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Wanneer moeten
we druiven snoeien?
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Marjan Sorgdrager wees mij erop dat in het globale schematisch overzicht in Kijk op de Boom in het zomernummer staat
dat aan het eind van de winter druiven gesnoeid moeten worden. Ze zegt dat ik er vast niet bij stil gestaan heb dat het einde van de winter toch ergens in maart ligt en dat de druiven
dan flink kunnen gaan bloeden.
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Zijzelf raadt altijd aan om druiven
op nieuwjaarsdag te snoeien. Dit
gebeurt niet veel, maar het geeft
wel aan dat je vroeg in de winter
moet snoeien om het bloeden te
voorkomen.
Marjan’s opmerking is juist. De
grove, forse snoei van druiven moet
midden in de winter plaats vinden.
De meeste eenjarige takken worden
dan verwijderd of flink ingekort.
Snoeit men niet flink terug, dan
wordt de struik onhanteerbaar
groot. Ze draagt dan weliswaar
overvloedig, maar het suikergehalte van de trossen is laag en het jaar
daarop zal de plant weinig dragen.
Kasdruiven moeten uitsluitend
midden in de winter gesnoeid worden omdat door de sterk oplopende
temperatuur in de kas bij zonneschijn, de druiven snel gaan uitlopen. Bij snoei kunnen de wonden
niet uitdrogen en gaan bloeden. Bij
grote snoeiwonden kan er flink
vochtverlies op treden, en dat gaat
ten koste van de groei.

Ook uitgegroeide of verwaarloosde
buitendruiven, kunnen het beste
midden in de winter flink worden
gesnoeid. Maar ze kunnen ook zonder problemen later nog gesnoeid
worden: vlak voordat de knoppen
gaan uitlopen. Weliswaar bloeden
de wonden dan ook, maar die groeien zo snel dicht, zodat de plant weinig aan kracht verliest .
Als de druif trossen gaat dragen
kan er opnieuw gesnoeid worden in
de jonge scheuten. De helft tot 1/3
van de trossen moet verwijderd
worden. Sommige sterk groeiende
jonge scheuten worden in de zomer
verwijderd en andere flink ingekort. Ook worden bladeren, die
over de trossen hangen weggeknipt,
zodat de trossen zo veel mogelijk
zon krijgen.

Gesnoeide tak van een druif

Ongesnoeide druif

Tekst: Jan Veel

Gesnoeide druivenstok
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