Soorten

Planttijd

Van de volgende citrussoorten wordt door de
kwekerij te Tamansarie plantmateriaal
aangemaakt en verkocht:
1. Sinaasappel (Kwatta 202, Alidjan, Valen
cia);
2. Tangelo;
3. Gele King / Pong Pong;
4. Rode King;
5. Curaçaose oranje / Manderijn;
6. Grapefruit;
7. Pompelmoes;
8. Lemmetje (Surinaams en Braziliaans);
9. Citroen.

De beste planttijd is vlak voor de regenperiode.

Plantgat
Even oppervlakte van ca. 1 m² omspitten en
daarna een even plantgat maken van 30 tot
40 cm. diep.

Terrein
Citrus moet je planten op hooggelegen zand-,
leem– of kleigrond, met goede
ontwateringsmogelijkheden. De trenzen tussen
de bedden moeten schuin afgestoken worden
om afkalving van de kanten te beperken.

Lemmetje

Uitplanten
Grapefruit

Plantverband

Manderijn

Afhankelijk van de bedbreedte, grondsoort
en de citrussoort die je wilt, kunnen per
hectare ongeveer 250 tot 300 bomen worden
geplant . Bij een even bedbreedte van 6 - 8
m, 1 rij bomen per bed.

De citrusplantjes moeten, indien mogelijk, direct na
aankomst worden uitgeplant. Als dit niet mogelijk
is, moet je de plantjes in de schaduw zetten en
zorgen voor voldoende water. Vóór het uitplanten
moet je de grond in de plantzakjes goed natmaken.
Scheur de zakjes daarna heel voorzichtig open.
Zorg ervoor dat je de wortels niet beschadigt.
Vervolgens zet je de plant met de gehele kluit in
het plantgat. De bovenste wortel moet op zijn minst
op gelijke hoogte met de grond komen, waarna je
deze aanaardt.

Bodembedekker
Kudzu is de meest geschikte
bodembedekker. Het houdt de grond koel,
voorziet de grond van stikstof, onderdrukt
onkruid en beschermt de bodem tegen
uitspoeling. Per hectare zijn ca. 100
gewortelde kudzu stekken nodig die in de
regentijd, liefst voordat er citrus wordt
geplant, op het veld worden uitgezet.
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Onderhoud
De boomspiegel moet worden
schoongehouden door deze te wieden met
houwers of met herbiciden (gramoxone: 4
cc per liter water opgelost) te bespuiten.
Verwijder de eventuele uitlopers van de
onderstam. Let er verder op dat de stam
van de citrusbomen niet wordt
beschadigd. Dit vergroot namelijk de kans
op ziekten.

Bemesting
Met NPK, die sporenelementen bevat
(blauwkorrel 12 - 12 - 17 - 2) en ureum.
Per plant wordt 200 gram NPK en 45
gram ureum gegeven. Op zandgronden is
het belangrijk sporenelementen toe te
voegen. Per jaar wordt er twee keren
bemest.
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