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ulipaner vil vist ingen undvære i haven. De er forårets 

mest farverige blomster. Hvor finder man ellers den 

højrøde, den brændte orange eller den rosapink i 

så stærk en koncentration ? Selv den mest kræsne 

havemand eller –kvinde vil vel næppe undvære tulipaner i 

haven, for der er altid én, som passer i stil og farve.

Tulipaner kan plantes i krukker, i bede, i den vilde blomstereng 

og den lyse skovbund. De tidlige botaniske vildarter er gode 

at placere i forhaven et sted, man går forbi hver dag, eller hvor 

man kan nyde dem fra vinduet. For de blomstrer allerede i 

februar og marts, og da når man ikke altid så langt omkring i 

haven.

TULIPANER HAR ALLE FARVER OG FORMER

De mange dejlige farver suppleres af blomsternes forskellige 

sjove eller klassiske former. Vildarten Tulipa acuminata 

har rød- og gulstribede næsten sylespidse kronblade, 

som stritter elegant i vejret. Oplagt til en forårsdekoration. 

Papegøjetulipanerne er flerfarvede og krøllede og har på trods 

af den ofte aparte farvesammensætning et næsten naturligt, 

uskyldigt udtryk. Som en lidt forvirret blomst, der ikke ved til 

hvilken side, den skal vende hovedet. I modsætning til disse 

mere løse blomsterhoveder er Triumph-tulipanernes rendyrkede 

enkelhed nærmest perfekt. En mere stilren blomst end en 

ensfarvet hvid Triumph-tulipan er vanskelig at forestille sig.

De sene tulipaner er gode til at holde haven gående fra 

Forårsfarver med

Tulipaner vokser bedst på porøs og næringsrig jord, og det er vigtigt, at løget ikke ligger og 
sopper i vand om vinteren. Hvis jorden er stærkt leret, er det en god idé at blande grus i 
og som minmum at løsne den godt, inden løgene lægges. Tulipaner trives i fuld sol og let, 
vandrende skygge. Det er vigtigt, at løgene får tilstrækkeligt med lys, og at jorden ikke er 
kompakt, ellers danner løgene ikke nok tørstof til de nye blomsteranlæg.
Læg tulipanerne inden udgangen af oktober, så de kan nå at udvikle rødder, inden frosten 
når ned i jorden. Læggedybden skal være ca. 10-15 cm. Tommelfingerreglen siger, at 
dybden skal svare til tre gange løgets højde.  
Lægges tulipaner i krukker, er det vigtigt at sørge for et godt drænlag af grus i bunden 
af krukken. Stil den tilplantede krukke køligt og frostfrit og hold jorden let fugtig vinteren 
over. Når tulipanerne spirer, skal de have meget lys og lidt mere vand, men jorden må dog 
ikke være sjappende våd. Når tulipanerne flyttes udenfor, skal de gradvist hærdes, så de 
ikke svides af den skarpe forårssol. Stil krukken tørt i sommerhalvåret, og plant løgene i ny 
jord om efteråret. t
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forårets tidlige brus, til stauderne tager over i juni. De dobbelte 

tulipaner og papegøjeblomsterne hører til de seneste og 

blomstrer fra maj helt ind i juni, hvis vejret vil. 

TRIUMPH

Tulipaner findes i mange sorter og stadig nye kommer til. Man 

opdeler havehybriderne i 11 grupper og de botaniske i 4 efter 

blomsternes udseende og blomstringstid. En af de største 

grupper er Triumph-tulipanerne. Tulipanerne i denne gruppe 

er enkle, de har en kraftig vækst og bliver op til 50-60 cm 

høje. Blomstringen foregår normalt i april til maj. Den klassiske 

mørkerøde ‘Red Bouquet’ hører ligesom sorterne ‘Gavota’ og 

‘Princess Irene’ til denne gruppe.

SILDIGE, ENKLE

En anden enkeltblomstrende gruppe er de sildige, enkle 

tulipaner. Som navnet fortæller, er blomsten enkel og 

blomstringen sen, de blomstrer i maj. Blomsterne bliver 50-

60 cm høje, og alle farver og farvekombinationer kan findes 

i denne gruppe. Den smukke lavendelfarvede ‘Bleu Aimable’ 

og den sortviolette ‘Queen of Night’ repræsenterer den kølige 

ende af farvespektret.

LILJEBLOMSTREDE

Liljeblomstrede tulipaner hører til de mest elegante blomster 

med slanke hoveder, der smalner til om taljen og bøjer 

sig graciøst tilbage i spidsen. Når liljetulipanerne er fuldt 

udsprungne, ligner de liljer eller stjerner. Den gule ‘West Point’ 

lyser dejligt op en forårsaften. Den bliver ca. 50 cm høj og 

blomstrer i maj. Også i denne gruppe findes mange farver 

samt flerfarvede typer.

FRYNSETULIPANER

En af de sødeste tulipaner er den frynsede. Crispa-tulipaner 

eller frynsetulipaner. Kronbladenes kant er fint frynset, og 

man tænker straks på noget blødt og rart. Hos nogle sorter 

er frynserne hvide, selvom blomsten har en anden farve. 

Den jordbærrøde ‘Arma’ har frynser i samme farve som selve 

Pasning af tulipaner
Tulipaner kræver ikke den store pasning. Gød dem eventuelt lidt om foråret og efteråret , når de skal igang med at 
vokse, men undgå at overgøde, da blade og stilke bliver bløde. Ellers passer de stort set sig selv. Fjern blomsten, når 
den begynder at visne, men lad stænglen sidde, da løget skal samle næring fra blade og stængel. Synes man ikke om 
den strittende stab, kan man klippe den ned til øverste blad. Tulipanen skal have lov at visne helt ned, inden stængel 
og blade fjernes. 
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blomsten. Denne gruppe er temmelig ny, og en række sorter er 

undervejs. Højden er ca. 30-50 cm, og blomstringen begynder 

i maj.

VIR IDIFLORA

Viridiflora betyder grønblomstret. Det ser man, for alle blomster 

har grønne striber eller mønstre. Den terracottarøde og 

grønstribede ‘Artist’ bliver kun 30 cm høj. Det gælder også 

den hindbærrøde og grønstribede ‘Esperanto’ med fine, hvide 

bladrande, mens sorten ‘Florosa’, der har stribede blomster i 

hvidt, rosa og grønt er lang og slank, 50 cm høj. De blomstrer 

i april-maj.

PAPEGØJETULIPANER

Papegøjetulipanerne var tidligt populære. De store 

blomsterhoveder kan knække, hvis de står i stærk vind, men 

ellers er det gode, stærke tulipaner. ‘Fantasi’ har været kendt 

i snart 100 år, den bliver 55 cm høj og blomstrer i slutningen 

af maj.

SILDIGE, DOBBELTE

Sidst men ikke mindst skal nævnes den sart lyserøde, 

dobbelte ‘Angelique’. Det er en af de mest elskede tulipaner, 

som med sine yndige, pæonagtige blomster passer perfekt til 

den romantiske drøm. ‘Angelique’ hører til gruppen af sildige, 

dobbelte tulipaner. Også i denne gruppe findes mange farver, 

‘Uncle Tom’ er mørk rød med et strejf af blåt, ‘Up Star’ er varmt 

rosa, mens ’Charming Lady’, som bla. har ‘Angelique’ som 

forælder, er sart ferskengul med et touch af rosa. De dobbelte 

tulipaner er 40-50 cm høje, blomstrer i slutningen af maj og 

har 2-3 blomster pr. stilk, hvilket kun gør dem mere yndige.   

Der er altså nok tulipaner at vælge imellem, og 

udover de storblomstrede havetulipaner findes der 

en række vildarter, som udmærker sig ved bedre 

at kunne fortsætte blomstringen i haven i årevis. 

Visse vildarter er gode til at formere sig ved frø eller 

sideløg. Blomsterne er for de flestes vedkommende 

mindre, og stænglen ofte betydeligt kortere end hos 

havetulipanerne.

Desværre ser man ofte, at havetulipaner ikke blomstrer mere end 2-3 år, så 
forsvinder de, eller blomstringen ophører. Man kan tage løgene op, inden bladene 
er helt nedvisnede. Lad tulipanerne beholde de grønne plantedele til de er helt 
visne. De kan godt samle næring, selvom de er taget op. Læg løgene til tørre under 
et halvtag eller lignende. Puds de gamle, løse løgskæl af, og kasser syge løg. Når 
løgene er tørre opbevares de mørkt, tørt og køligt, til de skal lægges igen. Læg de 
største løg et nyt sted i haven i frisk jord. De små løg kan man plante i et særligt 
bed, for det vil vare nogle år, inden de blomstrer. Ved optagning og tørring giver 
man løgene en hvileperiode, som er nødvendig for løgets udvikling. Hvileperioden 
forekommer ikke på vedvarende fugtig jord. De tidlige sorter bør graves op hvert år, 
mens de sentblomstrende kan stå i haven i 2-3 år uden opgravning. De botaniske 
tulipaner behøver ikke denne behandling.

Den værste fjende er måske mosegrisen, som på en enkelt 
vinter gerne fortærer alle de tulipanløg, der findes i haven. 
Mosegrise spiser mange slags planter, men synes at have en 
særlig forkærlighed for tulipaner. Mosegrisene befinder sig 
bedst uforstyrret, så problemet er værst i blomsterengen eller 
den lyse skovbund. Er tulipanerne angrebet af gråskimmel, 
bliver bladene lasede og brune eller visne i pletter. Gråskimmel 
trives under fugtige forhold, og hvis løget er inficeret, spredes 
angrebet til spiren, når den strækker sig op gennem løget. 
Kasser de smittede løg. De skal ikke på kompostbunken.
Virusangreb giver stribede blomster og forkrøblede planter. 
Ikke alle stribede blomster er angrebet af virus. Virus overføres 
fra den syge plante til en sund, når bladlusene suger saft. 
Virusangrebne løg skal kasseres.
Bladlus angriber alle planter, men de tidlige tulipaner er fremme 
før lusene, så de vil næppe få problemer. Bliver vejret varmt i 
maj, kan de sene sorter angribes kraftigt, og da bladlusene altså 
spreder virus, er det bedst at fjerne dem. Bladlus sidder ofte i 
klynger, så de kan simpelthen kvases med fingrene.
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