Onderhoud
fruitbomen
FRUITBOMEN ZIJN VRIJ EENVOUDIG

Deze snoeien we dus niet meer.

TE ONDERHOUDEN,
(GE-)LEI-(DE-)BOMEN ZULLEN WAT
MEER AANDACHT VERGEN. TIPS EN
HANDIGHEDEN ZULLEN WE HIER IN
VERSCHILLENDE AFLEVERINGEN
WOORD EN BEELD UITEENZETTEN.
HIER ZULLEN WE EEN EENVOUDIGE
UITLEG GEVEN VOOR HET
ONDERHOUD AAN DIVERSE SOORTEN
FRUITBOMEN.

Uitlichten
Na jaren zal de boom, of dit nu een struik, halfstam, hoogstam of een leiboom is, zonder snoei
dicht ineen groeien, wat vooral in het binnenste van de boom het geval zal zijn. Tevens zullen de
dikke takken dan in het binnenste van de boom kaal worden. Is dit al het geval en is de boom al
zo groot als een volwassen fruitboom, dan moet u nu niet de dikste takken gaan verwijderen, dat
kan de boom vaak niet verwerken en tevens is dit uit esthetisch oogpunt niet te aanschouwen. Er
worden dan vaak halve bomen gecreëerd. Beter is om wat kleinere takken te verwijderen en dan
nog in meerdere fasen. Dikkere takken worden altijd in de wintermaanden verwijderd als de
boom in rust is. Snoeiwonden aan dikke takken worden altijd zo gezaagd dat er geen horizontale
snoeiwond aan de boom zit, dit om te voorkomen dat op die horizontale wonden vocht blijft
staan en er daardoor eerder infectie kan komen van kanker op die plek. Zorg er ook voor dat een
dikke tak niet afspijt bij de zaagplek, eerst de onderzijde van de tak inzagen en dan pas de bovenzijde geheel doorzagen. Ook kunt u eerst een stuk boven de gewenste zaagplek een stuk van die

Links ongesnoeide boom, rechts goed uitgedunde boom.
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Boom wordt op

tak afzagen en dan hierna de tak afzagen op een goede wijze
de gewenste plaats. Zorg er ook voor dat u
gesnoeid, open
licht in het
gladde zaagwonden krijgt en direct bestrijbinnenste van
ken met een wondafdekmiddel. Bij sterke
de kruin.
vorst wordt niet gesnoeid.
Verwijdering van dikke takken uit zich in
een grote groei van scheuten nabij deze verwijdering, ook kan bloesem in het volgende
bloeijaar afvallen en de vorming van bloemen verstoren in die volgende jaren.
Er wordt gezorgd dat er licht en ruimte in de
Achterstallig
kruin van de boom komt zodat de zon in alle onderhoud, de
dikke takken
delen van de boomkruin kan schijnen. De
zijn al geheel
vruchten zullen dan midden in de boom bekaal geworden.
ter groeien en mooier kleuren. Takken mogen niet elkaar raken of door elkaar groeien.
Vruchthout en andere kleinere takjes mogen
niet teveel aanwezig zijn op de takken. Teveel uitgegroeid vruchthout moet verwijderd
worden.
Hout dat beschadigd is door kankerplekken
wordt uitgekrabd en behandeld met een
wondafdekmiddel zodat het zich herstellen
Mooi plaatje
maar
kan.
verwilderde
Dode takken en takjes worden verwijderd tot
bomen
het goede hout. Steeds wordt ervoor gezorgd
(struiken).
dat snoeiwonden direct worden behandeld
Foto: Theo van
met een wondafdekmiddel, dit wordt meerhet Geloof.
malen per seizoen herhaald om infecties van
het gezonde hout te voorkomen. Éénjarige

Veel te zware
takken
(stammen)
laten worden.
Foto: Theo van
het Geloof.

Deze pruimenboom is dus duidelijk niet goed gesnoeid
en afgewerkt.
De snoeiwonden zijn nooit behandeld, daardoor kon het
binnenste van de boom geheel wegrotten en leeft dus nog
maar op voedsel dat door de bast naar bovenin de boom
wordt gebracht.
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scheuten die verwijderd
worden hoeven niet afgedekt te worden met een
wondafdekmiddel. Laat
hierbij een stompje van ongeveer 1 cm zitten dan
dringen hier geen infecties
in.

Hier kunt u bij benadering
zien wat weggesnoeid moet
worden.
De zware takken laten we
staan.
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Wat zijn we blij met zo’n opbrengst!
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