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Begeleidende nota bij onze fruitboomactie. 
 
Beste fruitliefhebber, hieronder kan je enkele tips terugvinden die je kunnen helpen om het maximum 
uit het aangekochte plantmateriaal en hulpmiddelen te halen. 
Lees alles eens rustig door, je zal er zeker tips in terugvinden die zullen helpen een goede start te 
nemen met het aangekochte plantmateriaal. 
Veel plezier en succes met je aanplant en het verder onderhoud van je fruittuin. 
De fruitwerkgroep van VELT-Beernem. 
 
Transport van de fruitbomen. 
Hou rekening met de lengte van de af te halen fruitbomen. Je mag rekenen houden met volgende 
lengte van de af te halen fruitbomen: 
 
Fruitsoort Stamlengte Totale lengte 
Kleinfruit - 0,5 à 1m 
Laagstam 0,5m 1,5m 
Halfstam 1,3m 2,5m 
Hoogstam 2m 3,5m 
 
Als je de bomen over een langere afstand moet vervoeren, zorg er dan voor dat het wortelgestel 
afgedekt is. Zo voorkom je het uitdrogen van de wortels. 
 
Inkuilen van bomen. 
Indien er niet direct na het afhalen van de fruitbomen kan aangeplant worden, door plots opkomend 
vriesweer of sneeuwval, is inkuilen de beste oplossing om uw bomen te bewaren gedurende langere 
periode.  
Hoe ga je hierbij tewerk:  

• De bomen klaar leggen. 
• Sneeuw van de grond verwijderen, eventueel de harde bevroren korst aarde verwijderen, put 

maken en de bomen inkuilen (bomen met de wortels in de gemaakte put, deze schuin er in 
leggen, en onbevroren aarde op de wortels tot deze niet meer te zien zijn, zie foto in bijlage).  

• Let er op dat je de eventuele sneeuw van de wortels schud, en geen sneeuw en bevroren 
aarde rechtstreeks op de wortels werpt.  

• Wacht van definitieve aanplant tot alles goed ontdooid is. 
 
Ik ken iemand die zo zijn bomen 1 jaar bewaart heeft zonder uitval. Het probleem als je ze zo lang 
inkuilt, is dan wel dat ze asymmetrisch uitgroeien, en terug in de juiste vorm moeten gesnoeid worden 
als ze aangeplant worden. 
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Voorbeeld van inkuilen. 
 

 
 
Ook wordt de vraag gesteld of de bomen kunnen bewaard worden in een gewoon hok waar het net 
niet vriest?  
Het antwoord op deze vraag is: in een koel hok, vrij van tocht en zon, en waar het niet vriest, kan je ze 
wel 24 uur (maximum 48 uur) bewaren. Best de wortels regelmatig bevochtigen, en de wortels afdekt 
tegen licht en uitdrogen. 
Indien je ze binnen de 48 uur niet kan planten, moet je ze zeker inkuilen. 
 
Planttips: 

1. Laat een grondontleding uitvoeren vooraf. 
2. Als je zelf bomen verplant, wacht van het rooien van de bomen tot na de natuurlijke bladval. 
3. Plant ze daarna zo snel mogelijk. Immers, als het boven de + 5°C. is, worden er haarwortels 

gevormd, hoe vroeger je aanplant hoe meer nieuwe haarwortels er zich vormen, wat de 
hergroei zeer ten goede komt. 

4. Indien je door omstandigheden niet direct kan aanplanten, is het beter uw bomen in te kuilen 
(zie verder), het is de beste bewaarmethode.       

5. Maak uw plantgat voldoende ruim, zodat de wortels vrij en mooi gespreid liggen. Beschadigde 
wortels bijknippen. NOOIT lang op voorhand uw plantgat maken. Het plantgat loopt vol water, 
en je boom in het watergat planten is zeer slecht voor je boom. 

6. Maak eerst het plantgat, plaats dan de steunpaal (aan Z-W kant) en dan de boom in het 
plantgat. 
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7. Halfstam en hoogstam, een steunpaal van 0,7m in de grond, en 1,10m(halfstam) en 
1,80m(hoogstam) boven de grond. De steunpaal 3 à 4 jaar laten staan. 
Volgens een Engelse studie, zou men recent opteren voor een steunpaal die 0,7m in de 
grond, en boven de grond ½ tot ¾  van de stamlengte. Dit zou, door het meer over en weer 
bewegen, het aanmaken van 
nieuwe wortels stimuleren. 

8. Laagstam een steunpaal van 
2,5m(0,7m in, en 1,8m boven de 
grond) gedurende de ganse 
levensduur.  

9. Plant de boom zo diep als in de 
kwekerij. De veredeling moet 
minimum 10cm boven de grond 
uitsteken. 

10. Nooit stalmest of andere 
meststoffen in aanraking met de 
wortels brengen. 

11. Bij het planten, NOOIT sneeuw 
of vervroren aarde aan de 
wortels. Desnoods eerst de 
bomen inkuilen (zie verder) tot 
na de vorstperiode en pas 
daarna aanplanten 

12. Boom in achtvorm aanbinden 
aan de steunpaal.   

13. Vormsnoei toepassen = 
evenwicht tussen wortelgestel 
en kruin herstellen. Doe dit liefst 
de 2de helft van februari. De 
vorstperiode is dan meestal 
voorbij, en de groei begint op 
gang te komen zodat de wonde 
sneller hersteld. 

14. Plan opmaken waar welke boom 
geplant werd, en dan etiket van 
de boom verwijderen.  

15. Bomen beschermen tegen vraat 
van dieren.    

16. Bij halfstam en hoogstam, de 2 eerste jaren, rond de stam een diameter van ± 1m onkruidvrij 
houden. 

17. Bij laagstam een zone van ± 1m² onkruidvrij houden gedurende de ganse levensduur. 
Experimenteren met onderbegroeiing kan, maar opletten voor vocht en voedsel concurrentie. 

18. Bovenop compost aanbrengen en lichtjes inwerken. 
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Plant afstanden: 
Plantafstanden Half- en Hoogstam zijn dezelfde, wegens gebruik van dezelfde onderstam. Enkel de 
stamlengte is verschillend. 
Voorbeeld: hoogstam appel 12 x 10m wil zeggen 12 meter tussen de rijen, en 10m in de rij. 
 

Pit en steenfruit 
 Laagstam Halfstam 

op zwakke 
onderstam 

Halfstam op 
zaailing 

Hoogstam 

Appel 4x2,5 à 3m 5 x 4m 12 x 10m 12 x 10m 
Peer 4x2,5 à 3m 5 x 4m 10 x 8m 10 x 8m 
Kweepeer 4 x 3m 5 x 4m 10 x 8m 10 X 8m 
Pruim 5 x 4m 5 x 4m 8 X 6m 8 x 6m 
Kers op zaailing 8 x 6m - 12 x 10m 12 x 10m 
Kers op Gisela5 5 x 4m 5 x 4m 7 x 5m - 
Zure kers 5 x 4m - 7 x 5m 7 x 5m 
Perzik 5 x 4m 5 x 4m 7 x 5m 7 x 5m 
Abrikoos 5 x 4m 5 x 4m 7 x 5m 7 x 5m 

Diverse 
 Laagstam  Halfstam Hoogstam 
Walnoot - - 12 x 10m 12 x 10m 
Walnoor Brodview - - 10 x 8m 10 x 8m 
Mispel 4 x 3m - 10 x 8 10 x 8m 
Moerbei 4 x 4m - 6 x 6m 8 x 8m 

 
Kleinfruit 

    Struik Haagvorm 
      1-takker 2-Takker 3-Takker 
Aalbes   2 x 1,5m 0,35m 0,70m 1,05m 
Kruisbes   1,5 x 1,25m 0,4 à 0,5m 0,8 à 1m - 

Zwarte bes 

Titania 2 x 1,5m - - - 
Ben Nevis 2 x 1,5m - - - 
Ben Sarek 1,5 x 1,5m - - - 
Ben Conan 2 x 1,5m - - - 

Blauwe bes   1,5 x 1m - - - 
Framboos   0,3m - - - 
Kiwi en 
Kiwibes   4 x 4m 

Bevruchting: 1 mannelijke voor 5 
vrouwelijke. 

Druif Afhankelijk van het toegepaste kweeksysteem. 
 
 
Gebruik van Carpovirusine tegen wormstekigheid. 

 Totale afwezigheid van residu, zowel in de grond  op plant of fruit. 
 Enkel werkzaam tegen het gewone fruitmotje, Cydia pomonella = Laspeyresia pomonella. 
 Toedienen bij ontluiken van de eitjes(is een larve dodend middel). 
 Werkzaamheid 10 à 12 dagen. 
 Dosering: 15ml op 10l water. 
 Bewaring: gedurende het seizoen in de frigo bij ± 4°C. 

Bewaring voor meerdere seizoenen, in de diepvries zou het product minstens 2 jaar goed 
blijven. Een tip van ARYSTA: 

o Bewaring onder de 25 ° C = 1 maand. 
o Bewaring in de frigo bij 4 ° C = maximum 8 maanden. 
o Bewaring in diepvries bij – 20 ° C. = maximum 2 jaar. 

 Een blinde behandeling met CARPO-VIRUSINE uitgevoerd  begin, midden, en einde juni en 
dan nog een laatste behandeling half juli ± 90% van de wormstekigheid wegwerken. 
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Andere rupsdodende middelen: 
Carpovirusine en Bacillus Thuringiensis. Deze middelen zijn echter sinds 2014 enkel nog toe te 
passen door professionele tuiniers, en niet meer door liefhebbers. 
Conserve van Edialux zou een oplossing kunnen zijn voor de liefhebbers, maar is niet zo effectief en 
selectief als Carpovirusine. Ook is nog weinig ervaring over hoe effectief dit middel is tegen de 
fruitmot. 
 
Over het gebruik van Conserve Garden, volgens bepaalde bronnen dit product niet zo efficiënt zijn 
tegen fruitmot. Dat product is op basis van Spinosad. Die actieve stof heeft maar een dodende 
werking van 20 % tegen de rups van de fruitmot, terwijl Carpovirusine 95 % afdoodt.  
 
Producten op basis van pyrethrum zijn dan weer veel efficiënter, maar zijn breed werkend en doden 
dus ook de nuttige insecten. 
 
De feromoonval, een belangrijk hulpmiddel. 
De feromoonval wordt gebruikt om de infectiedruk van een bepaald insect te meten op een 
aanplanting.  
Meten is weten. Met een feromoonval meet je, volgens het aantal afgevangen insecten, de 
infectiedruk, en vermijdt hierdoor onnodige behandelingen = besparen bestrijdingsmiddel en 
voorkomen van resistentie. 

Het principe is zeer eenvoudig, men lokt mannelijke 
insecten met hetzelfde feromoon als dat wat de 
vrouwelijke insecten afscheiden om de mannetjes te 
lokken om zich te bevruchten.  
Dit feromoon zit gevangen in een feromoondop, die 
bovenaan de feromoonval bevestigd is. De mannelijke 
motjes komen er op af, zetten zich neer en verdwijnen 
in de val. In de pot van de val zit een stukje 
vaponastrip die de motjes doodt.  
De gebruikte feromoondop wordt gekozen volgens de 
soort insecten waarvan men de infectiedruk  wil 
registreren. 
Wij bieden u de trechterval aan, daar deze meerdere 
seizoenen na elkaar kan gebruikt worden. 
De feromoonval wordt opgehangen 1,5 à 2m boven 
de grond. 
 
Afgevangen mannelijke exemplaren, kunnen voor 
geen bevruchting meer zorgen, wat de infectiedruk 
reeds vermindert. 
Door dagelijks de vallen te controleren, kan men 
nauwkeurig de infectiedruk bepalen, en ingrijpen als 

deze te groot wordt, en vermijdt men onnodige behandelingen. 
 
Toepassing in de fruitteelt: 
Bestrijding fruitmot: 
 
Algemeenheden (fruitmot): 
De fruitmot, Cydia Pomonella, is de oorzaak van wormstekigheid bij appel, soms ook bij peer. De 
fruitmot vliegt bij avondschemering vanaf half mei tot eind augustus bij temperaturen hoger dan 12°C. 

• Als er vlucht is van de fruitmot(controle met feromoonval) dan is er op datzelfde tijdstip ook 
bevruchting, 2 dagen nadien is er ei afleg (in volle seizoen). 

• Er is een ook een temperatuur van 15°C nodig om ei afleg te hebben. 
• Bij de allereerste vlucht, vroeg in het seizoen, kan het gebeuren dat er pas ei leg is na ± 1 week.  

Dit komt omdat vroeg in het seizoen, de mannelijke motjes het eerst verpopt zijn (motje worden) 
en op dit tijdstip nog geen wijfjes zijn om te bevruchten. 

• Eitjes ontluiken(worden larve) ± 250 daggraden nadat de eitjes gelegd zijn. 
• DAGGRADEN = gemiddelde temperatuur over 24 uur genomen. Temperaturen onder de 8°C 

worden niet meegerekend. 
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Gebruik feromoonval (fruitmot): 
 De aangekochte feromoondoppen kunnen 2 jaar in een gewone diepvries bewaard worden.  
 Feromoonval met feromoondop ophangen eerste week van mei.  
 De feromoondop bij een normale zomer vervangen na ± 6 weken, 2 feromoondoppen per seizoen 

volstaan hier meestal.  
 Bij een warme zomer (zoals 2003) na ± 5 weken de feromoondop vervangen, en nu gebruiken we 

3 feromoondoppen per seizoen, dit om de 2° generatie ook af te vangen. 
 Vangt men maar nu en dan een motje af, dan is er geen behandeling nodig.  

 Wordt er een piek vastgesteld van 5 afgevangen motjes of meer in enkele dagen, 
dringt er zich een behandeling op met een rupsdodend middel.  

Praktijkvoorbeeld (fruitmot): 
• Ophangen feromoonval eerste week mei. 
• 1+2 juni samen worden 6 motjes afgevangen. 
• Eileg: vanaf 3 juni. 
• Uitkomen rupsen: bij gemiddelde temperatuur (daggraden) van 15°C→ 250:15=16 dagen. 

3 juni + 16 dagen = 19 juni. 
• Behandelen: 19 juni met rupsdodend middel: 

 
Samenstelling van een trechterval en gebruik feromoondoppen (fruitmot):  

 
 
 
Onderaan ziet u een lijst van de momenten waarop 
de vallen moeten worden opgehangen in de 
boomgaard en de momenten waarop de 
feromoondoppen in de loop van de zomer moeten 
worden vervangen. De geleverde sets sluiten hier op 
aan (voorbeeld: fruitmot dient twee keer te worden 
vervangen, waardoor u dus drie feromoondoppen 
nodig heeft plus één insecticide strip). Bewaar de 
feromoondoppen, die u niet direct nodig heeft, in het 
vriesvak van uw koelkast. Hiermee vermijdt u dat de 
lokstof voortijdig verdampt. De bijgevoegde 
insecticide strip (vapona) moet onder in de 
doorzichtige trechtervalpot worden gelegd. Hiermee 
worden het gehele seizoen de gevangen insecten 
afgedood.  
 
 
 

 
Insect Maart April Mei Juni Juli augustus 
Fruitmot         Cydia pomonella         X  X 
 
 Uithangen feromoonval met feromoondop. 
X  Vervangen feromoondop. 
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