wordt bestoven door:

Snoei van perenbomen,
De struiken , half- en hoogstammen , kunnen in de wintermaanden gesnoeid
worden.
De boom is dan in rust. De bladeren zijn dan van de boom gevallen dit is handig
omdat je dan goed kunt zien hoe de boomvorm is. Het snoeien van een fruitboom
heeft ook een doel, namelijk;
- De boom verjongen, als je dit niet doet dan verouderen ze veel sneller.
- De belichting in de boom optimaliseren.
- Voorkom ziekten ( snij zieke takken, infecties , ..... zo snel mogelijk weg )
- Betere vruchtzetting.
Pas eenvoudige technieken toe !
Rechtopgaande takken hebben de meeste groeikracht. Zware takken in de top van de
boom wegsnoeien om de belichting te verbeteren. Een boom die te snel groeit kunt
u daarom het best snoeien en uitbuigen zodat de takken horizontaal komen te staan.
Als u in de zomer gaat snoeien remt dit de groei in de boom en is doelmatiger.
Het uitbuigen mag zowel in de zomer als in de winter gebeuren, als u takken in meijuni uitbuigt gaan die dan op korte tijd een stand aannemen.
Nooit te ver doorbuigen dit kan namelijk tot gevolgen hebben dat de tak breekt.
Uitbuigen kan door, een gewicht aan de tak te binden of ze met een touwtje omlaag
te trekken en vast te maken aan onderliggende takdelen.
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AVEZAATH KAPEL 5-7-12-26-30
BEURRE ALEXANDRE LUCAS 5-7-8-9-10-12-23-26-29
BEURRE CLAIRGEAU 5-7-8-9-12-14
BEURRE DE MERODE 3-5-8-9-12
BEURRE HARDY
7-8-9-12-13-15-25-26-29
BLOEDPEER 2-15-26-28
BONNE LOUISE D’AVRANCHES
5-8-9-12-13-15-25-26
CHARNEUX 5-7-9-12-13-25-26-29
CLAPPS FAVORITE 5-7-8-12-13-25-26-29
COMTESSE DE PARIS 5-7-9-12
CONCORDE 12-13
CONFERENCE 5-7-8-9-11-13-15-26-29 zelfbest.
DOYENNE DE COMICE
2-7-8-9-11-12-25-26-29 zelfbest.
DURONDEAU 5-7-12-26-30
GIESER WILDEMAN 5-7-12-26-30 zelfbest.
JOSEPHINE DE MALINES
10-29
JUT
5-8-12-26
KLEIPEER
15
KRUIDENIER 9-19
LEGIPONT
5-7-9-12-13-25-26
MAAGDENPEER
3-6-28
NOORDHOLLANDSE SUIKERPEER 19
PRECOX DE TREVOUX
5-7-8-13-26-29
SAINT REMY 5-12-15-25 Z.B.
SUPERTREVOUX
5-7-8-9-12-13
TRIOMPH DE VIENNE
5-7-8-9-12-13-25-29
VALSE IJSBOUT
5-7-12-26-30
VERDI 5-8-9-12-13-15-26 zelfbest.
WILLIAMS
3-5-7-9-12-13
WINTERRIET zelfbest.
ZOETE BREDERODE 10-15-18-23
ZWIJNDRECHTSE WIJNPEER 8-9

