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VOORWOORDVOORWOORDVOORWOORDVOORWOORD    
 

Beste lezer, 
 

Voor beheerders van een 
hoogstamboomgaard staan er belangrijke 

dagen voor de deur. 
Voor jonge bomen is het nu het ogenblik 

om de bomen te helpen bij hun definitieve 

vormgeving. 
 

Ook voor een aantal plagen en ziektes 

komt het ogenblik van ingrijpen naderbij. 
Binnen in de nieuwsbrief vindt u een 

uitgebreid artikel over de relatief nieuwe 
plaag van de kersenvlieg, met mogelijke 

remedies. 
 

Ook wie een biologische oplossing zoekt 
voor de door de fruitmot veroorzaakte 

wormpjes in zijn appels kan terecht bij 
onze vereniging. Het volstaat ons te 

contacteren. 
 

Ludo Royen 

voorzitter 

NIEUWS VAN HET SUBSIDIEFRONTNIEUWS VAN HET SUBSIDIEFRONTNIEUWS VAN HET SUBSIDIEFRONTNIEUWS VAN HET SUBSIDIEFRONT    
 

De einddatum voor de indiening van 

subsidieaanvragen voor dit jaar nadert snel. 
 

Voor diegenen die nog een aanvraag willen 
indienen wordt het tijd om de pen ter hand te 

nemen en de nodige documenten in te vullen en 

aan ons te bezorgen. 
 

We willen hier ook nog eens vermelden dat de 

lijst in aanmerking komende rassen recent 
gevoelig werd uitgebreid, wellicht komt ook u in 

aanmerking voor de uitbreiding van uw huidige 

overeenkomst. De documenten met uitgebreide 
lijst kan u via ons secretatiaat opvragen. 
 

Eind maart dienen alle aanvragen en wijzigingen 

naar ons secretariaat verzonden te worden. 
 

 
 

Voor vragen, documenten en inlichtingen kan u 

zoals steeds bij ons terecht op 012/39 11 88 of 
info@boomgaardenstichting.be 
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Vormsnoei gebeurt bij voorkeur tijdens 
droog en niet te koud weer tussen half 

februari en de eerste helft van april. 

SNOEIEN VAN JONGE FRUITBOMENSNOEIEN VAN JONGE FRUITBOMENSNOEIEN VAN JONGE FRUITBOMENSNOEIEN VAN JONGE FRUITBOMEN    
 

De vormingsnoei 
Vangt aan in het eerste of tweede jaar na de 

aanplant en wordt zo lang doorgevoerd tot de 
boom in de opbrengstfase komt en tot de 

gesteltakken niet meer doorbuigen onder het 

gewicht van het fruit.  
 

Bij een appel op hoogstam is dat na 8-12 

jaar, bij peren na 10-12 jaar. Bij zure kers en 

pruim na 6-7 jaar. Bij zoete kers na 7-8 jaar. 
 

Voor appel, pruim en kers kan er voor 2 

basisvormen worden gekozen nl: met 
doorgaande verlengenis (ronde kruin) of 

zonder verlengenis (vaasvorm). 

Voor peer komt enkel de vormsnoei met 
doorgaande verlengenis in aanmerking. 
 

Bij de vormingssnoei van de klassiek ronde 

kruin worden 3 à 5 goed over de omtrek 
verdeelde gesteltakken gekozen plus een 

verlengenis van de stam.  
Dan worden concurrerende twijgen van de 

verlengenis en de gesteltakken verwijderd.  
De gesteltakken worden vervolgens op gelijke 

hoogte ingekort op een oog naar buiten of op 
een naar buiten wijzende twijg “afgeleid”. 

Zeer steile gesteltakken worden na het 

inkorten uitgebogen en vastgezet. 
Zwakkere zijtwijgen zullen weldra vrucht 

geven en blijven ofwel behouden(niet 
ingekort) of tot op de takring verwijderd. 
 

Het inkorten gebeurt om vertakkingen te 

bekomen. Naarmate de jaren vorderen 
verschuift de aandacht geleidelijk van het 

inkorten van de gesteltakken naar het 
wegnemen van overtollige twijgen  
 

Vormsnoei gebeurt steeds in de 

winterperiode. Snoei in de winter stimuleert 
namelijk de groei van nieuwe twijgen. Daarbij 

geldt steeds dezelfde grondregel: 
-Sterke twijggroei – weinig snoei, om de 

boom tot vruchtvorming aan te zetten.  

-Zwakke twijggroei – sterke snoei, om de 
twijgontwikkeling te prikkelen.” 

Concreet: bij een groei van 70 cm of meer 
maximaal 1/3de van de eenjarige twijgen 

wegnemen en bij een groei van 40 cm of 
minder tot 2/3de wegnemen. 

 

Eerste vormsnoei van  hoogstampeer 

De eerstvolgende uitbetaling van subsidiesDe eerstvolgende uitbetaling van subsidiesDe eerstvolgende uitbetaling van subsidiesDe eerstvolgende uitbetaling van subsidies  
 

Gebeurt voor de aanvragen gestart tussen 
januari en eind maart 2004 in april,   

voor de aanvragen ingediend van april 

2004 tot eind maart 2005 vermoedelijk in 
mei en   de aanvragen ingediend van april 

2005 tot eind maart 2006 mogen hun 
eerste betaling verwachten begin 2007. 
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WORMPJES IN DE KERSENWORMPJES IN DE KERSENWORMPJES IN DE KERSENWORMPJES IN DE KERSEN    
 

Sinds enkele jaren is er een sterke toename vast 

te stellen van de kersenvlieg, de veroorzaker 
van de zogenaamde wormpjes in de kersen. 
 

Voor de commerciële telers zijn er enkele 
insecticiden te verkrijgen waarmee men in de 

geschikte periode de vliegen bestrijdt, voor de 
liefhebber en de biologische teler is bestrijding 

niet zo eenvoudig. 
 

Hieronder kun je enkele tips vinden waarmee je 
de schade kan beperken. Voor meer informatie 

verwijs ik naar het artikel in de recent 
verschenen POMOLOGIA, het tijdschrift van 

de Nationale Boomgaarden Stichting. 
 

-De kersenvlieg is met zijn +/- 5,0 mm lengte 

een kleine vlieg. Het insect is dan ook slecht 

aangepast aan winderige plaatsen. Van deze 
eigenschap kan je gebruik maken door bij de 

aanleg van een gemengde boomgaard de kersen 
aan de buitenzijde van de boomgaard, op de 

meest aan de wind blootgestelde plaatsen te 
voorzien. 
 

-Aangezien de poppen zich slechts op een 
diepte van 3 cm beneden het maaiveld 

bevinden kan een winter met een strenge 

vorstperiode heel wat poppen doden, op 
voorwaarde dat de bodem kaal is of de grasmat 

zeer kort de winter ingaat zodat de vorst goed 
diep in de grond kan doordringen. 
 

-Een korte grasmat voor de winter heeft nog 
meer voordelen; zo wordt de boomgaard een 

winterse aantrekkingspool voor vogels die hun 

voedsel in en onder de korte grasmat zoeken. 
Vooral spreeuwen en roeken kunnen zo hun nut 

voor ons bewijzen door de poppen van 
kersenvlieg, wintervlinder, fruitmot en andere 

schadelijke insecten ondergronds op te zoeken. 
 

-Door het gebruik van gele lijmplaten of 

lijmstroken lukt het om een substantieel 
gedeelte van de wijfjes weg te vangen. Nadeel 

van deze methode is dat ook andere (nuttige) 

insecten worden aangetrokken door de kleur 

Overname van artikels uit hoogstamnieuws is toegelaten mits voorafgaand akkoord en bronvermelding 

Volwassen kersenvlieg 

geel. Liefhebbers die deze methode willen 
toepassen, kunnen dus best eerst een 

teststrook gebruiken en pas als daarop een 

toenemende aanwezigheid van de vlieg blijkt, 
de hele boomgaard voorzien van  vangplaten. 

Door dagelijks op te volgen wat er bij komt 
kan ook het tijdstip voor het wegnemen van 

de lijmplaten of stroken bepaald worden. 
Volgens sommige bronnen zou de 

hoofdvlucht samenvallen met de bloei van de 

valse acacia (robinia pseudoacacia). 
 

-Met behulp van feromoonvallen kan men de 

mannetjesvliegen aanlokken. Meestal wordt 
dit gebruikt als methode om de aanwezigheid 

van de insecten vast te stellen. De diertjes 
wegvangen met feromoonvallen vergt een 

tamelijk intensieve plaatsing en dit kan in prijs 
aardig oplopen. Groot voordeel van deze 

methode is wel dat enkel de kersenvlieg wordt 

bestreden en geen andere insecten. 
 

-De lijmplaten, lijmbanden en feromoonvallen 

zijn in de handel verkrijgbaar in hoeveelheden 
bestemd voor professionele telers. We hebben 

echter een uitzondering bekomen bij een 
fabrikant waardoor we tijdelijk als 

distributiepunt kunnen optreden. Leden die 

meer info willen of een bestelling wensen te 
plaatsen nemen contact op met ons 

secretariaat op 012/39 11 88 of 
info@boomgaardenstichting.be 
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 ����…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
    

MELDINGSFORMULIERMELDINGSFORMULIERMELDINGSFORMULIERMELDINGSFORMULIER    

Kent u boomgaardeigenaars die nog niet op de hoogte zijn van de subsidiemaatregel, laat het ons weten 

zodat we hen de nodige informatie kunnen bezorgen, of bezorg deze mensen zelf de nodige informatie om 
een aanvraag te doen. 
 

NAAM + VOORNAAM…………………………………………………………………………………………….. 

STRAAT + Nr………………………………………………………………………………………………………….. 

POSTNR + GEMEENTE…………….  ………………………………………………………………………………. 

TEL: ………………………………E-MAIL…………………………………………………………………………….. 

Vraagt vrijblijvend volgende informatie aan:  

• …. Ex. Informatiefolders Hoogstamsubsidie 

• …. Ex. Folder ‘ooftbibliotheek’ met huidige aanbod van boeken 

• …. Ex. Informatiefolders Nationale Boomgaardenstichting 
 

Wenst volgende eigenaar van een boomgaard aan te melden: 

NAAM + VOORNAAM…………………………………………………………………………………………….. 

STRAAT + Nr………………………………………………………………………………………………………….. 

POSTNR + GEMEENTE…………….  ………………………………………………………………………… 

HHHHHHHHHHHH EEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLL PPPPPPPPPPPP             OOOOOOOOOOOO NNNNNNNNNNNN SSSSSSSSSSSS             BBBBBBBBBBBB EEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPP AAAAAAAAAAAA RRRRRRRRRRRR EEEEEEEEEEEE NNNNNNNNNNNN ::::::::::::             BBBBBBBBBBBB EEEEEEEEEEEE ZZZZZZZZZZZZ OOOOOOOOOOOO RRRRRRRRRRRR GGGGGGGGGGGG             OOOOOOOOOOOO NNNNNNNNNNNN SSSSSSSSSSSS             UUUUUUUUUUUU WWWWWWWWWWWW             EEEEEEEEEEEE ------------ MMMMMMMMMMMM AAAAAAAAAAAA IIIIIIIIIIII LLLLLLLLLLLL             AAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDD RRRRRRRRRRRR EEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSS             ZZZZZZZZZZZZ OOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDD AAAAAAAAAAAA TTTTTTTTTTTT             WWWWWWWWWWWW EEEEEEEEEEEE             UUUUUUUUUUUU             
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