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 Røde, hvide, lilla til jul .…..                                                                                                                       …  … flere sorter til nytår 

 

 

 

Om - danske - afskårne tulipaner  

Danske drivhustulipaner drives, plukkes og sælges normalt i perioden fra cirka 10. 

december til midt i april.  

 

I løbet af en sæson kan drives mange forskellige tulipansorter - i alle farver og former.  

Nogle tulipaner kan kun drives til blomst i cirka 14 dage, mens 

andre sorter kan drives i hele perioden. Det er tulipanløget, der 

bestemmer – og derfor er det naturens orden, at der kun kan drives 

5-6 forskellige sorter i begyndelsen af sæsonen – dvs. fra midten af 

december. Men allerede i januar kan sortimentet bestå af mere end 

25 forskellige sorter samtidig, og sorterne skifter gennem sæsonen. 

 

Når du ser tulipaner i butikkerne allerede i oktober-november, så kommer de fra 

Holland, og de er drevet frem på løg fra New Zealand eller på ’is-tulipan-løg”, som er en 

metode/proces, der bruges i Holland, til at gemme tulipanløg fra året før.  

 

Tulipaner forandrer sig meget i vasetiden 

De fleste tulipansorter vokser og forandrer sig meget i vasetiden. Derfor må vasen gerne 

være lidt for høj fra start, - eller man kan – med fordel - afkorte tulipanerne undervejs. 

Køber man en mix-buket med forskellige sorter, vil man opleve, at de udvikler sig meget 

forskelligt. Nogle vælter ud over vasen og det er forskelligt, hvor meget de enkelte 

sorter vokser. Det er en smagssag, om man kan lide et vildt look, eller om man 

foretrækker en mere strunk tulipanbuket.  
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På Tulipangaarden driver vi normalt omkring 100 sorter årligt – og vi bruger kun store 

løg (fx str. 12), hvilket giver større blomster og klarere farver. Bundt-tulipaner (fx i 

supermarkeder) er normalt drevet på mindre løg – fx str. 8-10. 

 

 

Tulipaners holdbarhed 

Tulipaners holdbarhed varierer meget. Den afhænger først og fremmest af, hvilken 

temperatur de står ved, men der er også sorts- og sæsonforskelle. Nogle tulipaner 

beholder kronbladene på og er smukke under nedvisning.  

 

Ved stuetemperatur holder tulipaner i 5-9 dage. Står tulipanerne koldt hele tiden, kan 

de sagtens holde i tre uger eller længere.  Tulipaner elsker kulde! Afskårne tulipaner 

tåler ikke frost, mens tulipaner på løg kan tåle let nattefrost. 

 

Tulipaner holder længere, hvis man følger disse råd: 

1. Stil tulipanerne køligt så ofte som muligt.  

2. Skift eller efterfyld med koldt vand jævnligt 

3. Vase og vand holdes rent!  Stilkens sugeflade holdes ren og frisk – snittes/kortes 

gerne et par gange i løbet af vasetiden !! 

4. Tulipaner må ikke stå i direkte sollys eller ved radiator! 

5. Mængden af vand i vasen er ikke vigtig for, om tulipanerne vokser mere eller 

mindre (resultat af svensk undersøgelse). 

 

Diverse husråd fx tilsætning af kartoffelmel, citronsyre, sukker, klor, vodka, 

kobbermønter med mere har vi afprøvet ad flere omgange, hvor vi har 

sammenlignet helt ens buketter (samme udvikling). Konklusionen af vore – 

efterhånden mange forsøg viser, at ingen tilsætningsmidler virker som mirakelkur. 

Rent, koldt vand, ren vase og ren snitflade på tulipanen er dét, der skal til!  De 

forskellige husråd vil vi ikke kommentere på, da det er hjertebørn for mange. De 

fleste midler skader ikke og vore forsøg er ikke videnskabelige. Men er du i tvivl, så 

følg bare ovennævnte fem råd. 

 

NB: Tulipaner og friske påskeliljer må ikke stå i samme vase, da saften fra friske 

påskeliljer er giftig for tulipaner. 
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Hænger et par eller alle tulipanerne helt slapt i vasen, så kig på fotoserien om 

de Slappe Tulipaner (særskilt dokument på www.tulipangaarden.com under Tips om 

løgblomster.   

Her får du den korte version: hænger tulipanerne, fx hvis vasen er gået tør for vand, eller 

fordi sugefladen er blevet stoppet til på nogle af tulipanerne, så giv dem et rent snit og 

følg anvisningen, der står på tulipanpakken, det vil sige: 

 

 

 

 

 

 

 

Sovende tulipaner! 

Tulipaner kan transporteres og opbevares uden vand! 

Friske tulipaner kan nemt opbevares uden vand i nogle dage. Det kan være aktuelt, hvis 

de skal transporteres eller bruges til en særlig lejlighed. Her ligner tulipaner de 

"sovende" afskårne påskeliljer, som mange køber om foråret i butikkerne, selvom 

tulipaner langt fra er så hårdføre som de sovende påskeliljer.   

 

Opbevaring uden vand: 

1. Stil tulipanerne oprejste - koldt, men frostfrit, og godt indpakket i papir/avis, så de 

holder på formerne, da de selvfølgelig bliver slappe, når de ikke får vand.  

2. Herefter følges anvisningerne, som vist på tegninger oven for: I god tid før brug (en 

dag hvis de har stået flere dage uden vand) skæres 2 cm af stilkene, så snitfladen er 

frisk og kan suge vand.  

3. Sæt tulipanerne i vand - stadig i indpakningen for at holde dem oprette - i et par 

timer til de er saftspændte. Undgå pludselige temperaturskift. 

4. Herefter er de klar til vasen 😊 

(se evt fotoserien på www.tulipangaarden.com om slappe tulipaner (særskilt 

dokument)). 

Skær 1-2 cm af tulipanerne – 
eller mere, hvis de skal passe til 
en kort vase. Brug bare den 

store kniv 😊 

Sæt tulipanerne i vand med 
papiret om i 1 time evt lidt 
længere  

Sæt tulipanerne tilbage i 
vasen 

http://www.tulipangaarden.com/
http://www.tulipangaarden.com/
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Lidt om tulipanproduktion i Danmark: 

I Danmark er der ca 10 danske gartnere tilbage, der tilsammen producerer 3-4 mio. 

tulipaner, og de sælger alle deres tulipaner lokalt eller på specielle markeder. Det 

danske forbrug af tulipaner er 80-100 mio., så den danske produktion udgør kun en 

meget lille del. Der er flere, der efterhånden producerer tulipaner på friland til salg i 

marts, april – måske lidt tidligere, dvs. lidt før, de kommer i haverne. 

 

Tulipangaarden er et lille tulipan-gartneri ved Hadsten. Vi har haft 

tulipaner på gården i over 30 år. Ejeren Jens Torp har sin interesse 

for tulipaner fra sin fynske gartnerfamilie. Han er agronom med 

speciale i planteavl.  

Han har arbejdet med tulipaner og andre løgblomster det meste af 

sit liv, - det meste af tiden ved siden af sit faste job som 

planteavlsrådgiver, men nu, hvor han er pensionist, er det en 

passion på fuld tid.   

 

På Tulipangaarden sælger vi tulipaner både som afskårne og med løg fra sæsonstart i 

december til sæsonen slutter – ofte efter påske. (Løgene bestemmer de præcise datoer).  

 

Danske tulipaner med løg kan også købes på Sjælland, og der er begyndende import af 

tulipaner med løg fra Holland. Se særskilt vejledning ’Om tulipaner med løg’, hvis du vil 

vide mere om, hvordan man kan bruge tulipaner med løg. 

 

På Sjælland – Lolland Falster sælger nedenstående tulipangartnere også via egen 

gårdbutik fra december. 

Facebook/Instagram: ToftegaardTulipaner   - Sjælland 

Facebook/Instagram: BregnholtBlomster    - Lolland 

 

På Fyn: Søbjerggård v/Henning og Jette Vestergaard Dam, Kohavegyden, 5672 Broby 

 

Vi følger op med flere efterhånden, som vi kender deres aktuelle produktion. 

 

 

 


