
Partici Peer
De peer, ras Conference is een zelfbestuiver, laagstam, kan alleen staan. 
Staat op een onderstam Kwee C. Groeiwijze vrije spil, leeftijd 12 a 13 jaar. 
De boom is voor de verplanting gesnoeid. Bij het uit de grond halen in 
Vreeland is 70% van de boomwortels verdwenen. Door de snoei herstelt de 
balans en overlevingskracht.

Stappenplan beplanting

Nodig paal + boomband + schep + bemestte tuinaarde/compost + water met 
gieter  of emmer (oude binnenband fiets i.p.v. boomband).

plantgat 1,5 x kluitgrootte
diameter 50 cm en 25 cm diep

wortel vrijelijk spreiden

entdeel boven de grond
geen vuist ertussen

paal 1/3 deel
ondergronds

boomband, 8 vorm 

windzijde z/w

ontstaan. Entdeel boven de grond plaatsen geen 
vuist ertussen (advies van de fruitteler). Plantgat te 
diep? Dan bijvullen met aarde tot het de juiste hoogte 
heeft. De aarde langs de boom goed stevig aantrap-
pen van binnen naar buiten. Boom bevestigen met 
een bomenband (of binnenband fiets) in 8-vorm aan 
de paal. Doe de band niet te strak om de boom.

Beheer en onderhoud 

meteen 
Bomen moeten na aanplant met minstens 20 liter per 
boom bewaterd worden om de wortels met de aarde 
te verbinden. Hierna wekelijks 10 liter water blijven 
geven. Dit aanhouden tot aan de zomervakantie 2015 
(belangrijk! niet vergeten). (Boom moet meteen de 
grond in maximaal drie dagen buiten de grond 
dan de wortels in de sloot leggen of goed nat 
houden met natte doeken of vaak bewateren 
met tuinslang) . 

Na verloop van tijd 
De kunst van het ‘verzorgen’ is balans te creëren, 
door zo min mogelijk te snoeien. Snoeien zou je dus 
elk jaar moeten doen om zwaardere ingrepen te 
voorkomen. De snoei is gemakkelijk aan te leren en 
toe te passen. Peeronderstammen (Kwee) is gevoelig 
voor zware vorst. Bescherm de kweeonderstammen 
‘s winters door er strooisel, grove compost, haksel-
hout, stro, mulch en gemaaid gras tot 10 cm langs de 
stam te leggen. Beschermt tegen uitdroging. Let op, 
de mulchlaag mag de stam niet raken (gevaar voor 
infectie en ziektekiemen). Voeding in februari aan-
brengen op de boomspiegel. Een laag compost aan-
brengen van 2.5 cm of een kruiwagen oude stalmest. 
Door de regen en de wormen komen de voedingsstof-
fen vanzelf bij de wortels. 

Eén gift stalmest met stro per jaar is voldoende. 

Locatie  
Zorg als dit kan voor een luchtige standplaats, boom 
moet vrijuit kunnen drogen in de wind. Zonnige plek 
(kan eventueel op halfschaduw plek). Plant de boom 
zeker 3,00 m vanuit hart van de boom tot begin van 
de kabels en leidingen. 

Water 
Een hoge waterstand verzwakt de weerstand van de 
fruitboom (infectiegevoeliger). Peer verdraagt voch-
tige grond, geen hoge waterstand.

Plantgat maken  
Maak een Plantgat dat minsten 10 cm groter is dan 
het wortelgestel. Een plantgat met een diameter van 
50 cm en 25 cm diep is in 8 van de 10 gevallen vol-
doende. De grond die er uit komt mengen met be-
meste aarde/compost dit voor stimulering hergroei 
van de boomwortels. Mengen van 25% bemeste 
aarde/compost is prima, maar niet meer. Hierin 
kunt u de fruitboom planten. Als de grond kwaliteit 
uit zand bestaat en je dan een plantgat maakt met 
daarin alleen goede grond dan blijven de wortels al-
leen in die grond groeien. Het is alleen belangrijk om 
een overdreven groot gat te maken met een diameter 
van 1,20 m en 1 m diep als u de zanderige grond wilt 
verbeteren.    

Paal plaatsen en boom plaatsen 
Plaats aan de zuidwest zijde een boompaal (Ø 8-10 
cm) van ongeveer 250 cm sla dit door onderkant van 
het gat, 2/3 deel bovengronds laten onder de kroon. 
Eerst de paal dan de boom planten. Plaats de boom 
15 cm naast de boompaal.

Controleer of de boom niet dieper staat dan op de 
kwekerij. Zichtbaar op de stam, gedeelte onder de 
grond bevat nog grond, het gedeelte boven de grond 
is groenig. Tijdens het toevoegen van grond trek je 
telkens de fruitboom al schuddend voorzichtig iets 
omhoog zodat tussen de wortels geen holle ruimtes 

Plant tip uit vervlogen tijden: Een handvol graan in het plantgat bevordert het aanslaan. 
Aanplant kan in het voorjaar moeilijker zijn dan in het najaar, omdat bomen door de koude bodem aarzelend    
willen aanslaan. Vroeger gooide men een of twee handen vol kiemkrachtige haver-, gerst- of tarwekorrels als 
groeihulp onder de wortels in het plantgat. Door ontkieming ontwikkelt dit kiemwarmte. Tegelijkertijd geven ze 
vitaminen en komen enzymen vrij. Daarna kunnen de zaden niet verder groeien, ze verrotten, waarbij opnieuw 
waardevolle stoffen vrijkomen. Graankorrels kun je kopen bij natuurwinkels.


