Artikel: Plantera i olika färggrupper på terrassen

En ”krukträdgård” ska vara enkel och snabb att skapa, och den ska inte handla om ett beslut för livet, menar en känd trädgårdsskribent. Det ger möjlighet till förnyelse och variation under hela sommaren, och resultatet är alltid fräscht och läckert. 
Karina Demuth, som är journalist och författare till flera trädgårdsböcker, följer några enkla regler när hon skapar sin krukträdgård: 
-        Jag placerar krukorna förskjutna från varandra så att de ger ett slags 3D-upplevelse. Det gör jag genom att ställa dem exempelvis på någon form av sockel eller på en gammal trädgårdsbänk.
Karina Demuth fortsätter:
-        Till själva krukorna startar jag med några växter som fungerar som en god grund, till exempel något städsegrönt som buxbom, eller växter med vackra blad, exempelvis fetknopp eller kryddväxter. På så sätt är krukträdgården hela tiden vacker och grön. Sedan bygger jag på den, så att den får höjd och fyllighet. 
Genomgående färgtema
Det gäller att välja stil och färg – och att vara sitt val trogen, så att resultatet inte blir ett sammelsurium av färger. Därför rekommenderar Karina Demuth att man väljer ett färgtema som vitt, rosa eller blått, som erbjuder riktigt många valmöjligheter, och att man låter blommornas olika höjder bidra till variationen i krukträdgården.   
Krukträdgården – en flexibel lösning
När man väl bestämt sig för ett färgtema, bör man satsa på vackra ettåriga sommarblommor, för i motsats till en anlagd trädgård ska krukträdgården inte vara för evigt, påpekar Karina Demuth. 
-        Välj blommor som håller länge och blommar rikligt hela sommaren, som till exempel ”Million Bells”, en av de nyare Petunia-sorterna, som bara fortsätter att komma med nya blommor. Behöver du lite extra färg, så att krukorna ser vackra och fräscha ut när vännerna kommer på besök, kan du alltid ersätta utblommade växter med nya, och vips har du ett nytt och spännande krukarrangemang,
avslutar Karina Demuth.

Förslag på växter som kan användas för att lägga en ”grund” i krukor:
Buxbom
Kryddörter (oregano, timjan)
Fetknopp (Sedum)
Funkia (Hosta) 

Förslag på växter som blommar hela sommaren:
Stjärnöga (Osteospermum)
Flitiga Lisa (Impatiens)
Snöflinga (Bacopa)
Nemesia
Petunia (de nya, som inte ska nypas av, t.ex. Surfinia, Million Bells)
Pelargoner
Brudslöja (Gypsophila)
Cleome hybrid

Förslag till växter som ger höjd och fyllighet i krukträdgården:
Hortensia (Hydrangea)
Japansk lönn
Lavendel (Lavandula)
Faktaruta: 
Så skapar du din egen ”krukträdgård”, steg för steg:
1. Vattna växterna ordentligt innan de planteras. Sätt dem i en hink eller en balja, så att de suger åt sig ordentligt. 
2. Lägg lecakulor, krukskärvor eller pärlsten i krukans botten, och därefter krukjord.
3. Ta bort växternas krukor. Plantera först de högsta växterna och därefter de små mellan de höga. 

