een beetje los, dit bevorderd de hergroei.

Goed!
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Fout!

* Breek een vaste wortelmassa uit een pot

rondom de kluit of wortels.

* Gooi mooie losse grond (of potgrond)

* Maak een rond gat en geen wigvorm.

wortels er uitgespreid in passen.

* Maak een ruimpassend plantgat, zodat kale

* Bevochtig kuit of kale wortels

Instructies:

knippen, hierdoor zult u een mooie volle struik krijgen.

heeft, kunt u de vertakking bevorderen door de bestaande takken omgeveer half door te

digd, dit merkt door het bubbelen wat ophoudt. Indien een heester nog weinig takken

ca. 2x de potmaat. Dompel de pot of container in een emmer water, totdat deze is verza-

Zorg voor mooie rulle grond, graaf een voldoende groot gat, voor potplanten is de stelregel

PLANTINSTRUCTIES VOOR HEESTERS:

kwekerij !!

* Plant bomen nooit dieper dan ze hebben gestaan op de

* Zet de boom zo hoog mogenlijk vast aan de boompaal.

u er een emmer water bij.

* Als het plantgat 2/3 gevuld is drukt u de grond licht aan en gooit

grond goed aansluit bij de wortels.

* De boom tijdens het planten wat heen en weer bewegen zodat de

tot de wortels zijn bedekt.

* Gooi mooie grond(evt. potgrond) zonder kluiten in het plantgat

wortelvorming te voorkomen.

* Houdt een eventuele entknobbel ca. 5cm boven de grond, dit om

zitten op het zuiden.

* Plaats de kant van de boom waaraan de minst ontwikkelde takken

* bevochtig de wortels

Instructies:

om zelf recht te blijven.

daarna kan de boom in de regel voldoende wortels gevormd hebben

tussen staat. Boompalen zijn gemiddeld twee groeiseizoenen nodig,

een boomkorf, dient u twee boompalen te plaatsen waar de boom

gen, dit voorkomt dat de boom langs de paal schuurt. Indien gebruik gemaakt wordt van

hart van het gat, de boom zal nu bij de meest voorkomende windrichting in de boomband han-

passen. Plaats nu eerst de boompaal aan de zuid-weste zijde van de boom ca. 20 cm uit het

diep, maak de bodem van het gat een steekdiep los. Zorg dat de wortels ruim in het gat

Verwijder gras en/of andere begroeiing ca. 75X75cm. En voer dit af. Graaf een gat van ca 0,5 mtr

PLANT INSTRUCTIES VOOR VRUCHT- EN
LAANBOMEN
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