Hoe plant je een fruitboom? Een lesje in 10 stappen!
1. Grondvoorbereiding

Zorg voor een losgemaakte gespitte grond. Plant de bomen onder droge omstandigheden in een grond die niet te nat
is en goed verkruimeld.

2. Wanneer planten?

Fruitbomen kunnen al vroeg in de winterseizoen geplant worden mits het blad van de bomen
is. Bij vroeg planten in november of begin december maken ze nog wat nieuwe wortels voor de winter. Planten kan gedurende gehele winter als het maar niet vriest of erg nat is. Als u de gekochte bomen niet direct
dezelfde dag gaat planten altijd bomen op een beschutte plek opkuilen waardoor de wortels met grond bedekt blijven. Als de wortels bij transport of voor het plant lang bloot zijn dan drogen ze uit. Plant altijd bomen
die in rust zijn. Als het laat in voorjaar wordt dan beter bomen planten die bij een boomkweker in een koelcel
bewaard zijn. Zet bij een langere periode tussen rooien op de kwekerij en planten de bomen een halve tot
hele dag in de sloot of een vijver zodat de boom nog vocht opneemt.

3. Ondersteuning

Zet voor het planten alvast een boompaal voor ondersteuning van de
boom neer. Gebruik voor elke boom een boompaal van ca. 7 à 8 cm dik en ca. 2,5 – 2,75 meter
lang. Zet de boompaal met een passende palenboor ca. 70 cm diep.

4.Plantgat

Bij een overheersende zuidwestenwind zet je de paal aan de zuidwestkant van waar later
de boom komt (zodat de boom van de paal afwaait).Maak een plantgat bij de paal dat ruim
voldoende is om het wortelgestel van de bomen goed in te plaatsen (maar het hoeft ook niet
overdreven veel groter te zijn). Beschadigde en te lange wortels kun je met een snoeischaar wat
inkorten.

5. De boom plaatsen

Plaats de wortels van de boom in het plantgat en gooi er met een schop of spa grond bij de
wortels. Trap de grond rond de wortels voorzichtig wat aan zodat de grond goed aansluit tegen
de wortels. Maar stamp de grond ook weer niet te hard aan want bij wortels is ook lucht nodig.
Schud eventueel tijdens het vullen van de plantgat voorzichtig de boom zodat de grond goed
tussen de wortels komt. Zorg dat de boom niet strak tegen de paal geplant wordt maar houd
een voetafstand (ca. 10-15 cm) tussen de boom en boompaal. Als de structuur van de grond
slecht is (kluiterig) dan kun je ook beperkt wat potgrond (ca. 5 l) rond de wortels strooien.

6. Hoe diep planten?

De planthoogte is veelal hetzelfde als de planthoogte in de kwekerij (en dat kun je zien aan de verkleuring op de stam). Zorg
ook dat de wortelpruik niet heel diep geplant wordt. Een fruitboom bestaat een onderstam waarop een ras geënt. De entknobbel moet altijd minimaal 5 cm boven de grond blijven staan zodat het ras (boven entknobbel) geen eigen wortels kan maken.

7. Verankering

Zorg dat de boom wat van de boompaal afwijst. Als je dan later de boom met boomband vast zet en wat naar boompaal trekt,
staat de boom lekker strak en niet langs de paal gaat schuren. Je kunt de boom met elastisch bindbuis of boomband vastzetten. Je kunt ook twee boompalen gebruiken en dat staat de boom strak als je de boom tussen beide palen strak zet.

8. Bescherming tegen vraat en vee

Om vraat van hazen, konijnen e.d. aan de stam voorkomen, kun je een boomnetje langs de stam gebruiken of wildafweermiddel smeren (bijv. Wöbra). Waar vee graast moet de gehele stam met een ruime manchet van gaas of iets dergelijks beschermd
worden tegen vraat.

9. Bemesting en watergeven

Strooi wat stalmest of compost rond de boomspiegel. Hou de boomspiegel in het eerste jaar vrij van gras en onkruid. Geef
zeker als je droog en wat later in voorjaar is wat water met de gieter. Bij droogte in de eerste maanden vanaf het uitlopen regelmatig water blijven geven en het eerste bij laatgeplante bomen (maar niet overdreven veel, controleer de grond in het plantgat
of die niet te nat is, vaak is 0,5 tot 1 liter per boom per dag is in het begin al voldoende en dat is twee keer per week enkele
liters).

10. Snoei

Snoei na het planten en voordat de boom gaat uitlopen de boom. Bij een hoogstam is de snoei gericht op een selectie van de
latere gesteltakken en door inknippen het vormen van sterke gesteltakken. Bij een laagstam is de snoei vaak beperkt.

De TorenTuin/WTE Fruitadvies, februari 2014 ter gelegenheid van het Fruitboomplantfeest op 15 februari 2014 in de TorenTuin

