Druiven

Plantafstand: 2 meter
Druiven kunt u buiten het beste planten als de grond nog warm is in het najaar
(tot de eerste vorst) of in het voorjaar als de kans op nachtvorst voorbij is. In
de kas kan natuurlijk al eerder geplant worden. Jonge, pas geplante druiven
moeten wel wat bescherming hebben als het gaat vriezen.
Snoei: na het planten snoeien we de plant terug tot op 3 ogen. Als de ogen
uitlopen in het voorjaar houden we een sterke scheut aan en binden deze stevig
tegen een bamboestok of aan draden. De andere scheuten worden uitgebroken.
De zijarmen worden horizontaal geleid, deze armen kunnen een aanzienlijke
lengte bereiken en geven vrucht over de hele lengte van de arm. Uit de ogen van
gevormde armen groeien namelijk scheuten die vrucht gaan geven, vaak twee of
drie trossen per scheut. Voor een goede afrijping is het beter dat er maar een
tros wordt aangehouden. De scheut wordt getopt na het vijfde blad na de tros.
Scheuten zonder tros worden volledig weggebroken.
In de winter worden de takken die vrucht hebben gedragen teruggesnoeid op de
onderste twee ogen.

Kiwi’s

Plantafstand: 3 à 4 meter
Snoeien: in februari als het niet (te hard) vriest. Later in het jaar snoeien is niet
verstandig, omdat de wonden dan erg gaan bloeden.
Zomersnoei: de zijtakken worden in augustus gesnoeid op 6 à 7 bladeren na de
vrucht. Dit doen we om niet al te veel energie te verliezen aan groei van de
scheuten. Scheuten die geen vruchten dragen kunnen al eerder in de zomer
geheel worden weggebroken. In de winter worden de zijtakken teruggesnoeid op
de onderste twee ogen. De kiwiplant is een echte klimmer die de ruimte nodig
heeft, de lengte van de groei is min. 5 meter. Dat maakt de kiwi uitermate
geschikt om langs grote muuroppervlaktes geleid te worden.
Kiwiplanten dragen pas vanaf het derde jaar.
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