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Lecakugler: 

Det er vigtigt at få dræn og luft 
til planternes rødder for at opti-
mere en god vækst, og undgå 
råd og misvækst. Dette gives 
ved at tilføje lecakugler til kruk-
kens nederste fjerdedel, sørg for 
at der er hul i bunden, så over-
skydende vand kan ledes bort. I 
altankasser tilføjes ca. 5 cm le-
cakugler. Lecakugler er også 
med til at forhindre at dine kruk-
ker frost sprænger. 

 

Pottemuld: 

Brug altid en god kvalitets muld til 
dine krukker. Krukke potte muld er 

en god lys og luftholdig muld, der er 
tilføjet ler granulat for bedre at holde 
på vand og nærings stoffer. Derud-

over er der tilføjet grundgødning, 
kalk og mikronæringsstoffer for at 
give planterne den bedste start og sta-

bil vækst. Krukkepottemuld poserne 
fås i flere forskellige størrelser. 

 

Pyntebark: 

Du kan med fordel bruge pyntebark i 
toppen af dine krukker for at give et 
smukkere udtryk. Pyntebark er med til at 
holde på vandet og hvis laget er tykt nok 
mindsker det også ukrudt.  

Gødningskugler: 

Med gødningskugler skal du kun tænke på at gøde dine 
krukker én gang om året, disse holder nemlig en hel 
vækst sæson (5-6 måneder) kuglerne frigiver langsomt 
den mængde gødning dine planter har brug for, for at få 
mange blomster stærke farver og et smukt løv. Du skal 
bruge 1 gødningskugle for 5 liter jord. Vær ikke bekym-
ret over at kuglerne ikke har haft virkning hvis du finder 
rester fra kuglerne når du senere tømmer krukken, det er 
helt normalt at kuglen ikke opløses helt.  



Andet tilbehør: 

Underskåle: 

Du kan med fordel bruge underskåle til dine kruk-
ker når du skal vande, husk blot at fjerne under-
skålen om vinteren da den ellers vil fyldes med 
vand og din krukke vil frostsprænge. Vend den 
evt. på hovedet og stil din krukke oven på, dette mindsker også 
frostsprængning af krukken, og løfter den fra det kolde underlag. 

Krukkefødder: 

Krukkefødder findes i mange farver og former så 
der er helt sikkert en der passer til din krukke. 
Brug dem til at løfte krukken op fra jorden, det er 

godt for underlaget og det hindrer myrer i at flytte 
ind i din krukke. Brug dem gerne om vinteren da 
det mindsker frost sprængning. 

Krukkehjul: 

Krukkehjul er en plade med hjul på du kan flytte 
rundt med på jævne overflader. Dette er en stor for-
del hvis du jævnligt skal rykke rundt, eller ikke kan 
løfte dine krukker. De forhindrer 
også myrer i at flytte ind i din 
krukke.  

Monatank: 

En monatank er et smart vandings system der er 

udarbejdet til at passe ned i din krukke, der findes 

flere forskellige størrelser. Den fungerer ved at du 

lægger et lag lecakugler i bunden af din krukke, 

placer monatanken oven på lecakuglerne, fyld 

hullet i midten med jord, og dæk resten af tanken 

helt, plant krukken til og hæld vand og flydende 

gødning i tanken gennem røret. Vand for oven 

indtil planterne har etableret sig. 



Sådan gør du: 

Start med at fylde lecakugler i en fjerdedel af bunden på din 
krukke, tilføj evt. en monatank. Derefter tilføjer du krukke pot-

temuld, tryk forsigtigt jorden lidt til, sæt dine planter ned så de 
passer til krukkekanten, tilføj mere jord rundt om planterne og 
tryk lidt til igen. Tilføj gødningskugler ved at forsigtigt at tryk-

ke dem ned med en pegefingers dybde. Vand krukken til og til-
føj med fordel et lag pyntebark. Stil krukken et passende sted og 
nyd det gode resultat. 


