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In 2017 zijn er meerdere rijen Victoria pruimen geplant op onderstam WUR S766. Er is 
geplant op twee planttijdstippen: 

1. 16 Maart 2017 

2. 22 Mei 2017 

Deze demo is uitgevoerd op verse grond (2 rijen) en op herinplant (2 rijen).  
Plantafstand is 3,5 x 1,3 meter (2200 bomen/ha). 
 
In maart 2018 is de groei beoordeeld door middel van een groeicijfer, en zijn er foto’s 
gemaakt om de verschillen in groeiwijze vast te leggen. Tijdens de oogst is de kg opbrengst 
en het gemiddeld vruchtgewicht bepaald.  
 
Resultaten  
Over het algemeen was duidelijk dat in maart geplante bomen meer 'lawaai-groei’ gaven 
dan in mei geplante bomen. De in maart geplante bomen gaven veelal enkele sterke 
scheuten terwijl de takken waren voor de rest bekleed waren met korte spoortjes met 
bloemen. De in mei geplante bomen hadden juist weinig ‘lawaaischeuten’, terwijl de takken 
meer bekleed waren met scheuten van circa 30-40 cm lengte. De laatstgenoemde zou voor 
de producties in 2019 en volgend wel beter kunnen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maart 2017 geplant, foto maart 2018                        mei  2017 geplant, foto maart 2018 
  



 

 

1) Groeicijfer voor de snoei maart 2018, 1 =zeer zwak – 9 = zeer sterk 
 
Gemiddeld was er bij de bomen die in verse grond in mei zijn geplant ca. 1/3 minder kg’s 
geoogst ten opzichte van de in maart geplante bomen. Hierbij was er weinig verschil in het 
vruchtgewicht. Bij de herinplant was het verschil in productie tussen vroeg en laat planten 
nog groter. 
 
Conclusie 
Wat betreft het planttijdstip kwam duidelijk naar voren dat in het eerste productiejaar in 
maart planten een grotere productie gaf dan in mei planten.  Een duidelijke kanttekening 
hierbij is, dat de groei in het plantjaar sterk verschillend was tussen de twee planttijdstippen. 
De in maart geplante bomen gaven veelal enkele lange scheuten en veel korte spoortjes, die 
voor de hogere productie zorgden. Terwijl de in mei geplante bomen weinig korte spoortjes 
gaven, maar veel kleine scheuten. Dit kan van grote invloed zijn op de productie van komend 
jaar (het 2e productiejaar). Het is dus goed mogelijk dat de productie dan een compleet een 
ander beeld geeft. Het is dus te vroeg om te concluderen dat voor de eerste productiejaren 
vroeg planten de beste optie is.  

 Verse grond 

Planttijdstip  Groei 20171) Kg/boom 2018 Ton/ha 2018 Vruchtgewicht (g) 

1. Maart  6,2 5,3 11,7 51,3 

2. Mei  5,3 3,6 7,9 52,3 

 Her-inplant 

Planttijdstip  Groei 2017 1) Kg/boom 2018 Ton/ha 2018 Vruchtgewicht (g) 

1. Maart  4,0 5,56 12,2 50 

2. Mei  4,2 2,78 6,1 47 


