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Handleiding aanplant en verzorging leifruit: appel en 

peer als palmet. 

Planten 

Plantafstanden 

Hoewel een leiboom op een zwak groeiende onderstam staat, heeft de boom toch 

een bepaalde groeikracht die hij moet kunnen ontplooien, hetzij in de breedte of in de 

hoogte. Deze groeikracht hangt bovendien sterk samen met het type grond waarin 

de boom geplant wordt. Zo zal een zandgrond een veel zwakkere groeikracht geven 

dan een klei- of leembodem. Zorg dat de bomen op een klei- of leembodem dus 

voldoende plaats hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Voorzie minimum 2 meter 

per boom en hou er in dit geval rekening mee dat de boom in de hoogte verder moet 

kunnen groeien (tot ongeveer 8 étages bereikt zijn, waarbij iedere étage ong. 32 cm 

bedraagt). Een leiboom kan een breedte van 4 meter overbruggen. 

Plant u de boom tegen een muur of afsluiting, houd dan een afstand aan van 

minimaal 15 cm ten opzichte hiervan. Dit voorziet de boom van voldoende ruimte om 

in omvang toe te nemen en geeft ook de mogelijkheid om de leiconstructie (zie infra) 

te plaatsen. 

Plantdiepte 

Het belangrijkste bij het planten van de boom is dat de plek waar het ras op de 

onderstam geënt is, boven de grond blijft. Gebeurt dit niet, dan zal de onderstam 

steeds scheuten maken die de groeikracht van de boom ontnemen en er zelfs voor 

kunnen zorgen dat de boom afsterft. U herkent de entplek aan de knobbel op de 

stam of een buiging in de stam. 

Leiconstructie 

Gezien de aangekochte leiboom nog een jonge plant is en verder leiden en 

opkweken in de meeste gevallen nodig is, is een goede leiconstructie onmisbaar. Dit 

kan door gebruik te maken van latten, (staal)draad en/of bamboestokken. Het 

mooiste resultaat wordt verkregen door gebruik te maken van latten of bamboe. 

Indien u een leirek bij uw boom heeft aangeschaft, kan u nog 2 jaar doorgaan met 

leiden zonder  zelf een uitgebreide constructie te maken. Het belangrijkste is dat 

tussen iedere étage ong. 32 cm wordt gehouden. 
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Opkweken en leiden 

Om verder étages te kweken snoeit u in de winter (op een vorstvrije dag) boven de 

laatste étage de hoofdtak in op ong. 32 cm hoogte boven de laatste étage. 

Tegelijkertijd verwijdert u alle knoppen op dit stukje hoofdtak behalve de bovenste 4. 

Wanneer in de lente deze knoppen uitlopen, kan u er 1 verder leiden als 

hoofdtak/stam en 2 andere als een linker- en rechtertak. De 4de uitgelopen knop dient 

als reserve in geval een tak bij het uitbuigen afbreekt. 

Het leiden van grotere takken gebeurt best in verschillende stappen om kans op 

breuk te vermijden. Doe dit zeker niet in de winter! Pas wanneer de sapstroom terug 

op gang is gekomen, zijn de takken flexibel genoeg om uit te buigen. Kies een 

zonnige dag uit, ook dit bevordert de buigzaamheid van het hout. 

Onderhoud  

Om een mooie productieve boom te hebben, dient 2 keer per jaar gesnoeid te 

worden: eenmaal in de zomer en eenmaal in de winter. Omwille van de grootte van 

een leiboom, is dit een klus die niet al te veel tijd inneemt. 

Zomersnoei 

Deze bevordert de bloei en vruchtdracht. De scheuten die in het voorjaar ontstaan 

zijn op de horizontale of schuine “armen” van de boom worden nu ingekort tot er nog 

5 bladeren over zijn op iedere scheut. 

Wintersnoei 

De wintersnoei zorgt ervoor dat de boom een goede structuur behoudt en licht en 

lucht optimaal aan de bladeren en vruchten kunnen. Ook het architecturale karakter 

van de boom wordt erdoor versterkt. Deze snoei gebeurt op hetzelfde moment als de 

snoei die nodig is voor de verdere opkweek van de boom (zie supra). De scheuten 

die in de zomer op 5 knoppen werden teruggesnoeid, worden nu nog eens met 2 

knoppen teruggeknipt tot er nog 3 overschieten. Snoei zeker niet alle takken weg tot 

op de hoofdtak! Gebeurt dit toch dan zal er geen fruit gevormd worden.  

Onderhoudssnoei 

Tijdens de winter, gelijktijdig met de wintersnoei, wordt het teveel aan takken van de 

boom weggehaald. Wat hier steeds voor ogen moet gehouden worden, is dat de 

structuur van de boom behouden dient te worden en dat de takken/vruchthout niet te 

dicht op elkaar mogen staan. Er wordt gestreefd naar een mooie verdeling aan 

takken over de boom. 


