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Pcfruit organiseerde bij Gwenn Hupko in Ransberg een demonstratie venstersnoei
met de Fama-machine. Deze snoeimachine moet enkele nadelen van de ‘klassieke’
le mur fruitier ondervangen. – Patrick Dieleman
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Vensters moeten voor
bijkomende lichtinval zorgen
voor de bloembotten.

FAMA CMA250

voldoende te zijn. Vervolgens werden de
hoogte en de diepte van de beide vensters
afgesteld.

Proefopzet
jef Vercammen van pcfruit lichtte toe dat
men in de proef een rij klassiek gesnoeide le mur fruitier vergelijkt met de venstersnoei inzake opbrengst, kleuring en
maat van het fruit. In de rij met venstersnoei zullen de vensters na 1 of 2 jaar
verplaatst worden om het oude hout weg
te halen en het nieuwe hout te sparen. Hij

De Duitssprekende ver
antwoordelijke van
agri Com Service Coda
longa, de verdeler
van de Fama, wist ons
te vertellen dat een
complete machine inc
lusief een bovenarm
voor het toppen van de
bomen en 3 balken
voor venstersnoei ongev
eer 30.000 euro kost.
meer info over de Fama
Cma250 en enkele
filmpjes vind je via ww
w.agricomservice.it.
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sters nodig zouden zijn. Bij de Evelina, die
al het derde jaar in een proef voor mechanische snoei staat, hangt de bovendraad
op 3 m hoogte en zijn de bomen getopt op
3,30 m. Daarvoor bleken 2 vensters
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Zoals andere snoeimachines bestaat de
Fama CMA250 in essentie uit een verticaal opgehangen maaibalk, waarvan de
werkhoek bijgestuurd kan worden. Nieuw
is dat je op deze machine 1 tot 3 bijkomende, kleinere snijbalken kan monteren,
waarmee in één werkgang ook dieper in
de boom kan worden gesnoeid. Zodoende
creëer je zogenaamde vensters. Die
moeten voor bijkomende lichtinval zorgen
voor de bloembotten, en nadien ook voor
het rijpende fruit. Deze opstelling biedt
ook de mogelijkheid om de boom te
verjongen, door de overmaat aan
takken die na enkele jaren in een le
mur fruitier ontstaat, weg te snoeien.
Zomersnoei kan dan met een gewone
maaibaar gebeuren.
De demonstratie werd geleid door
Alberto Dorigoni, onderzoeker fruitteelt aan het Istituto Agrario di San
Michele all’Adige in Zuid-Tirol (Italië).
Vorig jaar werd de machine daar voor
het eerst getest. In de proeven bij
Hupko begon hij met het meten van
de hoogte van de te snoeien bomen
(zie foto p. 25). Op basis daarvan kon
hij uitmaken of er 2 dan wel 3 ven-
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maCHINalE VENSTERSNOEI

vertelde dat je bij wijze van nazorg eens met
koper zou kunnen spuiten, maar het is zeker
niet de bedoeling om de grotere wonden te
behandelen met een afdekmiddel. De
maximale diameter van de te snoeien
takken is 35 mm. Grotere takken kunnen
ook, maar dan moet er trager gereden
worden.
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Alberto Dorigoni (links) overlegt met Jef Vercammen op welke hoogte de vensters gesnoeid
moeten worden.
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Vervolgens werd een rij Jonagold van 18 jaar
oud gesnoeid, ook met de bedoeling om een
vergelijking met de klassiek gesnoeide le
mur fruitier mogelijk te maken. Daarbij
waren de onderste gesteltakken zeer zwaar,
maar ook die werden in een gezapig tempo
aangepakt door de snoeimachine. Nadien
trokken we naar een aanplanting van Jonagored. “We voorzien die te rooien in 2014”,
aldus Gwenn Hupko. “Die steekt nu vol hout,
dus die ingreep zal daar zeker zijn nut
hebben. Ik kan me meer terugvinden in
deze aanpak dan in de klassieke, omdat je
daarmee meer oud hout creëert. Een nadeel
van mechanische snoei vind ik dat je tijdens
het snoeien de kankerplekken niet opruimt.
Bij oude bomen, zoals hier, kan dat minder
kwaad, maar zeker bij jonge bomen moet je
de kankerplekken kunnen aanpakken.” n
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Toekomst voor de praktijk?
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100 Melkveebedrijven voor gebruik, onderzoek en begeleiding
van vruchtbaarheidskengetallen in NL en BE.
Tot 50% tussenkomst op de nodige registratiesoftware
(UniformArgos Basic met EU- en USA-kengetallen).

Doe mee en verbeter/krijg beter inzicht
in het vruchtbaarheidsgebeuren op uw bedrijf.
Aanmelden via website of contacteer
- Leen Oostvogels op 0479/65.88.78
- Jan De Pestel op 078/15.00.73
www.unifarm.be – info@unifarm.be
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