
PLANTEN
1. Graaf een gat iets ruimer dan de kluit.


2. De diepte van het gat is 10% minder diep 
dan de kluit hoog is, dit ivm met nazakken.


3. Plant de boom en zorg ervoor dat hij goed 
recht staat. Staat hij scheef, trek hem iets 
verder de andere kant op en vul grond bij 
dan trekt hij door zijn gewicht recht.


4. De rest van het plantgat vullen met grond,  
bij voorkeur met bemeste tuinaarde.


5. Indien noodzakelijk plaats 2 of 3 boompalen.


6. Dek de bovenlaag af met oude verteerde 
paardenmest. Dat houdt het vocht beter 
vast, stimuleert het bodemleven en voorziet 
de boom van de benodigde voedingsstoffen. 

In de maanden april tot september verdampt de boom veel water.  
Een kluit is gauw 200 liter. Dezelfde hoeveelheid water is nodig per keer 
dat u water geeft.


1. Geef 2x per week water door een tuinslang tegen de stam aan te 
leggen en zachtjes te laten druppelen. Verplaats de tuinslang om de 
8 uur naar een volgende boom.


2. Geef bij warmer weer 3x per week en bij bewolking/regen 1x per 
week water.


3. Voed de boom in deze maanden ook iedere maand met een handvol 
koemestkorrels. Dit doe je zolang de boom leeft.


Tot zover de regels van het planten en verzorgen na aanplant. Bij het niet 
naleven van deze regels vervalt iedere vorm van garantie, zie algemene 
voorwaarden. Maar nog belangrijker: uw fruitboom zal u dankbaar zijn! 

VERZORGING JAAR 1



MEERJARIGE VERZORGING
1. Snoei elk jaar uw fruitboom.  

Pitvruchten snoeit u tussen november en maart, 
steenvruchten tussen mei en oktober.  
Voor snoeiadvies, snoeiworkshops of laten snoeien 
zie snoeiendoetbloeien.nl


2. Strooi elk jaar oude verteerde paardenmest om je 
boom (30 cm uit de stam tegen verbranding)


3. Houd de boomspiegel onkruidvrij


4. Verbeter de natuurlijke balans in uw tuin en geef de 
natuurlijke vijanden van ziektes en plagen een boost:


A. Hang oorwormpotjes in uw fruitbomen


B. Zet larven van lieveheersbeestjes uit in uw 
fruitboom, zie roodmetzwartestippen.nl


C. Zaai bloemen in uw tuin als schuilplaats voor 
natuurlijke vijanden van ziektes en plagen en 
voor meer bestuivende vlinders, hommels en 
bijen.


D. Hang nestkastjes op voor minder schadelijke 
insecten en rupsen in de fruitboom.


5. Volg ons op Facebook of Instagram voor meer en 
actuele tips rondom fruitbomen.


http://snoeiendoetbloeien.nl
http://roodmetzwartestippen.nl

