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Alm. Kristtorn
(Ilex aquifolium)
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30 frø
Advarsel:
Bærerne er meget giftige!
Myte:
Kristtornens grene skulle kunne beskytte mod lynnedslag.
Derfor blev kviste anbragt op ad huse og stalde. Den skulle
også kunne lokke gode skovånder, der søgte vinterly, til. For
det blev mennesker og dyr beskyttet som åndernes tak. For at
kunne fange onde ånder i dens tornede blade blev kviste lagt
over skorstensåbninger. I Biblen blev Jesus tornekrone
fremstillet af Kristtornens kviste og bærerne skulle symbolisere
Jesu blod. I vore dage hænges dens kviste op som julepynt på
grund af dens skinnende grønne blade og de smukke røde bær.
I særdeleshed findes den i næsten alle engelske hjem.
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Værd at vide:
Kristtorn er en stedsegrøn, opret voksende busk eller træ, der
bliver op til nogle meter højt og op til 300 år gammel. Den er
under naturbeskyttelse. På grund af dens takkede og torneagtige blade er en let genkendelig. Disse
befinder sig kun på dens nederste del. På engelsk oversættes dens navn til “common holly”. Der hvor
Hollywood ligger i Californien var der tidligere en stor skov af Kristtorn.
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Oprindelse:
Kristtorn er hjemmehørende i det atlantiske Europa, i det centrale middelhavsområde, såvel som i
sydeuropa og mellemeuropa.
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Formering:
For stratifikation af frøene lægges disse i en skål med fugtigt sand og denne placeres i køleskab ved 2º til
6º C i 14 dage. Derefter lægges frøene i blød i rumvarmt vand i 24 timer. Efterfølgende sættes frøene i en
dybde af 1 cm i fugtig såjord, kokosfibre eller sandholdig jord. Spiringen foregår uregelmæssigt mellem 2
til 12 uger.
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Placering / lys:
Den placeres bedst på en halv til hel skygget plads. Ideelt er skyggen fra andre planter eller træer.
Gødning, vanding og pleje:
Trods en kraftig vækst er den nøjsom og lader sig også nemt skærer tilbage. Som vokse medie er en
sandholdig jord ideel, men også mosejord kan gå an.
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Overvintring:
Holdes den i en krukke bør temperaturen ikke komme under 5º C. I krukke skal den vandes igennem
vinteren. Udplantet i haven er den grønbladede Alm. Kristorn vinterfast.
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Vigtige dyrkningstips:
Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt
eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen
(ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på
dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller
glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring
kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.
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