
Tulipaner med løg – Hvordan bruges de? 

Tips om løgblomster fra Tulipangaarden.com  

 

Side 1 af 5 

Else og Jens Torp, www.Tulipangaarden.com 
 

 

 

Tulipaner med løg … hvordan bruges de? 

 

 

Tulipangaarden sælger tulipaner både MED og uden løg. Når 

du køber et bundt tulipaner med løg fra Tulipangaarden, er 

det meste af jorden ofte skyllet af løgene, og løgene er pakket 

i en plastikpose.  Plastikposen skal bl.a. holde på fugten 

omkring løget, og der er papir om, for at støtte tulipanerne.    

 

Så længe løget er på tulipanerne, har de ’madpakken med’. 

Det er en fordel, hvis de skal transporteres langt – fx til en 

ferietur, - eller det er nødvendigt at købe dem nogle dage, før 

de skal bruges. Tulipanerne med løg skal ikke tørre ud, for så 

bliver de slappe. Er det alligevel sket, så pak dem ind i 

avispapir og sæt dem i en spand med rigeligt vand – gerne 

udenfor, hvis der er frostfrit (og gerne natten over). Så bliver 

de strunke igen.     

 

 

 

Tulipaner med løg kan bruges på flere måder:  

1. Mange køber tulipaner med løg som gæstebuket.  

Bundtet med løg, kan ’stå selv’, og det er derfor er nemt 

at have med som værtindegave, så værtinden kan vente 

til næste dag med at gøre mere ved buketten. 

 

2. Du kan selvfølgelig altid lade være at bruge løget og 

plukke tulipanen af, som om den stod i haven. I så fald 

følges anvisningerne for afskårne tulipaner.  
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3. Mange sætter tulipaner med løg i en høj glasvase/henkogningsglas 

i stuen. Løg-roden skal lige være dækket af vand, dvs. 1-2 cm vand, 

men de tager ikke skade af mere vand, men vandet bliver snavset. 

Det er oftest en fordel at sætte dem sammen med grene for at 

kunne placere tulipanerne pænt. Og det ser også flot ud!!  

 

Pynt med mos, gran, kogler, andre forårsløgplanter, julekugler og 

forårsgrene. Det er hurtigt at lave en smuk og flot dekoration til 

enhver lejlighed, og tulipaner med løg står flot. Man behøver ofte 

kun få tulipaner, for at lave en smuk dekoration.   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Den allerbedste anvendelse er at plante tulipanerne med løg i krukker og 

kasser udendørs. Tulipaner på løg er hårdføre. Plant sådan: Sæt tulipanerne dybt 

ned i krukken. Her starter vi ofte med at sætte tulipanerne ned i bunden og hælde 

jord over løgene. Så kan man skubbe dem lidt rundt efterfølgende. Løgene skal 

være godt dækket af jord, så de kan stå fugtigt. Stilkene skal kun have let 

dækmateriale. Mos (fra græsplænen) er rigtig godt, da det holder på fugten, men 

ellers grenaffald og nedfaldsblade. Sæt grene og grønt mellem tulipanerne, så 

stilkene står beskyttet mod vind og vejr. Tulipaner i krukker tåler lette frostgrader, 

når de først er tilvænnet kulde. De kan godt hænge med næbbet morgenen efter 

en frostnat, men rejser sig igen, når de har sundet sig. Bliver der hård frost, sne eller 

hagl sættes tulipanerne under tag eller dækkes med avishat eller en udtjent 

Gulvvase: Lad tulipaner svæve i 

vand i forskellig højde - brug  

fx sammenkrøllet cellofan eller 

plastik  under løget 

1Fra kunde:  festlig                    
-fødselsdagsbuket 

Fra kunde: Juledekoration med lærk 
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dynejakke!  Har du en overdækket terrasse, som kan ses fra dit foretrukne 

opholdsrum – så kan du have glæde af en kasse tulipaner i lang tid. Og mangler du 

lige et par stykker til en vase, kan du plukke fra kassen. 

 

 

En udendørs krukke med tulipaner kan normalt holde 2 måneder afhængig af 

vejret. Få dem ud i god tid inden foråret. 

 

Om muligt: stil den så den kan ses fra køkkenet/stuen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Kassen med hvide tulipaner (og juleroser forrest) blev tilplantet den 22. 

december 2018. Sidst i januar (foto 26. januar) kom der en uges snevejr, hvor 

tulipanerne var dækket med sne. På sidste foto taget 3. februar hænger de lidt 

med hovedet, - men har klaret sig! Dette er kun muligt, fordi de havde stået 

længe ude før snevejret, at de var hårdføre nok til at rejse sig. MEN: Det ville 

selvfølgelig have været bedst at sætte kassen i garagen til vejret blev bedre.  

Tulipaner på løg ude tåler ned til 4 frostgrader, hvis de er vænnet til kulde og let 

frost. Sæt altid grene og blade ned omkring stænglerne, så de står lidt i læ. 

 

Til gengæld bryder tulipaner sig ikke om at stå i stærk forårssol, så undgå det, 

hvis du vil have glæde af tulipanerne længe.  
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Kan jeg smide det afdrevne løg i haven, så der kommer tulipaner næste 

år? 

Det korte svar:  Der er ingen garanti for genvækst af afdrevne løg. 

 

• Man kan forsøgsvis plante løget i haven, når tulipanerne er afblomstret, men der er 

som nævnt ingen garanti for at der kommer en tulipan året efter. Tulipanløg til 

haven skal nemlig købes af årets løgproduktion, dvs. løg, som er taget op i juni/juli, 

og de kan normalt købes fra september/oktober i butikkerne. Disse løg plantes i 

november. Løg af havesorter er mere hårdføre og har lidt nemmere ved genvækst 

end løg beregnet til drivhusproduktion af tulipaner.  

 

• Hvis man køber tulipanbuketter med løg sidst i 

marts eller i april, hvor vi er tættere på 

tulipanernes naturlige drivtidspunkt, så er der 

lidt større chance for genvækst af nogle af 

løgene, hvis de lægges i haven, især hvis man 

følger rådene herunder. Fotoet til højre, som en 

kunde har sendt os, viser genvækst af løg af to 

buketter tulipaner med løg købt i marts året før 

og sat direkte ud. Den røde tulipansort er en 

stærk sort, og den er kommet igen hvert år 

(foreløbig 5 år). 

  

• Have-entusiaster! kan drive afdrevne løg frem til ny vækst ved følgende metode: 

- År 1: Læg de afdrevne løg i jorden efter afblomstring fx i en netsæk. Lad dem 

ligge i et par måneder, hvorefter de tages op og tørres.  Løgene lægges i haven 

fx i urtebed (eller i en krukke/kasse) midt i oktober. 

- År 2: Næste år vil der primært komme grønne blade og måske få tulipaner. De 

grønne blade gødes.  Når bladene er nedvisnede tages løgene op igen – oftest i 

juni. Tør dem, og læg dem igen midt i oktober.  

- År 3: Herefter er der gang i tulipanproduktionen. Proceduren gentages årligt 

(eller hvert andet år), for at sikre at løgene og dermed tulipanerne holdes friske, 

sygdomsfrie.  
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En kunde har bidraget med denne gode idé: 

Den blomsterglade kunde køber tulipanbuketter med løg tidligt på året og planter 

dem i krukker. Når de er afblomstret fx sidst i april tages løgene op, – og hun følger 

ovenstående beskrivelse (år 1). Herefter planter hun sommerblomster i krukkerne. Når 

sommerblomsterne er visnet i oktober plantes løgene i krukken igen. Evt. suppleres 

med lidt nyindkøbte tulipaner med løg i foråret. Sådan kan man have flotte krukker – 

næsten året rundt.    

Tak for idéen. 

TuliTulipan-kassen kan holde sig flot et par 
måneder ude, hvis vejret er koldt og kassen 
står beskyttet for hagl, sne og blæst 


