En doft av julen
Ståtliga amaryllisar, knubbiga hyacinter, näpna tulpaner och väldoftande
tazetter, listan på julens lökblommor i kruka kan göras nästan hur lång som
helst.
Hyacinter och amaryllis
Både amaryllis och hyacinter köps när de fortfarande är i knopp.
Utvecklingen till blommande exemplar sker sedan i våra hem. Att pynta
jullökskrukorna kan göras mer eller mindre avancerat. Lättast är att täcka
jorden runt löken med lite mossa och sedan sticka ner några vackra kvistar,
gärna av lärk där kottarna fortfarande sitter kvar, i jorden. Mer avancerat kan
vara att knyta fast vackra silvriga dekorationer på amaryllisens långa stjälk.
Amaryllis har fått ett rejält uppsving de senaste åren och kan numera räknas
som en av våra populäraste julblommor. De finns i färger från vitaste vitt till
mörkaste blodröda nyans och däremellan ljusrosa, rödorange och
tvåfärgade. Blommorna kan vara enkla eller dubbla beroende på sort och
att lökarna ger minst två stänglar hör nu till vanligheterna.
En fantastisk hjälp – doftkodsmärkta hyacinter
För många är hyacinternas doft lika med doften av jul och sedan flera år
tillbaks kan man välja hur mycket det ska dofta. Svenskodlade hyacinter är
doftkods-märkta och du som konsument kan enkelt se om doften hos den
utslagna hyacinten är svag, medel eller fyllig.
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…….mera doft
Älskar man doftande blommor väldigt mycket är tazetter ett bra alternativ.
Tazetterna både växer och utvecklas snabbt i värme så här kan vi behöva
köpa flera omgångar om vi vill njuta av dessa skönheter under hela
december.
Tulpaner
De näpna tulpanerna har relativ kort hållbarhet i våra varma bostäder.
Tulpanerna kräver svala temperaturer för bästa hållbarhet. Ställ gärna
krukorna svalare på natten eller den tiden då vi är på våra arbeten, allt för att
vi ska kunna njuta av tulpanerna under så lång tid som möjligt när vi är
hemma.
Gör det enkelt för dig till jul genom att satsa på blomstrande lökar i kruka.
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