De boom In 14 stappen

Aankoop

Stekjes

Nieuwe bomen worden als stekje geknipt van moederbomen: bomen van ‘elite genetica’. Dit zijn bomen

dag 1

die uit de natuur geselecteerd zijn voor eigenschappen zoals wortelgroei, droogte-resistentie en
bloesem-productie (dat worden later noten).

Paper pots

De stekjes worden geplant in ‘Paper Pots’. Dit zijn potten van biologisch verteerbaar papier. In een

dag 2

papieren pot heeft een boom meer voeding en groeiruimte en komt er meer zuurstof bij het stekje.

stekjes planten

De stekjes worden met de hand in de ‘paper pots’ geplant. Vrouwen knippen en potten de stekjes: de

dag 3

babyboompjes zijn doorgaans nog niet bestand tegen de lokale mannelijke motoriek.

Geplant

De eerste pot

De gepotte stekjes worden in een kas geplaatst voor 4 tot 6 weken. In de kas worden de stekjes iedere 10

week 1

seconden door nevel (=een soort mistregen) bewaterd. Dit in combinatie met het lokale warme weer
zorgt voor ideale omstandigheden om te ontwikkelen

Na 4 tot 6 weken

Na 4 tot 6 weken in de kas zijn de stekjes op kracht en worden de jonge bomen overgeplaatst in grotere

week
dag 24

potten. In deze potten krijgen de wortels meer ruimte om verder te ontwikkelen. Meer wortels = meer
voedingsstoffen = snellere groei.

Naar buiten

In de nieuwe pot worden de jonge bomen onder een zonwerend doek geplaatst in de open lucht.

week 6

Op

deze manier kunnen de bomen wennen aan het weer, onderweg naar volwassenheid.

Rustificatie

Kort na het verpotten van de bomen in grotere potten, komen de bomen onder de schaduwdoeken

Maand 4

vandaan en worden in de open lucht geplaatst. Vanaf dit moment krijgen de bomen alleen nog water
wanneer dat nodig is, de verdere zorg is klaar.

uitgroei

Maand 6

In 6 tot

9 maanden tijd groeien de bomen uit tot puber-bomen. Op de foto staan bomen die zich

aangepast hebben aan het lokale klimaat en klaar om in de grond geplant te worden.

de grond in

Land voorbereiding

Net voordat de bomen geplant worden, wordt het land geprepareerd om optimale omstandigheden

Maand 7

voor de puber-bomen te creëren.

Het Nederlandse poldersysteem wordt gebruikt als

watermanagementsysteem.

planten

Na 6 tot

Maand 9

9 maanden zorg voor de bomen wordt elke boom met de hand geplant. Ondanks dat de bomen

in het veld staan, worden deze goed in de gaten gehouden. De bomen worden in principe niet meer
verzorgd, ze zijn sterk genoeg om voor zichzelf te kunnen zorgen.

puberbomen

Wanneer de bomen 3 tot 4 jaar oud zijn, verschijnt de eerste bloesem aan de takken. Dit is een teken dat

3 jaar

de bomen rijp beginnen te worden voor een eerste oogst in de volgende jaren.

rendement

oogsten

4 jaar

Na 4 jaar zijn de bomen klaar om voor het eerst geoogst te worden.
handmatig maar kan ook automatisch.
aangeraakt.

Het oogsten gebeurt doorgaans

Alle rijpe noten vallen dan zonder dat de bloemen worden

Uit deze bloemen komen het jaar daarop de noten.

noten verwerken

4 jaar

Na de oogst worden de noten ontdaan van hun schil en geperst. De olie hieruit wordt verkocht aan de

ft na het persen is rijk aan

olie-industrie om te raffineren tot groene brandstof. De pulp dat overblij

ï

prote ne en wordt als veevoer verkocht.

volwassenheid

7 jaar

Zeven jaar naar na het stekken bereiken de bomen ‘productie-volwassenheid’. Vanaf dan zullen de
bomen jaarlijks een stabiele hoeveelheid noten produceren en actief CO2 blijven compenseren.
Pongamiabomen produceren tientallen jaren noten.

