
   

Tips opslag en planten fruitbomen 

Roelofs Boomkwekerij produceert, transporteert en levert kwaliteitsbomen met de grootst mogelijke zorg. Om de laatste 

fase van een succesvolle boomgaard af te sluiten, geven u de volgende tips met betrekking tot opslag en het planten van de 

fruitbomen. 

Na levering: 

Voordat de bomen in de vrachtwagen gaan, hebben wij de wortels nat gemaakt, zodat uitdroging tijdens transport is uitgeslo-

ten. Na levering van de bomen geven we de volgende aanvullende tips: 

 Maak de wortels opnieuw nat nadat de vrachtwagen is gelost. 

 Transporteer de bomen nooit onafgedekt over een langere afstand.  

 Laat de bomen ook niet in de zon of wind staan, het gevaar van uitdroging van de wortels is zeer groot.  

 De bomen moeten in een ethyleen-vrije omgeving met regelmatige ventilatie of beluchting worden opgeslagen. Leg de 
bomen dus niet op een plek waar fruit staat of heeft gestaan. 

 Bescherm de bomen voor ratten, muizen en ander ongedierte. 

 

Tijdens planten: 

Naast uw teeltadviseur geven wij u ook nog enkele tips om de bomen op de juiste wijze te planten: 

 Plaats de bomen vóór het planten 24-48 uur met de wortels in het water. 

 Plant onder gunstige weersomstandigheden, zeker niet in te natte grond (i.v.m. evt. vorstschade wortels) 

 Neem niet meer bomen mee naar de boomgaard dan onmiddellijk geplant kunnen worden. 

 Transporteer de bomen nooit onafgedekt over een langere afstand. 

 Druk de grond rondom het plantgat goed aan zodat er een aansluiting is met grond en wortels. 

 Plant de  appelbomen (M9) met de veredeling enkele centimeters boven de grond tot maximaal 30 cm boven de grond. 
Let op een gelijkmatige planthoogte. Plant zo diep mogelijk bij zwakgroeiende  rassen en/of bij een minder groeikrachti-
ge grond.  

 Plant de perenbomen (kwee) met de veredeling net boven de grond en dek de onderstam bij vorst af.  

 Let bij kwee onderstammen (in het bijzonder bij kwee Eline®) dat de waterhuishouding tijdens en na het planten op orde 
is. 

 Pas de gewasbescherming tijdig toe na de eerste groene delen (d.m.v. insecticiden en fungiciden). 

Na het planten: 

 Zowel in de herfst, maar  zeker in het voorjaar is regelmatige watergift belangrijk. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een 
watermark of tensiometer op verschillende dieptes in de bodem. 

 Bevestig de boom na het planten aan een paal. 

 Bescherm de jonge bomen tegen vraat van konijnen, hazen, muizen en ander wild. 

Meer vragen: www.boomkwekerijroelofs.nl of sales@boomkwekerijroelofs.nl 


