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De teelt van kerstsparren onder populieren is een mogelijkheid om méér profijt te hebben van
hetzelfde stuk grond. Daarom hier een handleiding voor de teelt van Picea abies, de fijnspar.

sparren is de groeiwijze van de planten. Deze moet zo zijn dat de etages niet te dicht of
te ver van elkaar zijn geplaatst.
Zodoende speelt de herkomst een belang-

De Picea abies ook fijnspar genoemd komt
van nature in zuidelijker delen van Europa
voor dan Nederland.
De noordgrens bevindt zich rond de Vogezen,Zwarte Woud, Thtiringer Woud en de
Karpaten.
De verspreiding verder naar het noorden is
door de mens bewerkstelligd.
In ons land wordt de Picea abies ook als
bosboom geteeld.

rijke rol. Voor de teelt van kerstsparren

Groeiomstandigheden
Het klimaat is in ons land niet gelijk aan dat
in b.v. het Zwarte Vy'oud.
De belangrijkste aspecten hiervan zijn:
- een neerslag groter dan 600 mm per jaar;
- een hoge luchtvochtigheid;
- lage temperaturen in de winter.
Droogte kan bij de teelt op onze zandgronden funest zijn. Dit wordt versterkt door
het feit dat de fijnspar een vlakwortelaar is
en dus geen water op grote diepte opzoekt.
Als standplaats vraagt de Picea abies een
zure (pH-KC1 4.5), liefst enigszins humeuze, goed ontwaterde, minerale grond.

dienen de zaden afkomstig te zijn van bomen die hoog in de bergen groeien. Een ander aspect is het tijdstip dat de knoppen
gaan uitlopen.

Voor kerstsparren is het wenselijk planten
te verkrijgen die later in het voorjaar uitlo-

pen. Dit om nachtvorstschade aan de pas
gevormde scheutjes te voorkomen.
In de regel worden planten gekocht die ook
voor de bosbouw worden geteeld. Over het
algemeen geeft dit weinig problemen aangezien de meest kerstsparren in de maat
1.50-2 m lengte worden verkocht.
Vanaf het zaaien zijn deze planten ongeveer 8 jaar oud. Tot deze leeftijd is de groeisnelheid meestal beperkt.
Het plantmateriaal dat van de boomtelers

wordt betrokken moet voorzien zijn van
een keuringsbewijs van de NAK-B (Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor
Alleen goed plantgoed komt in aanmerking
voor de aanleg van een perceel kerstsparuen.

een hoeveelheid van 20 ton per ha voldoende.

Grond
De gewone akkergrond en een ontginnings-

grond met een ongestoord profiel is

ge-

schikt voor de teelt van kerstsparren.
De grond mag echter niet van die kwaliteit
zijn dat de spar te snel groeit. De kans is dan
groot dat de onderlinge afstand van de etages (zijtakken) te groot wordt. Een onderlinge afstand moet hiervan ongeveer 30-40

Onkruidbestrijding

Voordat tot planten wordt overgegaan

is

het noodzakelijk de grond vrij van zaad- en
vooral wortelonkruiden te maken.

Tegen kweekgras kan het beste

in

maand september met 12 kg of 24 liter Amitrol of 4-6 liter glyfosaat (: Roundup) per

ha worden gespoten wanneer de boven-

Kerstsparren telen op kleigrond is ook mogelijk mits de zuurgraad (pH-KC1) niet te
hoog is.
Voor het planten is een grondbewerking
met een diepte van 30 cm voldoende, mits
geen storende of harde lagen voorkomen.

grondse delen ter hoogte van 10-15 cm aanwezig zijn. Deze middelen worden door het
blad opgenomen en naar de wortelstokken
getransporteerd waarnaa deze afsterven.
Deze toepassing moet minstens 4-6 weken

voor het planten worden uitgevoerd, om
oO schade aan het gewas te voorko-

Hnr.
Aankoop plantmaÍeriaal

Bij aankoop kan men volstaan met 3- of 4-

van 50 ton verteerde stalmest per ha of

jarige planten die op het boomteeltbedrijf
zijn geteeld en minstens één maal zijn ver-

compost komt in aanmerking.
Bij het gebruik van verteerde kippemest is

Voor het welslagen van de teelt van kerst-
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voorwaarden hoeft de verkoper namelijk
niet voor hergroei in te staan.

de

cm zijn.

Bemesting
Bij het planten in het voorjaar, kan in het
voorjaar een bemesting met een hoeveelheid van 50.000 liter runderdrijfmest per ha
worden aangewend. Ook een hoeveelheid

Boomteeltgewassen).
Bij aankoop kan men het beste een koopbriefje van de leverancier verlangen omdat
dan de voorwaarden waarop wordt gekocht
op papier staan. Eventuele reclames moeten volgens de Handelsvoorwaarden
Boomkwekerij Nederland (HBN) binnen
acht dagen worden ingediend waar de planten zijn gekocht. Volgens dezelfde HBN-

plant.

Indeling van het perceel
Aftrankelijk van de lengte en breedte van
het perceel is een transportpad nodig bij
een oppervlakte van meer dan 3 ha. Wanneer de oppervlakte kleiner is, kunnen de
sparren bij het kappen naar verschillende
richtingen worden afgevoerd.
Plantafstanden
De afstanden waarop wordt geplant variëert van 80 x 80 tot 100 x 100 cm. Volgens vele telers van kerstsparren is 100 x 100 cm de
beste plantafstand. Hierbij kunnen de sparren zich zowel in de lengte als de breedte
voldoende ontwikkelen.

Het planten
De tijdstippen voor het uitplanten zijn in

het naiaar omstreeks eind september tot
half oktober. Dit is het beste tijdstip omdat
de planten nog voor de winter aanslaan en
het volgend jaar vlot doorgroeien.
In het voorjaar omstreeks half tot eind april

kan geplant worden voordat de planten
gaan uitlopen.

Een belangrijk punt is er voor te zorgen dat
het plantmateriaal tijdens het transport niet

kan uitdrogen. Kuilen na het rooien en
voor het planten is slechts enkele dagen
toegestaan.

Bij droog en schraal weer dienen de wortels
van de planten goed nat te worden gemaakt. Dit kan gebeuren door voor het
planten het materiaal met de wortels een
halve dag in water te zelten.
Op de meeste bedrijven wordt met de schop

geplant. Hiervoor wordt de half ronde
plantschop of een wrikschop gebruikt. Op
enkele bedrijven wordt in te voren gemaakte sleuven geplant.
Het is noodzakelijk dat de wortels goed verspreid in het plantgat komen. Ook moet het
plantmateriaal rechtop in de grond staan.
Bij het planten moet er op worden gelet dat
het wortelgestel goed met de grond wordt
aangedrukt. Dit wordt overwegend met de
voet gedaan.

Onkruidbestrijding tijdens de Íeelt
Tegen zaadonkruiden kan direct na het
planten op onkruidvrije grond met ltlz-2kg
of liter simazin 50% per ha worden verspoten. Tijdens de rustperiode kan op min of
meer onkruidvrije grond 4 liter chloorprofam (chloor - IPC) of 2 kg diuron (AA-Karmex) worden gebruikt.
Bij aanwezigheid van muur verdient

chloorprofam de voorkeur. Indien mos
aanwezig is, kan beter diuron worden toegepast. Indien kweekgras aanwezig is kan
tijdens de rustperiode bij de reeds genoemde middelen nog Ttlz kg Dalapon worden
toegevoegd. De eventueel hierna nog aanwezige onkruiden moeten worden wegge-

schoffeld.

Ziektebestrijding
Gedurende de teeltperiode kunnen drie
soorten luizen voorkomen.
Ten eerste de Groene spaneluis,
dit is een kleine groene bladluis die aan de
naalden zuigt. De naalden verkleuren geel
en worden nadien bruin. De aantasting begint aan de buitenkant van de planten. Tijdens zacht weer in januari, februari en het
voorjaar kunnen dezehizen massaal voorkomen en de planten volledig leegzuigen.
Daarom is een nauwkeurige inspektie tijdens deze periode zeer belangrijk.
Ten tweede Takluizen,
dit zijn grijs tot bruin gekleurde grote luizen, die veelal aan de onderkant van de takjes leven. Door het zuigen aan de planten
veroorzaken ze ook bruinverkleuring aan

Bij aanplant van
x 1 m. is nodig.

de

fijnsparren dient de grond vrij van onkruid te zijn. Een plantafstand van

de sparren. Wanneer de genoemde luizen
aanwezig zijn kan worden gespoten met 50

gram Pirimor of 100 gram Undeen of 100
gram of milliliter parathion in 100 liter water.
Wanneer wintereieren van de groene sparreluis uitkomen kan worden gespoten met
endosulfan m.o. of tijdens de winter (december - januari) met 60/o vruchtboomcarbolineum.
Ten derde kan de sparappelgallulb op jonvaak op oudere sparren voorko-

í?J"".

In de groeitoppen ontstaan gallen waarin
zich de luizen bevinden. De jonge scheuten
groeien in het voorjaar veelal door de gallen heen.
Gedurende de maanden december - januari
kunnen deze luizen worden bestreden door

te

spuiten met een oplossing van 6"/"

vruchtboomcarboli neum.
Deze bespuiting dient bij vorstvrij en zonnig weer te worden uitgevoerd.

I

Ook kan men vanaf half juli tot eind augustus de jonge luizen bestrijden door te spuiten met 50 gram Pirimor of 100 gram Undeen of 100 gram of milliliter parathion in
100 liter water.
Op de sparren kan ook spinl voorkomen.
Dit zijn zeer kleine mijten die aan de naalden zuigen waardoor deze bruin verkleuren.

schadebeeld uit zich meestal eerst
pleksgewijze en binnen in de sparren. Dit in
tegenstelling tot de schade van luizen.
Tijdens het groeiseizoen in mei - juni of in
augustus kan bij aanwezigheid van spint
worden gespoten met 100 gram Plictran
25 W of 45 milliliter Torque L. Bij een temperatuur boven l8'C kan ook met l50gram
Kelthane AP worden gespoten.
Voor een goede verdeling en om de sparren
binnenin met het bestrijdingsmiddel te raken is het nodig met hoge druk en de middelen in 1500 - 2000 liter water per ha te verspuiten.

Het
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Bemesten
Om de geschiktheid voor kerstsparren te

bevorderen moeten deze tijdens de teelt
spaarzaam worden bemest.

Vanaf het tweede groeijaar na het planten
is een hoeveelheid van 300 kg NPK korrels
in de verhouding12 + 10 + 18 meestal voldoende.
Om de sparren geteeld op zand en op kleigrond een groene kleur te geven is een bemesting met 500 kg kieseriet per ha nodig.

Wanneer de kleur van de naalden in het
jaar van afleveren geel beginnen te kleuren,
wordt in augustus een gift van maximaal
500 kg zwavelzure ammoniak per ha gestrooid. Hierbij moet gelet worden dat de
planten niet worden geraakt anders verbranden de naalden.
Snoeien
Het snoeien van de sparren bestaat uit het
wegknippen van dubbele kopscheuten.

Wanneer in een bepaald jaar een te grote

scheutlengte ontstaat, dan kan deze op 40
tot 50 cm boven de daaronder aanwezige
etage worden ingesnoeid. Dit snoeien gebeurt in het voorjaar voordat de knoppen
uitlopen. Om de nieuwe kop recht op de
spar te krijgen wordt deze vaak aan een
stomp van het ingesneden gedeelte gebonden.

Brandgevaar
Om brandgevaar te voorkomen moeten de
telers er voor zorgen dat de percelen vrij

van onkruid worden gehouden. Percelen
waar tussen de planten verdort gras voorkomt zijn vaak een prooi voor vlammen.
Omdat de kerstsparren hars bevatten verbranden de bomen gemakkelijk.
Rooien
Meestal wordt vier jaar na inplanten begon-

nen met het rooien van de bomen. Het
duurt afhankelijk van de vraag twee tot drie
jaar voordat het perceel leeggerooid is. Bij

is het resultaat wanneer de grond niet goed onkruídvrii wordt ge'
houden.

Dit
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in twee jaar afleveren wordt in het

5e

jaar

40% gerooid en in het 6e jaar 607o. Daarom
is regelmatig dunnen gewenst waardoor de

overblijvende bomen zich goed kunnen
ontwikkelen.
Het rooien gebeurt op kleine schaal met de
schop. Op grote schaal wordt met de bijl ge-

hakt. Dit heeft als grote nadeel dat bij
transport met de trekker en aanhangwagen
de banden op de stompen stuk worden gereden. Daarom gebruikt men steeds de bos-

maaier waarmee de bomen vlak

bij

de

grond worden afgezaagd en geen stompen
achterblijven.

AÍleveren

Zorg dat de percelen tegen de tijd van afleveren tegen diefstal worden beveiligd.
Maak met de afnemer goede afspraken omtrent leverdata en betalen.
Vraag eventueel hakgeld en of handgeld
voordat wordt afgeleverd.

Alleen plantgoed dat in een boomkwekerii vakkundiS is Seteeld komt
in aanmerking voor de teelt van kerstsparren.

