Veebescherming.
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Een nieuwe aanplant van hoogstambomen mislukt het vaakst
door een slechte of zelfs ontbrekende bescherming tegen
weidend vee. Zorg voor een degelijke bescherming, zogenaamde
boomkorven. Dat kost geld, maar het is een goede investering,
want anders loopt u risico dat u de boom na verloop van tijd
moet vervangen. Belangrijk is vooral de bescherming van de stam,
door middel van boomkorven.
Boomkorven kunt u zelf maken of kopen. Er zijn veel constructies
mogelijk, met als basis boompalen en gaas, al dan niet in
combinatie met planken. Het gaas kan variëren van 4mm
betonmat met een maas van 15x15cm tot kippengaas met een
maas van 1cm.

Bij de constructie van de korf zijn een aantal zaken
belangrijk:

Simpele bescherming met losstaande
betonmat voldoet bij schapen.

1. de hoogte van de korf
Voor paarden of koeien hebt u een hogere korf nodig dan bij schapen. Of u plaatst de bescherming op
een grotere afstand van de boomstam. Zorg tevens voor steile gesteltakken bij grote dieren en snoei
lage vlakkere gesteltakken weg. Let ook op dat geiten en schapen niet tegen het gaas gaan aanstaan en
zo hogerop alsnog aan de stam en/of takken gaan vreten.
2. de maasgrootte van het gaas.
Afhankelijk van de kopgrootte van het vee, moet u een
voldoende kleine maas in het gaas hebben. Of het gaas op
grotere afstand van de stam monteren.
3. Stevigheid van de constructie.
Met name pony's, pinken en vleesvee willen graag
schuren tegen de korven. Dan zijn dikkere palen nodig.
Een alternatief is het voorkomen van schuren door
prikkeldraad te bevestigen aan de korf.

Bij het monteren van de boomkorf moet u een
aantal dingen in de gaten houden:

Gaaskoker als bescherming tegen hazen

1. Zorg bij gaas met een kleine maas dat u de korf makkelijk los kunt maken om bijv. stamschot te
verwijderen. Bij een grotere maas kunt u een boomzaag door het gaas steken.
2. Zorg dat u de korf ca. 10 cm boven de grond monteert. Zo kunt u de eerste jaren eventuele
wortelopslag verwijderen, de plantspiegel onkruidvrij houden en op de plantspiegel bemesten. LET OP:
bij geiten moeten u dan wel een extra gaasje direct om de stam wikkelen anders gaan de dieren onder
de boomkorf door aan de stam vreten.
3. Zorg voor een gaasnetje of -koker rond het onderste deel van de stam om daarmee hazenvraat in de
eerste jaren te voorkomen.
In plaats van een boomkorf van palen en gaas kunt u ook een bescherming direct om de stam
aanbrengen. Sommige eigenaren zagen een pvc-buis in de lengte door en zetten die om de stam. Of
wikkelen gaas direct om de stam. Probleem wat dan vaak ontstaat is dat de bescherming niet op tijd
wordt vervangen of losgemaakt als de stam dikker wordt. Dan groeit het materiaal in de stam. Ook is het
dan lastig of zelfs onmogelijk om eventueel stamschot te verwijderen. Tot slot gaat er bij de dichtere
constructies veel ongedierte achter zitten en is er kan op rotting.

Verschillende constructies:

Degelijke boomkorf 1,5m hoog (5cm maas), simpel
bevestigd aan de 2 boompalen.

Zeer degelijke constructie (betongaas en fijner
gaas. Maar veel werk en veel materiaal.

Degelijke constructie. Maar wat lastig om eerste
jaren onkruidvrij om de stam te houden. Ook is er
bij een driehoekconstructie eerder kans op indeuken van hek zodat vee alsnog bij de stam kan.

Bij oudere bomen is vaak alleen gaas om de stam
voldoende. Wel zorgen voor voldoende kleine
maasbreedte zodat vee niet tussen de maas door
kan eten.
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