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FRUIT IN DE TUIN,
EEN SMAAKVOLLE TREND
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Er is opnieuw veel interesse van eigenaars om in de eigen tuin eetbare vruchten
ruchten
hten te
t
telen. Naast de populaire moestuin is ook de fruittuin een ware trend
end iin iedere
ere
e
nieuwe tuin. Om de kennis over fruitbomen en –struiken bij de leden
en aan
aa te
t
scherpen, organiseerde Sint-Fiacre een vormingsavond.

Snoeikunst
De snoei van fruitbomen en kleinfruit
is essentieel om een goede vruchtzetting te bekomen. De aanwezigen kregen
op een zeer korte tijd een stoomcursus
over snoeiwijzen zoals: zuivere klassieke
snoei, Engelse klassieke snoei en een eigen alternatieve vorm van snoeien (Gaasbeek). Het is zeer belangrijk om tijdens
de zomer een aantal maal in te grijpen in
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Leifru
Leifruit
Aangezien tuinen kleiner worden, is er
Aan
heden minder vraag naar hoogstamh
men maar meer interesse voor kleinfruit
of kleinere boomvormen. Leifruit is een
dankbaar type om mee te werken. Maar
werken met leifruit vraagt heel wat stielkennis. Een essentile voorwaarde is
het behouden van het evenwicht in de
boom en het oordeelkundig snoeien en/
of afbuigen van de takken. Zowel de klassieke snoeivormen zoals verschillende
snoeren, U-vormen, ruiten, palmetten,
waaiers en cirkels werden gedetailleerd
toegelicht. Voor tuinaannemers die het
exclusief willen hebben, zijn er 3D-vormen zoals cilinders, kegels en kubussen.
Als je deze vormen onder de knie hebt,
zal je als tuinaannemer ongetwijfeld scoren bij je klanten.
< Jan Vancayzeele
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de groei van de boom door zzomer
zomersnoei.
Idealiter
verhouding tussen
zoiter zou
ou de verhou
tu
ersnoei
snoei en wintersnoei
wintersno 80/20
80
mersnoei
moeten
bedragen.
agen. Het komt er op aan de boom
goed
ed in evenwicht te houden, de vorm
hebben en mooie vruchten
in
n de hand te hebbe
brengen. De docenten stelden
voort
oort te b
brengen
ook zonder fruit mooi moet
dat ee
een boom o
zijn
ijn voor
voo een geslaagd resultaat.
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Hedendaags gebruik van fruitbomen
De gastsprekers waren twee docenten
van het PTI campus Condédreef Kortrijk,
namelijk Philippe Bourgeois, teeltoverste-pomoloog en Ronny Herremans,
praktijkleraar-pomoloog. Zij deelden tot
in detail hun ervaringen met fruitbomen.
omen.
Ze toonden aan dat je als tuinaannemer
annemerr
voor een geslaagd resultaat best rekerekening houdt met een aantall basisaspec
basisaspecsasp ten zoals een geschikte
kte standplaats,
een aangepaste snoeiwijze
eiwijze en het cre
cre-ren van speciʖeke snoeivormen. Ook
2ok de
keuze van de soorten
oorten
orten en rassen is niet
evident. Er moet
op
oet vooral gelet worden o
groeivorm, vruchtsmaak
ziekteresishtsmaak
tsmaak en ziektere
z
tentie. Uit ervaring
g kiezen zij meestal
m
bij appel voor de onderstam
MM106 met
erstam M
een betere groei maar dan dient er zeker zomersnoei toegepast te worden. Het
grootste gevaar bij appel is vruchtboomkanker waar dat bij peer eerder bacterievuur is.
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