Leibomen
De dubbel gebogen vertikale cordon.
In onze serie waarin we de opkweek van leibomen
behandelen ditmaal de opkweek van een dubbele gebogen vertikale cordon.
Een dubbel gebogen vertikale kordon kan op verschillende manieren opgekweekt worden, zowel gelijke als verschillende bogen kan men kweken.
Optisch is het mooist als de bogen symmetrisch gelijk zijn.
U kunt als hoogte wel tot 250 cm gaan terwijl tussen
de bogen u ook verschillende afstanden kunt aanhouden. Neem voor de smalste punten een 30 - 50 cm,
maar andere afstanden zijn ook mooi.
Zorg wel dat de armen gelijk en steeds opnieuw aangebonden worden.
Als steunmateriaal kunt u draden spannen die dan
niet te ver uiteen aangebracht moeten worden. Tevens kunt u vertikaal tijdelijk 1 of meerdere tonkinstokken plaatsen. Ook kunt u van metaal een stevige
draad laten voorbuigen en hier tegen aan de boom opkweken. Dan krijgt u een zuiver symmetrisch gevormde leiboom.
U kunt na enkele jaren reeds vruchten verwachten afhankelijk van het ras en na een achttal jaren kan de
boom reeds de gewenste hoogte hebben bereikt.

In de winter van het
planten wordt de
éénjarige veredelde
boom op ongeveer
35 cm boven de bodem net boven twee
ogen ingekort. Deze
twee ogen moeten
links en rechts zijwaarts staan.
Op deze hoogte staat
de eerste draad die
wij voor het opkweken gebruiken.
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In de hierop volgende zomer
worden de scheuten die uit
de bovenste knoppen
ontsproten zijn aan de
draden gebonden zodra de
scheuten zo’n 25 cm lengte
hebben bereikt.
Ze worden direct in de goede
positie aangebonden.
Verder laten we onder de
twee uitgebonden scheuten
er 1 scheut staan die
eventueel gebruikt kan
worden als vervanging
indien één der scheuten om
wat voor reden niet meer
bruikbaar is.

In de winter van het tweede jaar
worden beide scheuten op ongeveer 30 cm vanaf de aanzetplaats ingekort. Dit wordt
gedaan op een naar buiten wijzend oog.
De scheut wordt nu zo gebogen
dat deze in de juiste positie staat
en zo vast gezet.
Dit kan met een draad of tonkinstok.

In de nu volgende zomer worden de twee scheuten, indien
deze 25 cm lang zijn, in hun
definitieve positie vast gemaakt.
Dat wordt in dat groeiseizoen
nog enkele malen herhaald, gelang de groeikracht van dat seizoen.
De scheuten die ontstaan onder
de verlengenissen worden op
zo’n zes bladeren getopt.
Zijscheuten die ontstaan aan de
nieuw gegroeide hoofdscheuten
worden, indien deze te sterk
groeien, wat ingekort om ze
niet te veel te laten concurreren
met de hoofdscheut.

In de winter van het derde jaar
worden de nieuw gegroeide
verlengenissen aan de
hoofdscheuten indien deze
meer dan 30 cm lang zijn, op
een naar buiten wijzend oog
teruggesnoeid op 30 cm.
Zijscheutjes aan de
hoofdscheuten blijven staan,
deze zijn nodig voor het
vruchthout maar deze laten we
niet langer worden dan 20 cm
worden, zijn ze langer dan
worden ze ingekort.

Enige uitleg omtrent groeikracht in de boom.
1 - de bovenste scheuten groeien
sterker.
2 - hoe steiler de scheut staat, hoe
sterker is de groei.
3 - hoe dikker de scheutomvang, hoe
sterker is de groei-omvang.
4 - hoe meer zijscheuten een tak
heeft, hoe sterker zal hij zich zal
ontwikkelen.
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In de daarop volgende zomer wordt de boom gelijk behandeld als in de vorige jaren.
De zijscheutjes worden steeds getopt op zo’n zes bladeren.
In de zomermaanden kunt u een en ander steeds goed
behandelen om de groei in toom te houden en de
hoofdscheuten gelijk te laten groeien.
Eventueel voorkomende vruchten kunt u laten zitten
maar niet te veel anders wordt de groei verstoord.

In de volgende jaren gaat de behandeling van de boom gelijk
door als in de vorige jaren.
Enkele belangrijke punten moet
u in het oog nemen.
Laat elk jaar niet meer dan zo’n
30 cm van de groei van de verlengenissen staan, laat u te lange
scheuten staan dan hebt u kans
dat er zich te weinig of geen
vruchthout vormt aan de takken.
Ook steeds weer de zijscheutjes
op tijd toppen.
Zorg er ook voor dat beide armen gelijk groeien zodat niet de
ene arm dikker wordt dan de ander of ongelijkmatig gaat groeien. Beide armen moeten even
hoog groeien in elke jaar.
Vanaf het vierde jaar wordt tevens de onderhoudssnoei toegepast. Ook wordt er op gelet dat
er niet teveel vruchten aan de
boom blijven zitten, dit vooral
in een goed draagjaar, aan beide
armen evenveel vruchten laten
zitten.
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