Leibomen
In onze serie waarin
we leibomen in verschillende vormen
uiteenzetten, behandelen we ditmaal de
V-vormige haag.
De V-vormige haag
leent zich bijzonder
goed voor om een afscheiding op erf,
perk, perceel of wat u
maar wilt te maken.
De takken kruisen elkaar bij dit systeem
en zal een mooie
wand van fruittakken
gaan vormen.
Hoog of laag al naar
u wilt.
Neem voor sterker groeiende rassen aan plantafstand van zo’n 60 cm van elkaar, bij zwakker
groeiende rassen nemen we een 40 cm tussen de bomen. Voor sterker groeiende rassen nemen
we een wat sterker groeiende onderstam, voor zwakker groeien rassen nemen we een zwakker
groeiende onderstam.
We kunnen de stam van de bodem tot de eerste vertakking kort nemen ( zo’n 30 – 40 cm) maar
ook goed een langere afstand, ook hier wat u maar wilt. Een hogere afstand zal natuurlijk wel
wat moeilijker te onderhouden zijn, u moet dan met een ladder werken.
V-vormige hagen zijn, vooral in de lagere vormen, eenvoudig te onderhouden en geven een
mooie afscheiding die prachtig zal tonen in de bloeitijd en later u van fijn fruit voorzien. Ook een
volwassen V-vormige haag is een lust voor het oog.
In principe zijn alle fruitsoorten in deze vorm aan te planten maar zoals met alle leibomen zijn
pitfruitsoorten zoals peren en appels eenvoudiger te vormen dan kers, pruim of steenfruit.
De V-vormige haag laat zich vrij snel vormen, na 6 – 7 jaar zult u reeds een hoogte van ruim 2
meter hebben bereikt (bij een begin stamhoogte van 40 cm). Na 3 jaar zullen zich al de eerste
vruchten gaan vormen.
Zoals met alle leibomen zal ook de V-vormige haag een ondersteuning nodig hebben. Het is
raadzaam om op geregelde afstand een sterke paal te plaatsen zodat de bomen niet omwaaien bij
sterke wind of storm.
U kunt hiervoor om de 5 – 10 meter een houten, of betonnen paal plaatsen waartussen u sterke
draden spant om de 40 – 60 cm. Aan deze draden bevestigd u schuin tonkinstokken die ook weer
om de 40 – 60 cm vast gemaakt worden.
Bevestig een en ander stevig dan krijgt u later het mooiste resultaat.
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In het eerste jaar in de winter van het planten wordt de
éénjarige veredeling op 35 - 40 cm ingekort op twee naar
buiten wijzende ogen.
Het u veredelingen die al zijn vertakt is er wat voordeel
zodat u twee naar buiten wijzende scheuten die op die
hoogte zitten, gelijk kunt aanhouden.
De onderste draad geldt hierbij als leidraad om de hoogte te bepalen.
De tonkinstokken worden zo bevestigd dat de kruising
van deze tonkinstokken gelijk achter de stam van de geplante boom zit, dit om de zijscheuten van de V-haag
zich mooi aan die stokken kunnen worden bevestigd.
Hierdoor krijgen we een gelijk gevormde V-haag (zie
ook de tekening hiervoor).
In de nu volgende zomer als de uitgelopen scheuten zo’n
25 - 30 cm lang zijn worden deze lichtjes maar voldoende
stevig aan de tonkinstokken bevestigd. Doe dit met buisband die uitrekken kan zodat de scheuten niet afgekneld
kunnen worden.
Andere groeiende scheutjes worden geheel verwijderd.
Eventueel kunt u enkele scheutjes aanhouden voor eventuele vervanging als de goede scheuten beschadigd of
door andere oorzaken stuk gaan. Later kunnen deze aan
het eind van de zomer alsnog verwijderd worden.
Bij verdere groei van de scheuten in dit seizoen worden
deze nog weer opnieuw aangebonden.

In het tweede jaar in de winter
worden de scheuten ingekort tot
zo’n 35 cm lengte op een naar
buiten wijzend oog.
In de zomer worden de nu
uitgelopen scheuten weer opnieuw
aangebonden als deze weer een 25
cm gegroeid zijn.
Andere scheutjes worden getopt op
ca 6 blaadjes, kortere scheutjes
worden niet getopt.
De V-vormige scheuten zullen nu
de scheuten kruisen van de naast
groeiende boom.
U kunt nu de scheuten vóór of
achter de naast gelegen scheut
plaatsen, houd de gelijke
bevestiging aan.
Dus bv de rechter scheut achter de
naastgelegen en de linker scheut bv
vóór de naast gelegen scheut.
Zo krijgt u een homogeen geheel
later.
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In de winter van het derde jaar worden de nieuw gegroeide scheuten weer
op zo’n 30 cm ingekort op een naar
buiten wijzend oog.
Andere scheuten worden gekort tot
zo’n 15 - 20 cm.
Kortere blijven staan behalve als deze
ineen of op andere ongewenste
plaatsen groeien.
Hierdoor wordt de boom luchtig en
los.
Eventuele scheuten aan de stam voor
de vertakking worden ook verwijderd.

De nu volgende zomermaanden worden de scheuten steeds opnieuw aangebonden. Bij het kruisen van de
takken wordt weer steeds de gelijke
methode toegepast met de legging van
de scheuten.
Dus voor of achter de naast gelegen
scheut bevestigen.
De scheutjes ten behoeve van het
vruchthout worden ook steeds op 6 - 7
bladeren getopt.
Teveel en overbodig hout en scheuten
worden verwijderd.
Zijhout voor de vruchten laten we niet
langer worden dan zo’n 30 cm lengte.
Zorg ervoor dan aan de buitenzijde
van de armen genoeg scheutjes groeien, aan de binnenzijde zullen er genoeg groeien.

Bij voldoende zorg kunt u zo’n mooie geheel verkrijgen.
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