KIJK op de boom
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Snoei in de winter of in de zomer
heeft een verschillend effect op de
blad- en bloesemvorming en daar
mee op de vruchtzetting..

Periode

Snoei

Gehele jaar

Dode takken verwijderen
Snoei nooit bij nat weer.

Voorjaar

Snoei zieke takken weg van appel. Dun zonodig de kroon van
appel- en perenbomen uit door hele takken weg te nemen
zodat er voldoende licht en lucht komt.
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Wintersnoei of zomersnoei?
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Bij snoei geldt in het algemeen:
snoei niet teveel in één snoeibeurt
en begin op tijd. De vraag is dan:
wat is op tijd?
Gekscherend werd vroeger wel
eens gezegd dat wanneer het snoei
gereedschap scherp is, het de beste
tijd om te snoeien is. Daar zit iets
in, scherp gereedschap is onont
beerlijk en gezonde appel- en pe
renbomen laten zich het hele jaar
snoeien (behalve bij strenge vorst).
Maar het tijdstip van de snoei kan
gewenste of ongewenst effecten op
de boom hebben. Rekening moet
worden gehouden met de kans op
infecties en insectenaantasting en
op effecten als waterlootvorming
en bloeden (overvloedig uittreden
van groeisappen). Ook worden
bloesemvorming en vruchtzetting
beïnvloedt.
In het algemeen geldt dat men
bloeiende struiken en bomen beter

Snoei in de winter geeft extra groei
van loten met bladknoppen en zorgt
voor minder bloemknoppen. Hoe
meer in de winter gesnoeid wordt,
hoe sterker de boom met bladscheu
ten uitloopt en dit gaat bij ten koste
van de vorming van bloemknoppen
en daarmee van de vruchtzetting.
Wees daarom terughoudend bij
wintersnoei van volgroeide bomen.
Neem vooral langloten, die vooral
blad en weinig bloemknoppen heb
ben, weg. Dit vergroot bloei en
vruchtzetting.
Jonge bomen in de fase van
vormsnoei kan men beter in de zo
mer snoeien. De voedingsstoffen
komen dan in de overblijvende tak
ken terecht en die kunnen beter uit
rijpen, zodat ze sterker en vorstbe
stendiger worden. Verwijder in het
voorjaar
alleen
ongewenste
waterloten.
Afgeleefde bomen, die nauwe
lijks meer nieuwe groeischeuten
vormen, kunnen echter door een
flinke wintersnoei gestimuleerd
worden tot het vormen van jonge vi
tale loten.
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Het beste tijdstip
van de boom

na de bloei kan snoeien, omdat, als
er te veel bloesem wordt weg ge
haald, de bomen het jaar daarop
minder gaan bloeien en ook de
vruchtzetting minder wordt. Voor
al door het baanbrekende werk van
Alex Shigo (1984) geldt in de boom
teelt het uitgangspunt dat snoei
aan loofbomen beter nog later, het
beste in de periode juni, juli, augus
tus kan plaatsvinden. In die perio
de reageert de boom direct met
meerdere mechanismes die de
snoeiwond afgrendelen, waardoor
de kans op infecties en inrotten het
kleinst is. Dit inzicht is bij de hob
bytelers vaak niet doorgedrongen.
Die gaan er dat fruitbomen zonder
meer in het winterseizoen gesnoeid
moeten worden. Sommigen hebben
nog wel eens van zomersnoei ge
hoord en misschien weten ze ook
dat steenfruit (pruimen en kersen)
beter niet ’s winters gesnoeid kun
nen worden.
Betekent dit dat snoei aan fruit
bomen ook het beste in de zomer
kan plaatsvinden? Niet altijd..
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Snoei is het verwijderen van takken
aan de stam of in de kroon van een
boom. We onderscheiden daarbij
begeleidingssnoei (vormsnoei) en
onderhoudssnoei
Begeleidingssnoei wordt in de
fruitteelt vormsnoei genoemd.
Deze snoei richt zich op de gewens
te vorm van de jonge boom (de eer
ste vijf jaar): een rechte stam, de
hoofdvorm van de kroon (bij hoog
stammen slechts enkele gesteltak
ken) en het verwijderen van pro
bleemtakken zoals plakoksels (zij
takken, die onder een scherpe hoek
van de stam groeien en daardoor
gemakkelijk afbreken), dubbele
koppen bij perenbomen en het weg
nemen van zuigers (takken die te
sterk omhoog groeit en te veel licht
nemen).
Onderhoudsnoei bestaat uit het
handhaven van de gewenste vorm
van de boom; Dit gebeurt door het
wegnemen van dode takken, tegen
andere takken schurende takken,
het tijdig wegnemen van sterk
groeiende waterloten en vooral in
het van tijd tot tijd wegsnoeien van
hele takken om meer licht en lucht
in de kroon te krijgen.
Met het oog op de vitaliteit en
de groei van de boom is het

belangrijk om niet te veel takken
tegelijkertijd weg te nemen. Grote
zaagwonden kosten veel energie,
onderbreken de sapstroom te veel
en vergroten de kans op infecties.
Een vuistregel is om maximaal 20%
van de takken weg te snoeien.
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Vormsnoei en
onderhoudssnoei
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In het algemeen is de periode juni tot en met augustus de beste tijd om loofbomen te snoeien. In de fruitteelt wordt er deels vanuit traditie, deels vanuit
teeltoverwegingen ook in andere periodes gesnoeid. Dit vooral om de bloei en
de vruchtzetting te maximaliseren.
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Wanneer kunnen we
fruitbomen snoeien

Globaal overzicht van snoeiperiodes.

Perziken en abrikozen kunnen vlak voor de knoppen uit
komen al beperkt gesnoeid worden (snoei ze zo min mogelijk).
Wacht met snoeien van fruitbomen, als dit vogelnesten
verstoort.
Vroege zomer
(voor de langste dag)

Nijp regelmatig waterloten weg die op de takken om hoog
komen. Vruchten groeien namelijk aan kortloten en die laten
we zo veel mogelijk zitten.

Zomer
(na de langste dag)

De beste tijd voor vormsnoei aan jonge bomen en voor verdere
onderhoudsnoei aan volgroeide bomen. Verwijder hele takken
en laat geen stompjes zitten.

Vroege herfst

De beste tijd voor snoei steenvruchten. Snoei pruimen- en
kersenbomen, direct na de pluk. Notenbomen kunnen nu ook
gesnoeid worden.

Late herfst

Vermijd zo veel mogelijk om te snoeien, kort hoogstens bij het
planten van een jonge boom enkele takken in..

Winter

Sterke en gezonde appel- en perenbomen hebben weinig nadeel
van wintersnoei. Als er geen blad aan de boom zit, is de
kroonstructuur beter te overzien en er is geen bladafval bij het
opruimen. Wel bestaat er bij strenge vorst het gevaar van
vorstschade. Blijf van pruimenbomen af.

Eind van de winter

Als de knoppen gaan schuiven, is het een prima tijd voor
onderhoudssnoei aan weinig vitale en aan minder gezonde
(kankervrije) oude peren/ en appelbomen. Ook druiven
moeten gesnoeid worden, snoeit men later, dan gaan ze te veel
bloeden.
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