KIJK OP DE BOOM
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verschilt. Bij een peer is een goed
uitgegroeide vrucht erg belangrijk.
Goed uitgegroeide vruchten zullen
in de bewaarperiode minder vlug
taai worden. Een ongedunde pruim
Victoria komt absoluut niet op kleur
en smaak.
De tweede reden om te dunnen is
het tegengaan van het beurtjaareffect. Als een boom teveel vruchten draagt, zullen er als gevolg van
uitputting te weinig bloemknoppen gevormd worden. Het gevolg
is een zeer geringe bloei volgend
jaar en weinig vruchten. Dit noe-
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Dunnen doen we om een goede
kwaliteit fruit te krijgen. Als we
fruitbomen in onze tuin hebben, is
het dunnen van de vruchten een vrij
algemeen noodzakelijke teeltmaatregel. Vooral bij vruchtbare fruitsoorten en - rassen is het niet alleen
wenselijk, maar zelfs noodzakelijk.
Bij een te zware dracht en onvoldoende dunning zullen de geoogste
vruchten klein zijn en slecht van
kleur en smaak. Een wat te klein gebleven appel is vaak nog wel redelijk
goed, hoewel dit per ras nogal sterk
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Waarom dunnen?

men we het beurtjaar. In dat geval
ontstaat een situatie waarin weer
volop mogelijkheden aanwezig zijn
om veel bloemknoppen te vormen.
Dit gebeurt dan ook meestal. Het
daaropvolgende jaar is dan weer een
zogenaamd draagjaar. De cirkel is
hiermee rond. Het is niet altijd even
gemakkelijk deze te doorbreken.
Door in het draagjaar een sterke
dunning toe te passen proberen we
dit beurtjaareffect zoveel mogelijk
tegen te gaan.
Niet alleen de dunning, maar ook
een juiste snoei en bemesting is
van invloed op het verschijnsel van
beurtjaren. Als de totale conditie
van de boom beter is, zal hij ook in
het draagjaar gemakkelijker bloemknoppen aanleggen.
Niet alle fruitsoorten of -rassen zijn
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In dit artikel wordt de vruchtdunning uitgebreid belicht. Er zijn verschillende redenen voor het dunnen van de vruchten en soms ook van bloesem. Niet alleen het
juiste tijdstip van dunning is belangrijk, maar ook de hoeveelheid. Bij het laatste
wordt rekening gehouden met de soort vrucht. Erwin Lankheet geeft een aantal
praktische aanbevelingen, zie hiervoor de kaders.
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Vruchtdunning, noodzakelijk
voor smakelijk fruit

Dunnen kan eind mei, juni en juli gebeuren, het beste
zo vroeg mogelijk. De boom hoeft dan minder lang
energie te steken in vruchten die uiteindelijk worden
weggehaald.
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Er is nog een derde reden voor vruchtdunning: door vruchtdunning is er
vooral bij pruimen minder kans op takbreuk, omdat deze brozer zijn dan
de takken van appel en peer. Indien er teveel vruchten blijven hangen
kunnen bepaalde takken/twijgen door het toenemende vruchtgewicht
uitscheuren.

Deze Kerstboompeer is niet gedund. Foto Bart van Lienden.
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Resultaat van niet dunnen. Alle gesteltakken van een stokoude appelhoogstam zijn uitgebroken. Foto Erwin Lankheet.

Het juiste tijdstip
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Dit zal natuurlijk alleen
bij kleine bomen uitvoerbaar zijn. Het beste kan
dit uitgevoerd worden
wanneer de vijf tot zes
bloemen van de cluster
nog iets tegen elkaar aan
zitten.

Met vruchtdunning moeten we beginnen zodra de rui voorbij is. Rui is
de naam voor het verschijnsel dat de
vruchtjes tot vijf tot zes weken na de
bloei nog afvallen. Langer wachten
heeft een minder gunstig effect op
het uitgroeien van de vruchten en
ook minder invloed op het tegengaan van het beurtjaarverschijnsel.
Bij pruimen kan met dunnen begonnen worden zodra de vruchtjes
die in groei achtergebleven zijn geel
worden en afvallen. Naarmate de
bevruchting beter is geweest zal het
aantal ‘blijvertjes’ groter zijn. Dit
geldt voor alle fruitsoorten. Goede
kruisbestuivingsmogelijkheden zijn
bijzonder belangrijk om een goede
bevruchting te bewerkstelligen en
minder rui te laten optreden.
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even gevoelig voor het optreden van
beurtjaren. Bij pruimen ontstaan
niet zo vaak grote problemen, hoewel dit niet betekent dat alle pruimenrassen ongestraft teveel kunnen dragen.
Bij de appels zijn er belangrijke rasverschillen. Sterk beurtjaargevoelige appelrassen zijn onder andere
Schone van Boskoop (Goudrenet),
Benoni, Cox’s Orange Pippin, Lombarts Calville en sommige oude
rassen, bijvoorbeeld Bellefleur in
diverse variaties, Sterappel, Zoete
Campagner en Zoete Ermgaard.
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Het tijdstip waarop wordt gedund
is van groot belang. De groei van
de overblijvende vruchten wordt,
binnen zekere grenzen, des te meer
bevorderd naarmate de dunning
sterker is en vroeger wordt uitgevoerd. Dit geldt vooral bij die rassen
waarbij de zetting zwaar is.
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Bij zeer sterk beurtjaargevoelige rassen die daarbij een vrij zekere zetting geven, verdient het aanbeveling
om bloemdunning toe te passen.
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Dunnen van de
appel James
Grieve op 10
augustus 2015.
Reden: de takken
begonnen
gevaarlijk door te
buigen.
Foto Erwin
Lankheet.

Met rui wordt de natuurlijke vruchtrui bedoeld, de junirui. Junirui is een natuurlijke afstoting van vruchtjes
door een onderlinge concurrentiestrijd van voedingsstoffen en hormonen in de vrucht. De boom stoot alle
vruchtjes af die geen kans maken om volwassen te
worden. Vaak is de belangrijkste oorzaak slechte bestuiving door insecten. Snijd het afgevallen vruchtje
maar eens door en je ziet dat er geen of slechte pitten
in zitten.
Na de junirui kun je nog een finale dunning uitvoeren, afhankelijk van de groei. Je neemt dan alsnog de

Hier is Reine Victoria slecht gedund:
enkele takken worden gestut.
Foto Marianne van Lienden.

Hoeveel dunnen?
In het algemeen kan gesteld worden dat een gezonde boom met een
fleurige bladstand en een optimale
groei meer vruchten kan grootbrengen dan een boom die er slechter
voorstaat. Ook de leeftijd van een
boom speelt een rol. Een jongere,
groeikrachtige boom kan meer hebben. Door goed te dunnen plukken
we niet meer kilo’s fruit per boom,
zelfs minder. Maar een aantrekkelijke kwaliteit en minder kans op
beurtjaren is het waard.
Een bijzonder belangrijk handvat
bij de vaststelling hoeveel er gedund
kan worden, is de ervaring met de
vruchtgrootte van voorgaande ja-

vruchten die misvormd, beschadigd of aangetast zijn
weg. Je verkrijgt zo ook een betere kwaliteit fruit en
de besmettingsdruk naar het gezonde fruit wordt verminderd.
Rond half juni dun ik door met een hark aan de takken
te schudden. Deze methode is minder tijdrovend dan
met de hand dunnen.
Tijdens de zomersnoei kan de vruchtdunning mooi
worden meegenomen. Bij het dunnen in juli kunnen
tegelijkertijd de waterloten worden verwijderd. Dit
geeft licht en sneller opdrogend blad in de boom.
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Reine Victoria is goed gedund. Foto Marianne van Lienden.

Pruimen dunnen
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Pruimen mogen vaak sterk worden
gedund. Bij een dikke bezetting kunnen ze zonder meer op één worden
gezet. Vaak is dit nog niet voldoende en kunnen er beter nog vruchtjes
tussenuit worden gedund. Dit geldt
vooral voor het ras Victoria (Reine
Victoria). Hierbij mogen bij een regelmatige bezetting de vruchtjes op
een onderlinge afstand van 8 à 10
cm worden gedund (handbreedte).
Andere pruimenrassen kunnen iets
dikker bezet hangen.

De juiste werkwijze
Wanneer er een of meer vruchtjes
van een cluster appels of peren worden weggehaald, is het van groot
belang dat de steeltjes niet worden
mee geplukt. Gebeurt dat wel, dan
kan de ‘zetel’ zodanig indrogen dat
het overgebleven vruchtje later alsnog afvalt. Als met een schaartje
wordt gewerkt, hebben we geen last
van dit probleem.
Pruimen kunnen heel goed met de
vingers worden gedund. Het steeltje wordt met wijsvinger en duim
zo kort mogelijk bij het vruchtje
vastgehouden. Met de middelvinger
wordt het vruchtje van de steel afgedrukt.
Bloemdunning kan zowel met de
vingers als met een schaartje uitgevoerd worden. Als het met de hand
wordt gedaan, pakt u in één keer de
kopjes van de bloemen op de cluster
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Let bij pruimen dunnen ook op
aantasting van de pruimenmot.
Verwijder aangetaste vruchten
zoveel mogelijk.
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bijeen en knipt ze af. Op deze manier wordt er geen blad van de cluster mee geplukt wat erg belangrijk is
voor een mogelijke bloemknopvorming. Zo nodig kan dan later nog
vruchtdunning plaatshebben.
Goed dunnen is niet eenvoudig. Er
wordt weleens gezegd: “Dunnen
kun je het beste je buurman laten
doen.” Praktisch altijd zijn we te
zuinig. Maar het is wel een zuinigheid waarmee je zelf bedrogen uitkomt. Breng de moed op om goed
te dunnen. Het zal in veel opzichten
voldoening geven.
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lig is, moeten de vruchtjes zonder
meer op één gezet worden, dus niet
twee of meer vruchten in een cluster handhaven.
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ren. Als deze onvoldoende is, was
waarschijnlijk onvoldoende gedund. Wanneer na het dunnen de
vruchten van een bepaalde boom
worden geteld, dit wordt genoteerd
en later bij de oogst de maat en het
gewicht van de vruchten beoordeeld
worden, geeft dit een beetje houvast
voor de mate van dunnen de volgende keer. Het blijft natuurlijk een
benadering.
Ook de weersomstandigheden in de
groeiperiode spelen een belangrijke
rol bij het meer of minder uitgroeien van de vruchten.
Bij appels en peren hoeven de vruchten lang niet altijd apart te hangen.
Het beste is eerst de vruchtjes die afwijken wat betreft vorm en grootte
weg te nemen, ongeacht of deze op
een plaats zitten met meer of minder vruchten bij elkaar. Al naar gelang de totale hoeveelheid vruchtjes
groter is, zal de kwaliteitsgrens hoger gelegd kunnen worden. Bij het
dunnen moeten we ons proberen
voor te stellen dat veel appelrassen
een diameter van 70 mm hebben.
Bij peren verschilt deze maat per
ras nogal. Gieser Wildeman bijvoorbeeld is bij 60 mm al een goede peer,
evenals Conference, in tegenstelling
tot Saint Remy die van nature groter is. Als u een appel- of perenras
heeft staan dat erg beurtjaargevoe-
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Dunnen van de pruim Reine Victoria op 28 juli 2018.
Foto Erwin Lankheet.

A. Reedijk

Bron: De Amateurtuinder, 1984, nr.
4, themanummer zomersnoei, p. 3.
Met een aanvulling van Erwin Lankheet, zie hiervoor de kaders.

