Aanschaf en onderhoud van
fruitbomen

Welke boom kiezen we?
Rassenkeuze:
• Hand-, moes-, bewaarappel/peer
Zelfbestuivend/kruisbestuivend:
• Zelfbestuivende Appels:
James Grieve/ Elstar/Jonagold/Cox’s Oranje
• ZelfbestuivendePeren:
Conference-Gieser Wildeman

Aankoop en verzorging:
Aankoop:
• Zijtakken op ongeveer gelijke afstand van elkaar en verspreid langs de
stam
in een hoek van +/- 45
Aanplant:
• Voldoende ruimte,entplaats boven de grond, planten met boompaal
Verzorging:
• Jaarlijks bemesten met stalmest is voldoende
Moeten we snoeien?
• Een ongesnoeide boom zal vroeg fruit dragen en ook blijven dragen
• Maar…..hij zal gauw te veel takken krijgen waardoor er minder licht in de
boom
komt en de vruchten kleiner blijven
Waarom gaan we snoeien
• gezond houden/opkweken van de plant
• verjongen van de plant
• om meer bloei = fruit te krijgen
• om de omvang te beperken
Algemene snoeiregels
• Verwijder dode-zieke-gebroken takken
• Verwijder elkaar kruisende en schurende takken
• Verwijder naar binnen groeiende takken
• Verwijder max. 20% en…..let wel:
elke poging om sterke groei af te remmen door flink te snoeien zal
beantwoordt
worden door een nog sterkere groei!

Wanneer snoeien we
• Pitvruchten(appel en peer) snoeien van nov. tot febr.
• Steenvruchten(pruim-kers-perzik-abrikoos)
beter wachten tot na de langste dag i.v.m.loodglans

Opbouw bolvormige kroon
(zonder harttak):
Meestal hebben we een boom gekocht die al min. 3 zijtakken heeft
1: Snoei na het planten de 3 gesteltakken in tot de helft of 2/3 van de lengte
2: Het volgende jaar deze twijgen tot 40cm v.d.harttak inkorten.
Hierop 2 vertakkingen handhaven. We hebben dan 6 takken
3: Het volgende jaar halveren we deze takken weer. Na 4-5 jaar is de vorm
voltooid en gaan we naar de onderhoudssnoei
Opbouw Pyramidale kroon
(met harttak, veelal peren)
1: Na het planten de harttak toppen en op de 1e etage 3 gesteltakken laten
ontstaan
2: De hoogst geplaatste zijtak gebruiken we voor de verlenging van de
harttak. Deze toppen we weer en laten daarop 3 gesteltakken ontstaan Deze
worden ingekort waarop een vergaffeling ontstaat.
3: De hoogste tak gebruiken we weer als verlenging. Zo kunnen we 3-4
etages opbouwen

Onderhoudssnoei
• Bij een goede opbouw zal er per jaar weinig snoei nodig zijn
• Takken en twijgen die door de kroon groeien worden verwijderd
• Verwijder waterlot (dit zijn steil naar boven groeiende twijgen die ontstaan
na sterke snoei of…als de plant weinig vrucht draagt)
• Zorg voor een open kroon zodat zon en wind in de kroon kunnen

