Leibomen
IN ONZE SERIE

LEIBOMEN ZULLEN
WE DIT MAAL EEN
FANTASIE-LEIBOOM
BEHANDELEN.

OFTEWEL EEN KOMOF KETELVORMIGE

LEIBOOM. DEZE
BOOMVORM ZAL
PRACHTIG STAAN IN
UW TUIN EN ZAL EEN
BLIKVANGER ZIJN. U
KUNT HEM HEEL
GOED SOLITAIR
AANPLANTEN IN UW
GAZON OF WAAR U
WILT.
Bij deze leiboom worden zo'n
zes hoofdtakken opgekweekt tot
een vertikale leiboom. De maten
die wij geven kunt u uiteraard
aanpassen. Het geraamte wordt
van ijzer gemaakt, ook hier kunt
u voor een ander materiaal kiezen maar het geraamte moet wel
stevig zijn.
Als voorbeeld in de beschrijving is hier gekozen voor vier ijzeren poten die vertikaal staan en
waaraan drie ijgeraamte
zeren ringen zijn
minstends 30 cm
bevestigd. Indien
het geraamte van
ijzer wordt ge2 - 2,5 m
maakt zal dit vrij
dun gemaakt
kunnen worden
om toch volmaximaal 35 cm
doende stevig te
zijn en niet teveel op te vallen
indien de boom
gereed is. Verder
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Wij gaan uit van een éénjarige onvertakte boom bij het
planten in de wintermaanden. De boom wordt geplant in
het midden van het geraamte zodat we de takken die gaan
groeien goed kunnen verdelen.
De stam van de éénjarige boom wordt op ongeveer 30 cm
hoogte boven de bodem gekort. In ieder geval een 5 -10 cm
onder de onderste ring van het geraamte.
Zorg dat bij het uitlopen van de stam deze recht blijft staan,
u kunt de stam eenvoudig vastmaken.

De daarop volgende zomer zal de stam uitlopen. Wij houden nu drie sterke uitlopers aan die wij voorzichtig naar de
onderste ring leiden. Deze drie takken worden op gelijke
afstand naar de onderste ring geleid. Dus de omtrek van de
ring wordt door drie gedeeld.
Het best is als u de drie takken bevestigd aan dunne tonkinstokken leid naar de ring toe. Gebruik hiervoor kunststof bindbuis wat de takken niet afknelt.
Laat altijd de top van deze takken (zo’n 15 cm) niet aangebonden om de groei er niet uit te halen.
Alle andere uitloopsels worden verwijderd. Als u denkt dat
één van de drie takken twijfelachtig is, laat dan voor reserve enkele andere uitloopsels voorlopig staan.

In de winter van het tweede jaar worden de drie takken op
zo’n 30 - 35 cm teruggesneden. Doe dit secuur waarbij u
goed kijkt dat aan het snoei-einde van elke tak, twee naar
buiten wijzende ogen staan, 1 oog zal naar links en 1 oog
zal naar rechts wijzen.
Zorg er voor dat de takken goed horizontaal blijven staan.
Kontroleer de stam bij de snoeiwond en dek deze goed af
met een wondafdekmiddel.
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In deze zomer worden twee
zijscheuten die uit elk van de drie
zijtakken groeien, horizontaal
naar links en naar rechts gebogen.
Leid ze v-vormig naar de eerste
ring toe, doe dit ook weer pas als
deze zijscheuten een lengte van
ongeveer 25 - 30 cm hebben
bereikt. Ze worden licht naar
boven gebogen waarbij de
hoofdzijtak horizontaal blijft
staan. Alle zes zijscheuten moeten
gelijk en even sterk groeien.
Wanneer er één te sterk groeit kan
die naar beneden worden geleid
om de groei er wat uit te halen.
Eventuele andere zijscheutjes die
ontspringen worden op 3 - 4
bladeren getopt. Dat dient om de
groei van de benodigde zijtakken te
bevorderen. Later als de zijtakken
vertikaal worden geleid kunnen
deze verwijderd worden.

In de nu volgende winter worden
de zes zijtakken op een naar onder
wijzend oog teruggesneden op zo’n
25 - 30 cm. De drie zijtakken
blijven horizontaal liggen, de zes
zijscheuten kunnen wat omhoog
wijzen.

In de zomer worden de
verlengenissen van de zes
zijscheuten, wanneer deze een 25 30 cm lengte buiten de ring
hebben vertikaal aangebonden. Dit
doen wij aan zes tonkinstokken die
gelijk verdeeld zijn om de ring. Dit
moet ook weer secuur gebeuren,
pas op voor breken van de
scheuten!
Het horizontale gedeelte van de
boom ondersteunen wij zodat deze
niet door de groei
omhooggetrokken kan worden. U
kunt kruiselings tonkinstokken
aan de onderste ring bevestigen.
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zijn er dan nog zes
lange tonkinstokken
nodig waaraan de
vertikale takken kunnen worden vastgebonden.
De onderste ring
Het vormen van de zes vertikale
takken. Wanneer deze voldoende wordt maximaal 35
cm boven de bodem
lengte hebben bereikt worden
vast gemaakt.
deze aan de tweede ring bevestigd.
De opkweek zal op
geregelde tijden dienen te geschieden
zoals bij alle leibomen. Ook zal er zorg
voor gedragen moeten worden om,
vooral in de eerste
jaren, de vertikale
takken gelijk op te
laten groeien.
Als boomsoort kunt
u in principe alle
De volgende wintermaanden
worden de zes verlengenissen op fruitsoorten gebrui25 cm boven de ombuigplaats te- ken maar neem wel
ruggeknipt op een naar buiten
een middelmatig
wijzende knop.
sterke onderstam
Andere scheutjes die overal kunnen ontstaan worden verwijderd, voor uw boom.
ook wortelopslag.

In de daarop volgende zomer worden de nu weer uitlopende verlengenissen aan de zes vertikale
takken aangebonden.
De hieraan groeiende zijscheutjes
worden tot 3 - 4 blaadjes getopt om
de groei erin te houden.
Uitloopsels aan het oudere hout
onder in de boom geheel verwijderen.
Steeds de takken aanbinden.
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De volgende winter worden weer de verlengenissen van de
vertikale takken teruggesnoeid op 25 - 30 cm lengte. Ook weer
op ogen die naar de buitenzijde wijzen.
Er wordt steeds opgelet of de zes verlengenissen wel even sterk
groeien, pas dit zonodig aan.
Zijscheutjes worden op 10 - 15 cm teruggesnoeid.

In de nu volgende zomer worden de scheuten verder geleid en
aangebonden.
Twee tot drie zijscheutjes die direct onder de afgeknipte top
aan deze zes scheuten groeien worden op zo’n 6 bladeren
getopt.
Andere zijscheutjes die wij aanhouden voor vruchthout worden
ook getopt.
Zijscheutjes die naar binnen groeien en scheutjes die op de
horizontale takken groeien worden geheel verwijderd.

In de volgende jaren wordt de boom verder behandeld zoals
terug beschreven.
Laat de hoofdscheuten in een jaar niet te lang groeien anders
zal er zich niet genoeg vruchthout vormen.
Let er ook steeds op dat de zes takken steeds even snel groeien
zodat de één niet sneller groeit dan de ander.
Als de boom de gewenste lengte heeft bereikt moet er voor zorg
worden gedragen dat er zich steeds overal genoeg vruchthout
vormt.
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