BELARBO
snoeikalender

Dankzij de belarbo snoeikalender heb je een goede
gids voor het snoeien, hoe en waar.
De belarbo snoeikalender kan je downloaden via onze website, www.belarbo.be.
Je kan deze ook bij ons aankopen als uitgeprinte versie voor op te hangen.
vraag ernaar via onze contactpagina.
Veel leesplezier
Breydel Graindor
belarbo
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Buddleja : vlinderstruik
Hypericum: herfsthooi
Spirea: spierstruik
Ganzerik
Potentilla
Hydrangea Paniculata: Pluimhotensia, en Anabellen
Hydrangea Macrophilla: Boerenhortensia.
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Struiken met vruchtensnoeien in juni
•
Botanische rozen.
•
Dwergmispel (Cotoneaster)
•
Japanse kwee (Chaenomeles)
•
Liguster (Ligustrum)
•
Mahoniestruik (Mahonia)
•
Sneeuwbalsoorten met vrucht (Viburnum)
Cornus alba Siberica – kornoelje met rode twijgen
•
kornoelje met purperkleurige twijgen (Cornus alba ‘Kesselringii)
•
kornoelje met rood-, roze-, perzik-, en geelkleurige twijgen (Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’)
•
deCornus stolonifera ‘Flaviramea‘ heeft geelgroene twijgen
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In Juli is de Blauweregen (Wisteria) aan een snoeibeurt toe.
Knip de Blauwergen tot op vijf takken terug.
Van de vaste planten willen ridderspoor (Delphinium),
vrouwenmantel (Alchemilla), ooievaarsbeksoorten (Geranium),
klokjesbloem (Campanula) en korenbloem (Centaurea) graag een snoeibehandeling.
Wil je graag een tweede bloei, start dan vroeg in juli met snoeien.
Bomen die je in juli een beurt kunt geven zijn de Berk, Esdoorn,
Notenboom en de Haagbeuk. Rozen willen graag gesnoeid worden in juli.
Doe je dit dan is de kans op een ﬂinke nabloei het groots

Beuken boom, walnoot of okkernoot.
Hortensia
Fambozenstruik na de vruchtenpluk.
Bamboe
hulst
buxus
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Klimrozen
Stamrozen
Hagen: beuk, haagbeuk, coniferen, photinia, taxus.
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Zodra de fruitstruiken in de tuin kaal zijn kun je ze voorzien van een verjongingssnoei.
•
De appelboom mag worden gesnoeid!
•
Ook knotwilgen kunnen nu geknot worden.
•
Zolang het niet vriest kunnen ook heesters en bomen gesnoeid worden.

Bij bladverliezende bomen en heesters verwijder
je dode en zieke takken en takken die tegen elkaar schuren.
Bekijk de vorm van heesters en bomen en snoei eventueel
takken weg om een mooie vorm te behouden.
•
Druivelaar snoeien. Binnen- en buitendruiven mogen
enkel tijdens de rustperiode worden gesnoeid omdat
ze anders kunnen 'bloeden' als de sapstroom op gang
is of komt. Jonge, lange scheuten die dit jaar gevormd
werden snoei je kort terug tot op 2 à 4 ogen.
•
De eerste helft van december kunnen afgedragen
takken van frambozen worden gesnoeid.
Knip ze tot tegen de grond. Van de nieuwe scheuten
behoud je er vier of vijf sterke.
Bind die vast aan de steundraad.
De rest van de nieuwe twijgen knip je weg.
Ook van bramen, japanse wijnbes, haal je best de
afgedragen scheuten weg en behoud je alleen de
beste en sterkste scheuten.
Ook kiwi en kiwibessen snoeien!
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ABC-bomen; dat zijn de Acers, Betula of berken en Carpinus (haagbeuk) snoei je best NIET in de
winteromdat bij deze
bomen de sapstroom snel op gang komt. Dan kunnen de bomen hevig 'bloeden. Dit geldt ook voor notenbomen
Uit de tuin kan je diverse materialen gebruiken voor de kerstdecoratie. Ilex, buxus, klimop, cornustakken....
Blauweregen bijknippen. Je zal merken dat de jonge, eenjarige twijgen die de plant in de zomer aanmaakt
weelderig naar alle kanten uitgroeien. Deze mag je het hele seizoen door terugknippen. Je kan ze
helemaal tot bij de stam wegsnoeien als het de bedoeling is om deze te laten verhouten,
of je kort ze tot zo’n 10 cm bij de stam in.
Zijn de leilindes en andere vormbomen nog niet gesnoeid? Dat kan in december.
Takken die omhoog groeien bij 'dakbomen' kort je in tot bij de hoofdtakken.
Oude en aangetaste bladeren bij Helleborus wegknippen.
Knotten van knotwilgen.
Kuipplanten in vorm houden
De wintersnoei bij Laurier kan gebeuren in de periode van november tot maart.
Zorg ervoor dat de plant een mooie vorm behoudt en in evenwicht is.
Hoe korter je terugsnoeit, hoe compacter de plant zal blijven.
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