Het planten van fruitbomen / -struiken
Het beste is de boom / stuik op een zonnige plaats te planten, maar kunnen ook goed in half schaduw. Het beste is in
de volle grond, maar op een ruime pot kan ook, zorg wel dat het water goed weg kan.
Plantafstand:
Laagstam en struiken minimaal 1,5 meter uit elkaar, hoogstam minimaal 6 meter uit elkaar. Verder uit elkaar mag
altijd. Er vindt kruisbestuiving plaats tot 100 meter afstand.
Het planten:
- Graaf een gat in de grond en maak de aarde rondom het plantgat een beetje los zodat de wortels het
makkelijker hebben om hun weg te vinden
- Geen potgrond, mest o.i.d. rechtstreeks bij de wortels toevoegen, dan kunnen deze verbranden. Het beste is
gewone tuinaarde, eventueel gemengd met gecomposteerde tuinaarde
- Het is raadzaam het 1e jaar een steunpaal naast de bomen te planten zodat de wortels zich goed vast kunnen
hechten. Een struik heeft geen boompaal nodig.
- De bomen niet dieper planten dan ze gestaan hebben. Dit kunt u goed aan de boom/struik zien.
- Maak de kluit goed nat en stamp de grond aan totdat de boom goed vast staat.
Het onderhoud:
- Zorg dat de boom voldoende water krijgt, zeker in het begin en bij droog weer.
- In het voorjaar zorgt een handje koemestkorrels voor een goede bemesting (kunstmest is niet nodig). Een
handje kalkkorrels rondom de boom strooien zorgt dat de mest beter door de boom wordt opgenomen.
Ziektes en aantastingen:
- Bloedluis, meeldauw, fruitspint
- Biologische insectenspray is voordelig verkrijgbaar bij de Action
- Vruchtboomcarbolineum, biologische middel, kan ter preventie gebruikt worden
Snoeien:
Steenfruit (pruimen, kersen, perziken, etc.) kunnen het beste in het voorjaar gesnoeid worden, bij het uitlopen van
de bomen (maart/april). Overige soorten kunnen het beste in het najaar gesnoeid worden, als het niet regent /
vriest. Belangrijkste is dat alle takken voldoende licht krijgen zodat de boom en de vruchten goed kunnen groeien.
Het fruit groeit aan de zijtakken. Snoei beschadigde takken en takjes die recht omhoog groeien weg, hier komt geen
fruit aan. Als u vindt dat de boom te breed wordt kunt u de takken inkorten.
Soorten:
Elstar appelboom: is een sappige knapperige appel met een zoetzure smaak. De vruchten zijn roodgeel van kleur. De
Elstar is een zelfbestuivende boom en kan solitair geplant worden. De pluktijd is eind september tot oktober.
Concorde perenboom: is een grote, lange handpeer die gemakkelijk groeit. Het vruchtvlees is zalmkleurig, sappig met
een zoete smaak. De Concorde is een zelfbestuivende boom en kan solitair geplant worden. De pluktijd is
september.

Reine Victoria pruimenboom: is een grote, langwerpige pruim met een zoete smaak. De vruchten zijn roze van kleur.
De Reine Victoria is een zelfbestuivende boom en kan solitair geplaatst worden. De pluktijd is half augustus.
Regina kersenboom: is een dikke, donkerrode kers met een zoete smaak. De Regina is licht zelfbestuivend, maar zal
meer vruchten dragen als er ook kruisbestuiving plaatsvindt. Geschikte bestuivers zijn Karina, Schneider en Kordia.
De pluktijd is juli
Blue Corp bessenstruik: is een grote, stevige, lichtblauwe bes met een goede smaak. De Blue Corp is zelfbestuivend
maar zal bij een goede kruisbestuiving dikkere en meer vruchten geven. De pluktijd is begin augustus.
Jonkheer van Tets: een kleine bes, groeien in trossen met een zoetzure smaak. De vruchten zijn rood van kleur. De
rode bes wordt bestoven door hommels en bijen en kan dus solitair geplant worden. De pluktijd is juli
Rode kruisbes: De rode kruisbes is zelfbestuivend.De pluktijd is juni/juli.
Framboos: een bijzonder smakende, lichtrode tot donkerrode vrucht. De framboos wordt bestoven door hommels
en bijen en kan dus solitair geplant worden. De pluktijd varieert van eind juni tot half augustus.
Voor meer informatie:
Kunt u contact opnemen met Fruitbomenhandel van den Boogaard, 0495-724215 of www.fruitbomenhandel.nl

