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             Dyrkning af krydderurter 
 

 

For at sikre et godt resultat kræver alle krydderurter velgødet jord og 

pasning i form af lugning og beskæring. Nogle krydderurter, som f.eks. 

basilikum og dild, er enårige, medens mange er stauder - mynte, 

fennikel - eller små buske, som timian og rosmarin. 

 

Mange krydderurter er planter, som gerne og bedst vokser i fuld sol og 

helst skal plantes i veldrænet jord. Det gælder timian og oregano af alle 

slags, rosmarin, vintersaar, karryplante, purløg m.fl. Veldrænet jord fås 

ved at blande grus (ikke sand) og evt. spagnum eller kompost i jorden. 

 

Mynter skal plantes med omtanke. Mynter er potente urter, som hurtigt 

invaderer naboerne, hvis de plantes sammen med andet. Man kan med 

fordel plante mynte for sig selv i krukke eller en spand uden bund 

gravet ned i bedet. Mange af mynterne er meget robuste. Det gælder 

chokolade-, peber- og maroccomynte. Nogle af frugtmynterne – 

jordbær, appelsin, grape mynte - er ikke altid hårdføre. 
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De meget velduftende salvier – appelsin-, solbær- og ananassalvie samt 

citronverbena, mexikansk estragon er ikke vinterhårdføre. De skal alle 

klippes tilbage og kan evt. overvintres frostfrit. Især solbærsalvie og 

mexicansk estragon (med anis) blomstrer meget fint hele sommeren. 

 

Det er meget fint at dyrke krydderurter i krukker, kasser eller højbede. 

Sørg for at skifte jorden hvert 2. eller 3. år og tilføre gødning i april og 

supplere to gange i løbet af sommeren. Som gødning kan anvendes 

organisk- eller kunstgødning. Kompost fra den kommunale 

genbrugsstation kan meget fint lægges ud i et ½ cm tyk lag ,mellem 

planterne. Komposten indeholder mange næringsstoffer og tilfører 

desuden organisk materiale til jorden. Især krukker men også højbede 

kan hurtigt tørre ud. Så husk at vande, hvis der er brug for det. Jo større 

krukkerne er, desto mindre er risikoen for udtørring. 

 

Overvintring sikres bedst hvis jorden i potterne eller højbedet holdes 

nogenlunde tør. Mange af de planter, der går til i løbet af vinteren, dør 

ikke af frost men af kombinationen af frost og vand. Sæt potterne under 

tagudhæng eller i drivhuset. Højbedet eller kassen kan dækkes af en 

tagplade el. lign. Om foråret når vækstsæsonen starter, tilføres vand og 

gødning. 

 

 

Med venlig hilsen og god fornøjelse 

 

Hans-Henrik Källstrøm                                                                   
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