Kerstboom in huis
Er gaat niets boven een echte kerstboom in huis. Het gaat om het kiezen van de juiste soort en de
goede verzorging. "Oh dennenboom", zingen we dit liedje. Toch zijn de meeste kerstbomen geen
dennen maar sparren. De bekendste kerstboom is de ouderwetse fijnspar Picea abies, een
snelgroeiend soort, die binnenhuis snel zijn naalden verliest.
Boom met kluit
Met de juiste soort boom en goede verzorging gaat een boom mee tot ver na kerst. Naalden vallen
uit door watergebrek. Wil je een boom langer opzetten, neem dan een boom met kluit. Let erop dat
de kluit groot is en zwaar aanvoelt. De boom heeft dan voldoende wortels, die niet zijn uitgedroogd.
Controle
Controleer de versheid van de boom door deze te schudden en met je hand langs de naalden te
gaan. Als er nauwelijks naalden uitvallen is het goed.
Verzorging in huis
Geef een boom na aankoop een paar liter water. Daarna water blijven geven. Zet de boom niet direct
in de warme woonkamer, maar laat deze even wennen door deze een dag en nacht in de schuur of
garage te zetten. Zet de boom niet te dicht bij de verwarming en bij vloerverwarming op een tafeltje.
Zorg dat het niet tocht en besproei eventueel de naalden.
Blauwspar
Deze heeft een bijzondere blauwgroene gloed (foto). De naalden vallen nauwelijks uit. De takken
zitten dicht op elkaar. In de tuin wordt deze boom 15 meter hoog.
Edele zilverspar
Deze boom is sterk geurend en mooi gelaagd. De zachte naalden vallen niet snel uit. Er is veel ruimte
tussen de takken, dus makkelijk te versieren.
Nordmann zilverspar
Een mooie vorm, glanzende diepgroene naalden. De boom maakt geen hars aan en geurt daarom
niet. De naalden prikken. Door de langzame groei is deze boom relatief duur.
Koreaanse zilverspar
Heeft een mooie, gelaagde vorm met zilverkleurige naalden aan de onderkant. De naalden vallen niet
snel uit. In de tuin wordt deze soort 10 meter hoog en krijgt prachtige kegels waar de vogels op af
komen.
Kerstster in huis
De Kerstster of Poinsettia (Euphorbia pulcherrima) dankt haar populariteit aan de opvallende
schutbladeren in rood of wit. Bij een goede verzorging behouden de schutbladeren maandenlang
hun kleur. Hou de potkluit vochtig door regelmatig te gieten. Geef de plant een lichte plaats, zonder
direct zonlicht. Na de bloei verpotten.
Succes met de keuze van de juiste boom. Over twee weken de laatste tuinrubriek van dit seizoen.
Heb je een vraag, mail
www.degroenehand.eu
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