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Snoeidemo Magic Star  
 

 
 

Er zijn 4 verschillen qua snoei gelegd in het gedeelte boven het gestel: 
1. De eerste twee jaren zijn de twijgen aan de harttak niet ingeknipt.  
     De tweejarige en soms driejarige takken zijn niet ingeknipt (niet geklikt). 
2. In de eerste twee jaren zijn per harttak 2 – 3 twijgen getopt. Dit zijn twijgen die   
    groeien uit de harttak. De ingeknipte twijgen zijn een jaar later geklikt. Ook de  
    niet ingeknipte twijgen zijn een jaar later (tweejarige takken) geklikt. 
3. Alle twijgen aan de harttak zijn getopt (ieder jaar) en de volgende jaren  
    telkens geklikt. (Fruitconsult-snoei) 
4. Alle twijgen aan de harttak zijn het eerste jaar gehalveerd en de volgende jaren  
    telkens geklikt. (Matha snoei) 
Het gestel is bij alle objecten hetzelfde gesnoeid; slank gemaakt en het uiteinde geklikt. 
 
Resultaten      

 
Gem.vr.gew.  
2019-2022 

    183    192    190    189 

In 2020 zaten de bomen compleet in een beurtjaar en was de productie praktisch nihil. 

 
Er was een duidelijk verschil tussen object 1 en 2 t.o.v. 3 en 4. Bij de eerste twee objecten was er  
meer dunwerk en was de kleuring duidelijk minder. De niet ingeknipte twijgen geven nl. langere takken, met 
weliswaar meer productievolume maar ook meer hangend en minder vitaal hout. De kleuring bij de langere takken 
boven het gestel was over het algemeen wat valer met een wat lager aandeel  1e pluk dan bij object 3 en 4.  
Vooral bij object 1, waar geen van de scheuten uit de harttak worden getopt, hingen er meer vruchten, met gemiddeld 
over de laatste 3 jaren een wat kleinere vruchtmaat en een wat mindere kleuring. 
 Bij object 3 en 4 lag de productie weliswaar iets lager, maar was de kleuring en de vruchtmaat beter, waarbij object 4 
soms wat meer beurtjarigheid kreeg (het hout was te kort om voldoende knoppen te vormen). 
Omdat er in 2022 vanuit de praktijk geluiden kwamen, dat er bij de Matha snoei meer glazigheid voorkwam, is hier-
naar een waarneming gedaan en is ook een vruchtanalyse uitgevoerd.  
Bij de Matha snoei vertoonde 6% van de vruchten glazigheid, bij de langere snoei 0%. 
Opvallend was dat bij de Matha snoei het droge stof gehalte en ook de gehaltes aan vrijwel alle mineralen, behalve 
Zink,  lager lagen dan bij de langere snoei. 
Qua hardheid, suikergehalte en zetmeelcijfer was er geen verschil tussen de langere snoei en de Matha snoei. 
 
Conclusie 
Door de twijgen uit de harttak te toppen, en in de volgende jaren te klikken, ontstaat het meest vitale vruchthout, met 
minder dunwerk, en een betere vruchtkwaliteit (maat en kleuring).  
Het dieper inknippen lijkt wat productie volume te kosten, hoewel zich dit cumulatief gezien nog niet vertaalde in een 
lagere productie dan bij het toppen van alle scheuten.  
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Op deze rij Magic Star ligt sinds 2018 een snoeidemo. Er wordt gekeken welke snoeiwijze bij Magic Star de beste 
resultaten geeft qua productie, vruchtmaat en  stabiel vitaal vruchthout. 

Ras Magic Star 
Plantafstand 3,0 x  0,8 m 
Onderstam M.9 tst Golden    
Plantjaar 2017 
 
Per object zijn er 2 paalvakken, 
met 16 bomen. 


