
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Snoei bij Haronia 
Dit jaar is er een snoeidemo uitgevoerd bij Haronia. Doel om vitale struiken te kunnen behouden 

en een goede kwaliteit bessen te kunnen oogsten. 

 

	
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Resultaten.  
De producties zijn te vinden in onderstaande tabel. Bij Haronia 
komt een grote hoeveelheid trossen aan de stam. Bij deze 
trossen komt ook meer rui voor (foto 1). Aan het lange zijhout 
kwam de mooiste kwaliteit bessen (foto 2). De struiken waar 
geen zijhout  is aangehouden gaven meer groei, en mooiere 
scheuten (foto 3). Bij de struiken waar met name lang zijhout is 
aangehouden zijn nu veel korte zijscheuten ontstaan. Het 
inknippen van de kop versterkt dit nog in lichte mate. 

Water/voedingsgift 
Productie 

HA 
Productie gram 

per 2 takker 

1. Standaard snoei (lang zijhout) 8,2 1218 

2. Kort zijhout aangehouden 7,6 1129 

3. Geen zijhout 7,7 1148 

4. Standaard + knop inknippen 7,6 1133 
 
Conclusie 
Uit deze demo blijkt dat het aanhouden van zijhout (kort of 
lang) bij jonge struiken geen extreem grote productie 
verschillen geeft. Wel wordt er een duidelijk betere kwaliteit 
bessen geplukt van het (lange)zijhout. Deze trossen waren 
namelijk wat langer, en hadden minder rui. Voor een goede 
kwaliteit bessen moet het fruit dus worden geteeld op 
(lang)zijhout.  
 
De demo zal verder komend jaar verder gaan. Hierbij zal er ook  
bloemdunning of het zeer sterk verwijderen van knoppen aan 
de hoofttak/stam worden meegenomen. Want dit jaar blijkt dat 
aan de hoofdtak teveel bessen hangen en daar ook de minste 
kwaliteit bessen wordt geplukt. 
 

Haronia is een relatief nieuw rodebessen-ras. Een goede kwaliteit bessen plukken en ook 
genoeg groei terugkrijgen bij Haronia valt niet altijd mee. Een belangrijk item om dit te 
beïnvloeden is de snoei. 

In de demo zijn er verschillende veldjes op een viertal wijzen 
gesnoeid. De struiken die hiervoor zijn gebruikt zijn 2 takkers. 
De vier objecten zijn als volgend;  

1. ‘Standaard’ snoei – 1a2 langere zijtakken aangehouden 
2. Zo’n 4 Korte zijttakken  aangehouden 

3. Geen zijhout aangehouden 

4. ‘Standaard’ en daarbij koppen licht ingeknipt 
Overal is de stam licht opgeschoond hier zijn dus de nodige 
knoppen tijdens de snoei verwijdert dit om niet overdreven veel 
bessen aan de stam te krijgen. Uiteindelijk bleek dat dit nog veel 
sterker had moeten plaatsvinden. De hoeveelheid bessen aan 
de stam was enorm. 
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Extra stikstof bemesting. 
Naast verschil in snoei is er ook gekeken naar 

bemesting. Mogelijk heeft Haronia een hogere 

voedingsgift nodig om de power in de plant te houden. 

In productie was dit jaar een klein verschil te zien 

namelijk van circa 900 gram naar 960 gram. Daarbij 
hebben de veldjes waarbij extra stikstof is toegediend 

zo’n 5% meer groei. Deze demo wordt voortgezet om te 

kijken naar het langjarig effect 

1
…     
                 
  

2                  
  

3                  
  


