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1. De onderdelen van de fruitboom
Een normale fruitboom bestaat uit verschillende onderdelen:
•
De onderstam, entplaats en stam;
•
De harttak (de dominerende, stevige tak die vanuit stam zo verticaal mogelijk groeit,
"H" in fig. 1), zijtakken of gesteltakken (staan schuin op de harttak, liefst onder een
hoek van 30°, nr. 2 in fig. 1);
•
Vruchthout (staan links en rechts op gesteltakken; ze groeien ook onder een hoek van
30° en zoveel mogelijk weg van de gesteltakken (nr. 3);
•
Stevige eenjarige twijg (de verlengenis) op het uiteinde van een gesteltak, de stam
en/of de harttak (nr. 4);
•
Stevige twijg in de nabijheid (concurrent, nr. 5).
Fig. 1
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Appels en peren groeien vooral op korte twijgjes, de zogenaamde kortloten, en minder op de
langloten (zie fig. 2 en 3). Veel kortloten op de boom betekent veel en klein fruit, tenzij we
uitdunnen in de lente. Langloten zijn onvruchtbare twijgen en een groot aantal ervan is niet
wenselijk. Een waterlot is een vorm van een langlot dat recht omhoog groeit. Kortloten worden gevormd bij zwakke groei en langloten bij sterke groei. De snoei loopt nauw samen met
de levensloop van een fruitboom
Fig. 2

Fig. 3
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2. De levensfasen van de fruitboom
Een fruitboom moet de eerste jaren, tijdens zijn jeugdfase, sterk groeien om snel een voldoende grote kruin te vormen. De boom maakt dan automatisch weinig bloemknoppen.
Later, tijdens de productiefase, mag hij niet te sterk meer groeien, zodat hij nieuw vruchthout en voldoende bladeren vormt. Er zijn immers voldoende bladeren nodig om de vruchten
te voeden en de sapstroom door de boom te trekken.
Uiteindelijk volgt
de
ouderdomsfase van de
boom
(uitputting
en
aftakeling).
Ondanks de snoei zal de
boom nog weinig groeien.
De boom produceert
gestaag minder vruchten
en begint af te takelen:
zware takken breken af
en de boom begint te
rotten.

Fig. 4

3. Waarom fruitbomen snoeien?
We snoeien voor de groei, voor de bloei en om te modelleren. Gouden stelregel is dat er
voldoende zon en licht in de kruin moet vallen, zodat er in het voorjaar sterke bloembotten
kunnen worden gevormd en de fruitboom veel fruit kan geven.
•
Groeien door snoeien: door oude takken te snoeien en jongere niet stimuleert u de
groei;
•
Bloeien door snoeien: door snoeien bevordert u de bloei en daardoor krijgt u elk jaar
vruchten van een goede kwaliteit en kwantiteit;
•
Snoeien voor het modelleren: u snoeit zodanig dat de vorm van de (fruit)boom goed tot
zijn recht komt; bovendien is een open gesnoeide boom gemakkelijker te plukken.
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4. Wanneer appels en peren snoeien ?
De volgende stelregels kunnen worden toegepast:
Jonge appelbomen (jonger dan 4 jaar) kan men best in het voorjaar (maart/ april)
•
snoeien. Bij vroeg snoeien (december of januari) kan er vorstschade ontstaan.
•
Oudere appelbomen kan men snoeien, zodra het blad gevallen is. Meestal is dit vanaf
december tot maart. Niet snoeien terwijl het vriest. (Vorstschade is mogelijk).
•
Zwakke groeiers kan men het eerst snoeien (januari). Sterke groeiers kan men het
laatste snoeien (maart). Vroeg fruitbomen snoeien bevordert de groei. Laat snoeien
(april/ mei) remt de groei af.
•
Snoei bij voorkeur bij droog weer. Snoeiwonden die lang nat blijven zijn erg vatbaar
voor infecties van vruchtboomkanker.
•
Snoei bij voorkeur als het niet of slechts weinig vriest. Als het te hard vriest kan het
wondweefsel niet goed toegroeien.
Steenvruchten zoals morellen, kersen, pruimen en perzikken snoeit u direct na de oogst en
nooit in de winter of voorjaar.

5. De snoei van jonge fruitbomen (vormsnoei)
Fig. 5
Met de vormsnoei, tijdens de jeugdfase van de boom,
wordt het geraamte van de kruin gevormd. We streven
ernaar om zo goed mogelijk een piramidevorm te
benaderen met een open structuur en we bevorderen
de groei.
•
Zorg voor goed geplaatste stevige takken als
gesteltakken: kort daarom alle zijtakken met ongeveer een kwart in en neem zijtakken die recht
omhoog groeien helemaal weg; stevige, rechte
takken krijg je door van de verlengenissen ongeveer 1/3 weg te snoeien.
•
Verlengenissen van de gesteltakken worden
langer gesnoeid dan onderstaande vruchttakken
om te veel vertakkingen te voorkomen.
•
De concurrent(en) van de verlengenissen wegsnoeien (fig. 5). Deze worden weggenomen omdat ze een open kroon in de weg staan.
•
De vruchttakken worden gevormd door goed gerichte langloten ongesnoeid te laten of
in te snoeien tot ongeveer 10 a 20 cm. Vruchttakken worden eveneens gevormd door
het ongesnoeid laten van de langste kortloten. Op deze vruchttakken ontstaan dan het
volgend jaar opnieuw lang- en kortloten.

6. De snoei van volgroeide bomen (onderhoudssnoei)
Zodra zijtwijgen (vruchttakken) zich op de gesteltakken ontwikkelen, start de onderhoudssnoei en deze wordt zo lang mogelijk aangehouden. Dit gebeurt voornamelijk tijdens de
productiefase van de fruitboom.
Basisonderhoud (doel: open structuur en goede vorm blijven behouden)
•
Dode en gebroken takken snoeien;
•
Schurende en kruisende takken snoeien;
•
Opslag aan de stam snoeien;
•
Zware zuigers/concurrenten snoeien.
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Fig. 6
De ontwikkeling van een vruchtspoor: na
de bloei, de vruchtdracht en het afvallen
van de bladeren blijft een beursje over.

Specifiek onderhoud (doel: vruchtzetting)
•
Dikkere gesteltakken lichter maken; snoei weg het vruchthout op de bovenkant van de
gesteltakken omdat het veel licht wegneemt; het vruchthout aan de onderkant van de
gesteltakken omdat het te weinig licht ontvangt.
•
Waterloten verwijderen; Alle vertikaal omhoog groeiende zijtakjes worden helemaal
verwijderd: op meer horizontaal groeiende takken ontwikkelt zich meer vruchtlot
•
Verjongen van het vruchthout (= scheutvernieuwing door vervangingssnoei): omlaag
groeiende takken terug snoeien. Afgedragen, afhangend vruchthout moeten we verjongen door het terugsnoeien op een goed geplaatste twijg, op de bocht (fig. 7).
•
De langloten worden weggesnoeid, tenzij ze aan het uiteinde van de vruchttak staan.
Bovendien moeten de langloten ook nog in de goede richting staan: horizontale richting
(verlengenis van de vruchttak).
Fig. 7
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Fig. 8 en 9
De natuurlijke ontwikkeling
van een houttwijg
en
De gecontroleerde ontwikkeling van een houttwijg door
snoei
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7.

Gereedschap en veiligheid

9

