og farveholdning.
Læs mere om haven på Lotte Bjarkes blog her

19 marts 2014

Lotte Bjarke, 1403
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