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VOORWOORD

Voor u ligt een praktijkonderzoek geschreven door Sjoerd Hagen student aan de opleiding
Bos en Natuurbeheer op Hogeschool VHL te Velp. Dit onderzoek is voortgekomen uit de
vraag van Careel Art & Green, een student heeft daar vorig jaar onderzoek gedaan en hieruit
is dit onderzoek uit voortgekomen. Met als vraag; het in standhouden en verbeteren van het
toekomst beeld van inheemse Roemeense vruchtbomen.
In Julie is er gestart met het onderzoek onder begeleiding van Dhr. Eelke Wiersma van
Careel Art & Green. De begeleiding vanuit Hogeschool VHL is verzorgd door Dhr. Jos
Wintermans. Doormiddel van dit rapport heb ik mijn kennis over vruchtbomen verbeterd,
en dit heeft geresulteerd in de resultaten van dit onderzoek en daarbij een passende
advisering ten behoeven van Careel Art & Green en Leima Nimigea.
Via deze wig wil ik graag iedereen bedanken die aan dit onderzoek heeft meegewerkt. Ik wil
graag in het bijzonder Eelke Wiersma en Carmen Todita bedanken voor het de begeleiding
tijdens het project. Dhr. Jos Wintermans wil ik bedanken voor de begeleiding vanuit school.
Dhr. Attila Szabó wil ik graag bedanken voor de hulp en begeleiding op het project in
Nimigea de Jos en als laatste wil ik bedanken Laci Sztrascanyek voor zijn hulp en nuttige
adviezen tijdens het project.
Sjoerd Hagen
4de jaars Student Bos en Natuurbeheer
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SAMENVATTING

Aanleiding:
Uit vorige onderzoek van Niels van de Scheur bleek dat bij veel Roemenen op het erf
rondom het huis veel fruitbomen stonden met veel achterstallig onderhoud waardoor de
bomen weinig of geen vruchten meer geven. Hier uit voor t is ook de volgende hoofdvraag
gekomen.
Hoofdvraag:
Hoe kunnen de traditionele fruitboomrassen behouden blijven en weer productief gemaakt
worden, waardoor de oogst weer voor lokaal gebruik geschikt is.
Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld.
-

Hoe is de huidige onderhoudssituatie betreft de snoei van de Roemeense
vruchtbomen in Nimigea de Jos.

-

Hoe worden de vruchtbomen in Roemenië(Nimigea de Jos) hedendaags beheerd.

-

Wat zijn goede vruchtboomrassen die geplant kunnen worden voor Roemenie, die
van oorsprong uit de voormalige Balkan regio komen.

Kern:
Het huidige beheer van de vruchtbomen in de boomgaarden is niet optimaal en er zijn veel
verbeter punten. De bomen worden hedendaags nauwelijks gesnoeid, ook worden de
bomen niet bemest. Daarbij wordt er in de boomgaard ook gemaaid en begraasd waarbij de
bomen niet of nauwelijks beschermd worden tegen eventuele schade. De vruchten worden
geoogst worden wel bijna allemaal verwerkt, in diverse producten.
De huidige situatie van de bomen in de boomgaard is niet optimaal,er is weinig variatie van
soorten in de boomgaard. Er bevinden zich voornamelijk pruimen en appels in de
boomgaard. De bomen hebben bijna allemaal een snoei achterstand van een aantal jaren.
Ook is er weinig variatie in de leeftijdsopbouw van de bomen, wat tot grote sterfte onder
bomen kan leiden als er niet tijdig wordt gestart met het verjongen van de bomen in de
boomgaard.
De keuze voor de aanplant van nieuwe bomen is een lastige, er zijn veel factoren waarmee
rekening gehouden dient te worden. Waaronder de bodem, grondwater, vatbaarheid voor
ziekten en plagen, rijptijd van de vruchten, bestuiving en de geschiktheid voor sap of moes,
of juist een handappel.
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Conclusie en aanbevelingen:
Doordat veel vruchtbomen zich in de zelfde leeftijdklassen bevinden is het aan te raden om
te starten met het verjongen van de boomgaard door het aanplant van nieuwe bomen. Als
dit gebeurd kan er gelijk gestart worden met het inbrengen van meer variatie in de
boomgaard, zodat het percentage appel en pruim minder zal worden. De geschikte soorten
hiervoor zijn terug verder in dit onderzoek.
Om de bomen weer productief te krijgen dient er gestart te worden met de snoei van de
vruchtbomen en wel 2maal per jaar, namelijk zomer- en wintersnoei. Daarbij dient ook het
hele beheer van de boomgaard geoptimaliseerd te worden, een aantal belangrijke punten
hiervoor zijn naast de snoei; bemesting, begrazing, maaien en het oogsten

7

1. KENNISMAKING MET HET PROJECT:

1.1

AANLEIDING

In veel Roemeense tuinen staan veel fruitbomen deze appel en perenbomen zijn
traditionele rassen die thuis horen in Roemenië. Gezien de aansluiting bij de EU komen er
veel Europese fruitboomrassen naar Roemenië om de export te verbeteren dit gaat ten
koste van de oude fruitbomen rassen die nu nog overal in de achtertuinen staan.
In 2014 heeft Niels van der Scheur een thesis uitgewerkt en kwam tot de conclusie dat er
veel oude fruitbomen op de particuliere erven stonden die achterstalling onderhoud
vertoonden. En daardoor geen of weinig fruit meer geven. Om deze bomen een nieuwe
kans te geven en om het verdwijnen van deze fruitbomen rassen tegen te gaan zal er een
project opgezet worden die aansluit op de openstaande vraag van Niels van der Scheur. En
antwoord zal moeten geven op de volgende vraag, hoe kunnen oude traditionele
fruitbomen rassen behouden blijven en weer productief gemaakt worden zodat de
opbrengt verwerkt kan worden voor huiselijk gebruik of via de verkoopt op een
streekmarkt.
1.2

DOELSTELLING:

Het in stand houden en verbeteren van het toekomstbeeld voor de oude inheemse
Roemeense vruchtbomen.
1.3

HOOFD- EN DEELVRAGEN

Hoofdvraag:
Hoe kunnen de traditionele fruitboomrassen behouden blijven en weer productief gemaakt
worden, waardoor de oogst weer voor lokaal gebruik geschikt is.
Deelvragen:

-

Hoe is de huidige onderhoudssituatie betreft de snoei van de Roemeense
vruchtbomen in Nimigea de Jos.

-

Hoe worden de vruchtbomen in Roemenië(Nimigea de Jos) hedendaags beheerd.

-

Wat zijn goede vruchtboomrassen die geplant kunnen worden voor Roemenie, die
van oorsprong uit de voormalige Balkan regio komen.
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1.4

GEBIEDSOMSCHRIJVING

Het onderzoek is uitgevoerd in de Roemeense gemeente Nimigea in het district BistritaNăsăud. De gemeente Nimigea bestaat uit totaal 8 dorpen, Floreşti, Mintiu, Mititei, Mocod,
Mogoşeni, Nimigea de Jos, Nimigea de Sus en Tăure, het onderzoek heeft plaats gevonden
in de plaats Nimigea de Jos. De velden zijn hier uitgestrekt er vind hier veel permacultuur
plaats. Er zijn hier veel kleine akkertjes te vinden en ook zeker de fruitbomen ontbreken hier
niet.

Afbeelding 1: Onderzoekslocatie in Roemenië

1.5

Afbeelding 2: Onderzoekslocatie in Nimigea de
Jos.

KLIMAAT

Omdat dit onderzoek zeer locatie gebonden is, zal het van belang zijn om rekening te
houden met het huidige klimaat van de onderzoekslocatie.
Roemenië heeft een gematigd landklimaat met zeer warme zomers en, koude sneeuwrijke
winters, een kort voorjaar en een meestal milde herfst.
1.6

BETROKKEN PARTIJEN

Betrokken partij
Careel Art & Green
Stichting Vrienden van Nimigea
Leima Nimigea

1.7

Rol
Opdrachtgever
Financiering
Belanghebbende

PLANNING

Het uitvoeren van dit onderzoek heeft ongeveer in 3 maanden plaats gevonden, in de
periode van juli 2015 tot en met september 2015. En valt gedeeltelijk in 2 verschillende
schooljaren namelijk schooljaar 2014-2015 en schooljaar 2015-2016. Tijdens dit onderzoek is
er nauw contact geweest met Careel Art & Green. De onderzoeksresultaten van dit rapport
zullen medio september gepresenteerd worden.
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2.

2.1

METHODIEK:

PLAN VAN AANPAK

In de eerste 3 weken van de stage zullen er in Tranisu, 3 pilot projecten worden opgezet voor
dit onderzoek. Dit gaat namelijk om het inventariseren en het monitoren van de
fruitbomen. De bomen op deze locaties zullen geïnventariseerd worden, en er zal in de
bomen een transponder geplaatst worden. Via een computerprogramma van Data Control
(ABS Bomen) zullen dan de gegevens verwerkt worden, en jaarlijks worden gemonitord.
Hierna zal het project verder worden uitgevoerd op grotere schaal in Nimigea de Jos (circa
200 fruitbomen) In Nimigea de Jos zullen de lokale bewoners zoveel mogelijk bij het project
betrokken worden. Voor deze mensen zal het voornamelijk gaan om hoe zij de bomen het
beste kunnen beheren.
2.2

ONDERZOEKSMETHODIEK:

Om ervoor te zorgen dat op elke gestelde deelvraag een onderbouwd antwoord gegeven
kan worden is ervoor gekozen om meerdere methoden van onderzoek toe te passen.
2.3

LITERATUURSTUDIE:

Door middel van een literatuurstudie zal worden uitgezocht wat de goede methodiek is om
de fruitbomen te beheren. En daarbij zal ook worden uitgezocht wat de fruitrassen zijn die
van origine voorkomen in de voormalige Balkan regio, met daarbij speciaal gelet op de
landen die Roemenie omringen.
2.4

INTERVIEWS:

De literatuurstudie zal ondersteund worden door diverse interviews(gesprekken) met
lokale bewoners, en zal er in kaart worden gebracht hoe de fruitbomen nu beheerd worden.
En daarbij zal ook geprobeerd worden een aantal rassen te achterhalen. Voor deze lokale
bewoners is dit van belang, als de bewoners hun fruitbomen weer gaan onderhouden
kunnen zij er in de toekomst weer aan gaan verdienen. Deze bewoners uit Nimigea zitten
gezamenlijk in een belangen verenging genaamd Leima Nemegye. De 2de belangen partij
die belang heeft bij dit onderzoek is de Stichting Vrienden van Nimigea, deze stichting
ondersteund financieel projecten in Nimigea . En hebben hierdoor belang bij de uitkomsten
van dit onderzoek, met deze uitkomsten kunnen ze in de toekomst mogelijk andere
projecten gaan opzetten en financieren.
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2.5

INVENTARISATIE:

Door middel van inventarisatie zal de huidige onderhoudstoestand van de fruitbomen
worden vastgelegd. Deze gegevens zullen verwerkt worden via een programma en zullen
daarna geanalyseerd worden

2.6

AFBAKENING

Tijdens dit onderzoek zal er gekeken worden naar, de huidige situatie van de vruchtbomen.
En hoe deze momenteel beheer worden en welke soorten er goede vruchtdragers zijn voor
deze regio.
De mogelijkheden om de oogst te gaan vermarkten voor lokaal en huiselijk gebruik zal in dit
onderzoek niet aan bod komen. Hiervoor zal een speciaal project worden opgezet en zal dus
buiten dit onderzoek vallen.
De fruitrassen lijst bestaat uit 4 verschillende soorten vruchtbomen namelijk; appelrassen,
perenrassen, kersenrassen en pruimenrassen.
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3.

BEHEER VAN VRUCHTBOMEN:

In dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal: Hoe worden de vruchtbomen in
Roemenië (Nimigea de Jos) tegenwoordig beheerd.
Om een goed inzicht te krijgen in het beheer van vruchtbomen zal er eerst worden ingegaan op
hoe vruchtbomen beheerd dienen te worden. Hierna zal er worden ingegaan op, hoe de
vruchtbomen in Nimigea de Jos tegenwoordig worden beheerd. Doormiddel van een aantal
interviews. Hierna zal er een passend advies worden gegeven hoe de vruchtbomen beheerd
dienen te worden.
3.1

BEHEER VAN VRUCHTBOMEN

In Nederland en in de rest van Europa worden vruchtbomen voor de productie van fruit 2x
maal per jaar gesnoeid eenmaal zomersnoei en eenmaal wintersnoei. Deze 2 manieren van
snoei worden verder op in dit hoofdstuk beschreven. Wanneer een vruchtboom gesnoeid
wordt zullen er altijd minder vruchten aan komen dan aan een boom die niet gesnoeid is.
Door de snoei zullen er wel groter en vruchten van betere kwaliteit aan de boom komen, dit
geldt niet alleen voor appel en peer maar ook heel duidelijk bij pruimen. Bij een goed
gesnoeide en beheerde appelboom zitten in de bloeitijd nog vele honderden bloemen aan
de boom. Voor een goede oogst is het vereist dat daar ongeveer 15-20% van vrucht gaat
zetten. De rest valt af gelijk na de bloei of 2 tot 4 weken later tijdens de junirui. (Bos, 1978)
Zomersnoei:
Zomersnoei wordt toegepast vanaf half juni tot half september, zomersnoei heeft als
doelstelling de sterke vegetatieve groei van de bomen te remmen. Dit betekend het
inkorten van scheuten en loten. Bij zomersnoei is het ook belangrijk om licht en lucht in de
kroon te brengen, dit om ervoor te zorgen dat de vruchten genoeg licht krijgen om te rijpen.
De lucht in de boom is van belang zodat de vruchten snel opdrogen en dus minder vatbaar
zijn voor rot en schimmels.
Wintersnoei:
De wintersnoei is de zwaarste snoei, dit gebeurt niet speciaal in de winter omdat dit beter is
voor de boom maar omdat er in de winter meer tijd voor is. Ook komt hierbij dat je de vorm
van de boom beter kan beoordelen omdat deze kaal is, en vruchtbomen vooral pitvruchten
zijn goed bestand tegen wintersnoei. Bij wintersnoei wordt er hoofdzakelijk
onderhoudsnoei uitgevoerd wat wil zeggen dat doodt en ziek hout wordt verwijderd maar
ook de probleemtakken.
Het beheer van vruchtbomen bestaat echter niet alleen uit het snoeien van de bomen. Bij
goed beheer van fruitbomen komen echter ook de volgende zaken aanbod; maaien,
beweiden, bemesten, gewasbescherming en het oogsten van de vruchten. Deze zaken
zullen hieronder beschreven worden.
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Maaien
Maai het gras in de boomgaard het liefst zo vroeg mogelijk in het jaar, want hierdoor krijgen
kruiden een goede kan zicht te ontwikkelen. Maai het vervolgens pas weer later in de
zomer, zodat zich een bloemenweide kan ontwikkelen. Wel zal er hierdoor uiteindelijk een
hoge grasmat zijn gevormd. Deze kan het best voor het einde van de zomer, of in de vroege
herfst gemaaid te worden om verstikking te voorkomen. Door het gras tussen de bomen
steeds af te voeren, wordt de bodem verschraalt wat weer een gunstig effect heeft op de
kruidenrijkdom. In dit kruidenrijke grasland zullen ook veel nuttige en interessante insecten
soorten zich thuis voelen die eventueel aan de bestuiving kunnen bijdragen.
Het hoge gras heeft ook een gunstige invloed op de gezondheid van de bomen. Er zal bij
bomen in een boomgaard met een wat hogere grasmat beduidend minder
schurftaantasting optreden, dit heeft een wetenschappelijk onderzoek uit Wageningen
onderzocht. Daarnaast blijken ook uit diverse ervaringen meikevers geen kans te hebben
om eieren af te zetten in de zode. De larven van meikevers, engerlingen genoemd kunnen
veel schade toebrengen aan het worstelstelsel van vooral jongen bomen die hierdoor zelfs
af kunnen sterven. (Baeten, 2006)
Begrazing
Het uitsluitend beweiden van de hoogstamboomgaard zal niet leiden tot een zeer
soortenrijke vegetatie. De intensiteit van de begrazing, het type grazer en de wijze van
begrazing (seizoensgebonden/gehele jaar) hebben echter wel invloed op de
soortenrijkdom. Bij een hoge begrazingsdruk van 10 schapen per hectare wordt een korte
grasachtige vegetatie verkregen, maar een lagere bezetting ontstaat een grotere variatie in
de vegetatiestructuur (Dorp, 2003). Wanneer de betreffende grazers niet bij worden
gevoerd vind geen bemesting plaats. De nutriënten worden dan gecirculeerd, maar worden
dan wel over het perceel verdeeld, waardoor plaatselijke bemesting en verschraling
plaatsvindt. Wanneer de uitwerpselen niet op het perceel worden uitgescheiden maar
elders is er sprake van daadwerkelijke verschraling. Begrazing verkleint over het algemeen
het aantal grassoorten en bevoordeelt juist de kruidachtige planten . Een mogelijkheid is
om het vee in kleine gedeelten van de boomgaard te laten weiden. De
hoogstamboomgaard kan het beste beweid worden met schapen, omdat deze de minste
schade toebrengen aan de boomgaard. Paarden, pony’s en koeien vertrappen de grond,
waardoor de planten zich niet kunnen ontwikkelen. Bovendien brengen ze schade toe aan
de bomen omdat ze aan de bast of aan de takken/bladeren eten.
Bemesting
Het bemesten van vruchtbomen met organische mest (oude stalmest), of compost, altijd
het beste in het najaar plaats kan vinden, kunnen er in het vroege voorjaar sneller werkende
meststoffen (kunstmest) worden toegediend. Vooral aanbevolen wordt om jonge pas
geplante bomen die nog sterk in groei zijn, met name op vrij voedsel arme zandgrond. In
deze periode een portie (1 á 2kg) gedroogde, en met NPK verrijkte koemestkorrels te
geven. Dit kan het best in een cirkel van ongeveer een meter rondom de boom worden
gestrooid zodat de wortelzone er maximaal van kan profiteren.
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Oogst
Bij de oogst is het makkelijk te zeggen dat de appel die bewaard moeten worden wat
vroeger moet plukken dan appels die geschikt zijn voor directe consumptie. Bij de oogst
moet de teler altijd nog goed kijken naar de kleur van de vrucht, zwartheid van de pitten,
het gemak waarmee de vrucht kan worden opgelicht en uiteraard de kalender datum. Zijn
er bepaalde bewaarziektes te vrezen, dan kunnen de vruchten van bepaalde rassen juist
later of eerder geoogst worden. Maar de teler mag ook niet te vroeg oogsten, dit heeft
enkele grote nadelen tot gevolg namelijk; minder kilo’s, kleinere maat, minder kleur en
minder eetkwaliteit. (Guy de Kinder, 2015)
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3.2

HUIDIGE BEHEER BOOMGAARDEN NIMIGEA DE JOS:

Doormiddel van drie interviews is geprobeerd het huidige beheer van de boomgaarden in
Nimigea de Jos in kaart te brengen. Hiervoor zijn twee eigenaars van een boomgaard
geïnterviewd en één persoon die een kleine boomgaard van zijn familie beheerd. De
volledige interviews zijn terug te vinden in bijlage 1.
Snoeien
Een echte snoeimethodiek blijkt niet aanwezig te zijn op deze locaties, vaak wordt er maar
wat gesnoeid zoals takken die in de weg zitten. Of er wordt helemaal niet gesnoeid in de
kersenboomgaard bleek zelfs dat de bomen sinds de eind jaren 90 niet meer gesnoeid zijn.
Dit was duidelijk te zien aan de bomen, deze stonden slecht in het blad en hadden veel
doodt en oud hout. Wanneer er wel wordt gesnoeid vind dit vaak maar 1x in een aantal jaar
plaats, dit gebeurd dan meestal in de winter. Vroeger snoeide één persoon veel van de
fruitbomen, deze persoon is inmiddels overleden en heeft de kennis hiervan niet
overgedragen.

Afbeelding 1: Typisch voorbeeld van een slecht onderhouden vruchtboom

Bemesting
Bemesting van de fruitbomen wordt heel weinig toegepast, in de boomgaard van Attila vind
wel bemesting plaats door de grazende dieren. Deze dieren worden ook bijgevoerd zo
komen er dus ook nutriënten bij in de boomgaard. Daarbij worden ook de bomen die net
aangeplant zijn wel bemest in de beginfase van de bomen.
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Maaien
In de boomgaarden die niet begraasd worden wordt het gras vaak wel gemaaid, in een
boomgaard gebeurd dit afhankelijk van het weer en seizoen 1 tot 3 maal per jaar. Het gras
wat dan wordt gemaaid wordt weer gebruikt om de veestapel te voeden.
Begrazing
De boomgaard van Attila wordt begraasd door 2 paarden en een buffel deze houden het
gras kort. Maar deze hebben in de boomgaard ook gezorgd voor de nodige beschadigingen
aan de vruchtbomen. De oudere bomen hebben hier weinig last van maar de jongere
bomen zijn hier gevoeliger voor en zijn ook duidelijk beschadigd door vraat van deze
grazers.

Afbeelding 2: Grazers in de Boomgaard.

Oogst
In alle 3 de boomgaarden wordt geoogst, een aantal van de vruchten worden gebruikt voor
vers gebruik direct na de oogst. Maar een ook een heel aantal vruchten wordt verwerkt tot
allerlei andere producten zoals bijvoorbeeld; jam, palinka en appelsap. Ook de valvruchten
van de pruimen worden gebruikt voor de palinka. De valvruchten van de appels worden ook
gebruikt voor het persen van appelsap. Er zijn 2 momenten van oogst er zijn een aantal
rassen die vroeger rijp zijn medio juli, dit wordt ook wel het vroege fruit genoemd.
Daarnaast is er het late fruit, dit is rijp medio september/oktober.
Conclusie:
Het verkrijgen van een gezonde en vitale boomgaard kost veel energie en onderhoud. Om
een boomgaard in goede conditie te houden dient er 2x maal per jaar gesnoeid te worden.
Ook dienen te bomen jaarlijks bemest te worden, en dient de boomgaard netjes gemaaid of
begraasd te worden. Dit geschreven te hebben kunnen we ook concluderen dat het beheer
van de boomgaarden in Nimigea de Jos niet optimaal is.
De bomen worden amper gesnoeid, omdat er geen goede snoeimethodiek bekend is en de
kennis hierover verloren is gegaan. Ook worden de bomen amper bemest als dit al gebeurd
is het vaak in de eerste jaren naar de aanplant en hierna wordt het verwaarloosd. De
boomgaarden worden in het algemeen wel goed gemaaid of begraasd, het gras wat wordt
geoogst wordt vaak weer gebruikt om de veestapel te voeden. Bij de begrazing wordt er
vaak weinig rekening gehouden met de bescherming van de bomen wat tot beschadigingen
aan de stam en de twijgen leidt.
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4.

HUIDIGE SITUATIE VRUCHTBOOMGAARD:

In dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal: Hoe is de huidige onderhoudssituatie
betreft de snoei van de Roemeense vruchtbomen in Nimigea de Jos.
Doormiddel van een inventarisatie van 177 vruchtbomen in Nimigea de Jos wordt de huidige
situatie van vruchtbomen qua snoeibeheer geïnventariseerd. De methodiek hiervan en de
resultaten zullen hieronder worden besproken. Hieruit zullen analyses en daaruit volgend
advies komen.
4.1

METHODIEK:

De bomen zullen met behulp van de transponders van Data Control worden
geïnventariseerd. Elke vruchtboom zal worden voorzien van een transponder, de
transponder zal in de stam van de boom worden geplaatst doormiddel van het maken van
een klein gaatje in de stam. Als de transponders is geplaatst zal deze worden gekoppeld aan
het systeem via de veldcomputer met de daarbij behorende ontvanger. Wanneer de
transponder is gekoppeld, zal de informatie die benodigd is voor het onderzoek in het
systeem worden gezet. De informatie die wordt ingevoerd is: soort, hoogte, stamomtrek,
fase, conditie en waarmogelijk de rasnaam van de soorten.
De conditie van de bomen wordt bepaald door de beoordelingsmethodiek van Dr. A Roloff,
deze methodiek wordt ook gebruikt bij Boomveiligheidscontroles volgens de VTA
methodiek.

Beoordeling:
Goed
Voldoende/Redelijk
Matig
Slecht

Figuur 1: Beoordelingsmethodiek volgens Dhr. A Roloff.

De verschillende fasen waar de bomen zich in bevinden zijn verdeelt in 3 categorieën. Deze
zijn aanslagfase, begeleidingsfase, volwassen en eindfase.
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Wanneer de gegevens op de veldcomputer zijn ingevoerd zal de informatie worden
overgezet op de computer via het programma ABS Bomen. Wanneer dit allemaal is gebeurt
zullen er foto’s van de bomen worden toegevoegd van voor en na de snoei. Wanneer dit
alles is gebeurt kunnen de resultaten van de inventarisatie worden geanalyseerd. En kan na
de uitkomst hiervan een passend advies worden geschreven.

Afbeelding 3: Veldcomputer en Transponder.

Op de onderzoekslocatie zijn alle bomen die daar geschikt voor zijn voorzien van een
transponder. Bomen die hiervan uitgesloten zijn, zijn bomen die te dun zijn voor het
plaatsen van een transponder en de bomen die (bijna) doodt zijn. Buiten dit zijn alle
vruchtbomen voorzien van een transponder. In totaal zijn er op de onderzoekslocatie 177
bomen van transponders voorzien. De bomen die zijn voorzien van transponders in de pilot
projecten worden bij deze resultaten buiten beschouwing gelaten.
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4.2

RESULTATEN

De gegevens die zijn verkregen na de inventarisatie zijn verwerkt in tabellen en diagrammen.
De gegevens betreffende de soorten, conditie en ontwikkelingsfase worden in deze volgorde
bekeken en besproken. Aan het einde van dit hoofdstuk zal er een conclusie en een passen
advies volgen.

4.2.1 SOORTEN VRUCHTBOMEN

Figuur 2: Soorten vruchtbomen.

Uit de inventarisatie is gebleken dat het grootste gedeelte van de bomen pruim en appel is.
Opvallend is dat het aantal peren en kersen voor de vruchtbomen vrij laag is. Voor de peer is
de reden hiervoor al achterhaalt, dit komt namelijk omdat perenbomen als eerste in bloei
staan. En het hier in het voorjaar in Nimigea de Jos nog wel eens laat in het voorjaar kan
vriezen en hierdoor vaak de bloemknoppen van deze bomen bevriezen en geen of amper
vruchten zullen geven dat jaar. Hierdoor zullen er minder perenbomen worden aangeplant,
want een vruchtboom zonder vruchten is niet erg rendabel.
Voor het lage aantal kersenbomen is niet echt een verklaring te vinden, mogelijk zou het
kunnen komen doordat als de kersen rijp zijn ze in zeer korte tijd geoogst dienen te worden
in verband met de vraat van vogels.
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4.2.2 ALGEMENE CONDITIE VRUCHTBOMEN

Figuur 3: Algemene conditie vruchtbomen.

Tijdens de inventarisatie is er zoals eerder al genoemd ook gekeken naar de algemene
conditie van de vruchtbomen. Deze is zoals hier te zien in het bovenstaande figuur verdeeld
in 4 klassen. Hieruit is duidelijke te zien dat het grootste gedeelte van de vruchtbomen zich
bevindt in de klasse redelijk 63%, de daarna opvolgende grootste klasse is matig met 19%.
Er is dus duidelijk te zien dat de meeste bomen zich niet in een goede conditie bevinden.
Hierna zal er verder worden ingegaan op de conditie per boomsoort.

Figuur 4: Algemene conditie per boomsoort.

In bovenstaande figuren zijn het geen percentages, maar aantallen bomen. Zo is dus te zien
dat bij de pruimen,19 bomen in goede staat zijn. Terwijl erbij de appel maar 2 bomen in
goede staat zijn, kers 2 bomen en noot 5 bomen. Het aantal bomen in redelijke staat ligt
een heel stuk hoger voor pruim is dit 60 bomen, appel 47 bomen, kers en noot zijn
respectievelijk 4 bomen en 1 boom. De categorie matig is ook redelijk groot met namelijk 25
bomen bij pruim en 9 bomen bij de appel. En voor de peer, kers en de noot is dit nul bomen.
In de categorie slechte bomen heeft alleen de pruim 2 bomen, en voor de rest zijn er geen
bomen in deze categorie.
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4.2.3 VERSCHILLENDE STADIA VRUCHTBOMEN

Figuur 5: Verschillende stadia vruchtbomen.

Tijdens de inventarisatie is er ook gekeken naar de verschillende stadia van de bomen. Uit
de inventarisatie is gebleken dat het grootste gedeelte van de bomen zich in twee stadia
bevindt. Dit zijn namelijk de stadia begeleiding 46% en volwassen 43%. De overige stadia
zijn eindfase 11% en de aanslag fase. De aanslag fase is 0% dit komt omdat dit bomen
betreft die net geplant zijn, en te dun zijn voor het plaatsen van een transponder.

Figuur 6: Stadia's per boomsoort.

Ook voor deze tabel geldt ook dat de cijfers geen percentages zijn maar de aantallen
bomen. Bomen in de aanslag fase zijn er niet, dit is bij ieder soort nul. Bomen in de
begeleidingsfase zijn er genoeg namelijk 64 bomen bij pruimen, 11 bij de appels, 1 bij de
peren, 3 bij de kersen en 3 bij de noten. In de categorie volwassen zijn er ook voldoende
bomen bij de pruim 40, de appel 29, de kers 3 en bij de noot ook 3 bomen In de categorie
eindfase wordt het al minder met de aantallen bij de pruimen namelijk 2 bomen, bij de
appel 18 bomen en bij de rest van de soorten is het aantal hier ook nul.
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4.2.4 CONCLUSIE

Uit dit hoofdstuk mag geconcludeerd worden dat er geen grote variatie van vruchtbomen
op het perceel is. Het grootste gedeelte is pruim (Prunus domestica) 60% gevolgd door de
appel (Malus domestica) met 33% van het totale aantal bomen. Met beide 3% zijn de kers
(Prunus avium) en de noot (Juglans regia) slecht vertegenwoordigd op het perceel.
Net zoals de peer (Pyrus communis) die slechts maar voor 1% aanwezig is. Hieruit kunnen
we concluderen dat er weinig variatie in soorten is in deze boomgaard.
De conditie van de vruchtbomen is niet optimaal is gebleken uit de inventarisatie 17% van
de bomen is in een goede staat, 63% van de bomen is in een redelijke staat. De categorie
matig heeft 19% en in slechte staat is 1% van de bomen. Per soort hebben vooral de pruim
en de appel het meeste bomen in een redelijke en matige conditie. Dit betekend dat de
algehele conditie van de vruchtbomen niet goed is maar ook niet slecht en er dus ruimte
voor verbetering is.
Over de verschillende stadia’s van de vruchtbomen valt te zegen dat het grootste gedeelte
van de bomen zich bevind in de categorieën, volwassen en begeleiding met respectievelijk
43% en 46%. In de categorie eindfase zit 11% van de bomen, en in de aanslagfase zit geen
enkele van de geïnventariseerde bomen. Opvallend is wel dat de pruim (Prunus domestica)
veel bomen in de begeleidingsfase heeft, en de appel (Malus domestica) veel bomen in de
volwassenfase.
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5.

SOORTENKEUZE

In dit hoofdstuk zal er antwoord worden gegeven op de volgende deelvraag, wat zijn goede
vruchtbomenrassen die geplant kunnen worden in Roemenië, en die van oorsprong uit de
voormalige Balkan regio komen. Eerst zal er aanbod komen wat er allemaal van belang bij de
keuze van de aanplant van een vruchtboom. Waarna naar een uitgebreide literatuurstudie een
selectie is gemaakt van soorten die geschikt zijn voor aanplant in Roemenië.
5.1

BODEM

Bij de aanplant van vruchtbomen is een goede bodem belangrijk, vooral bij biologische teelt
zijn er weinig middelen beschikbaar om eventuele bodemproblemen op te lossen daarom is
een goede grond van groot belang. Vruchtboomkanker, bladluizen, schurft, schade door
nachtvorst en door wintervorst , gomziekte, stip en gebreksziekten komen opvallend
minder voor als de bodem goed is. Echter is de grond vaak niet voor het uitkiezen en zal het
met deze grond gedaan moeten worden. Gelukkig zijn hoogstambomen niet heel erg
veeleisend. Ze stellen minder hoge eisen aan de bodem dan halfstam bomen.
In sommige gevallen is de grond op een eenvoudige manier te verbeteren voor het planten.
De structuur en de voedingstoestand van de grond kunnen we verbeteren door organische
mest te geven. Dit stimuleert het bodemleven. Goede grond verkruimelt namelijk in de
hand, omdat deze goed doorlucht is en ook vocht vast kan houden. Storende lagen in de
grond die minder dan 50 centimeter diep zitten, lagen waar water en wortels moeilijk of niet
doorheen kunnen, zijn erg nadelig. Ook natte gronden en gronden met hoge waterstanden
zijn erg nadelig voor de boom. Peren blijken hier wat minder gevoelig voor te zijn dan
appels. (Natuurlijk, 2004)
5.2

DE KEUZE VAN DE FRUITSOORT

Het is niet aan te raden om op de grond waar net fruitbomen hebben gestaan weer dezelfde
fruitsoort weer aan te planten. Dit wordt ook wel her-inplant of pit-op-pit planten. Er kan
bodemmoeheid van de het gewas optreden, wat zich uit in een verminderde groeikracht
van de boom. Dus het is beter om geen appel op appel, peer op peer, kers op kers en pruim
op pruim aan te planten. Is het toch nodig om dit wel te doen, maak dan bij de aanplant een
zeer ruim plantgat en vul daarin verse grond en compost. Zorg er wel voor dat de grond aan
de rand goed vermengd is met de oorspronkelijke grond.
Kersen kunnen goed op arme zandgronden groeien, maar voor kersenteelt stellen ze hoge
eisen aan de grond. De grond moet een goede structuur hebben met veel lucht. De
grondwaterstand mag niet te hoog of onregelmatig zijn. Appels kunnen slecht tegen
wisselende en hoge grondwaterstanden. Ze zijn dan veel vatbaarder voor de
schimmelziekte vruchtboomkanker, waardoor takken kunnen afsterven. Peren wortelen
van nature vrij diep maar kunnen ook goed tegen een hogere grondwaterstand. Pruimen
zijn van al deze vruchtbomen het minst kieskeurig, wanneer er bij het enten een goede
onderstam wordt uitgezocht. Is de grond er nat of slecht dan krijgen de bomen vaak gom, er
komt dan hars uit de wonden en ook aan de vruchten. De bomen gaan dan ook kwijnen.
(Bos, 1978)
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5.3

RASSENKEUZE

Bij het kiezen van een ras spelen een aantal factoren een rol. Gaat het erom veel vruchten te
verkrijgen, of is de vorm van de boom het belangrijkst. Is er belang bij de cultuurhistorische
waarde, of zijn er goede herinneringen aan een bepaalde soort. Is het ras vatbaar voor
ziekten en plagen, de rijptijd van de vruchten, bestuiving, geschiktheid voor sap of moes, of
juist handappels. Dit zijn allemaal factoren die een belangrijke rol kunnen spelen bij de
keuze voor vruchtbomen.
Wat betreft de bestuiving, vooral in de beroepsteelt is het belangrijk erop te letten of er
voldoende bestuiving is. In die boomgaarden staan vaak maar een paar verschillende rassen
waarvan de opbrengst optimaal moet zijn. Zodra er meerdere rassen is een boomgaard
staan, is de bestuiving meestal in orde. Dit is in de meeste hoogstamboomgaarden wel het
geval. Bestuivende rassen die tot een halve kilometer verderop staan kunnen nog een
bijdrage leveren aan de bestuiving. (Natuurlijk, 2004)
Al deze factoren zijn van belang bij de juiste keuze voor het aanplanten van een
vruchtboom. Daarom is er een lijst opgesteld met soorten die van origine voorkomen in de
voormalige Balkanregio en een aantal soorten die zijn geïnventariseerd tijdens het
vruchtbomen onderzoek. Niet alle soorten die op deze lijst staan kunnen zomaar worden
aangeplant er zal altijd nog gekeken moeten worden naar de specifieke eisen van een
boom. Deze lijst biedt een handvat bij het kiezen van het juiste ras, om er zo voor te zorgen
dat de bomen zo gezond mogelijk blijven en uitkunnen groeien tot volwaardige
vruchtbomen. De lijst met soorten bevat; appel, pruim, peer en kers en is terug te vinden in
bijlage 2.
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6.

CONCLUSIE

In dit hoofdstuk volgt een algehele conclusie op de hoofdvraag ‘’Hoe kunnen de traditionele
fruitboomrassen behouden blijven en weer productief gemaakt worden, waardoor de oogst
weer voor lokaal gebruik geschikt is.’’
De huidige situatie van de vruchtbomen is niet optimaal de meeste bomen hebben een
snoeiachterstand, doordat deze al enkele jaren niet meer gesnoeid zijn. Ook is er weinig
variatie in de soorten zo bestaat de opstand voornamelijk uit pruimen en appels, peren en
kersen zijn sterk in de minderheid. Daarbij blijkt ook nog dat veel bomen in de zelfde
leeftijdscategorie zitten, dit heeft als gevolg dat er weinig variatie in de leeftijdsklassen
zitten en er daardoor geen verjonging van de boomgaard plaats vind. Hierdoor bereiken de
bomen als hier niks aangedaan wordt allemaal ongeveer in de zelfde periode hun eindfase
en zullen de bomen improductief worden.
Om de bomen weer productief te maken zodat de oogst weer gebruikt kan worden, dienen
de boomgaarden beter beheerd te worden. De bomen zullen 2maal per jaar gesnoeid
dienen te worden dit houdt in één maal wintersnoei en één maal zomersnoei. Ook dient de
boomgaard bemest te worden, daarbij zal er ook goed omgegaan moeten worden met de
begrazing of het maaien van het gras in de boomgaard. Hierbij is ook de oogst een
belangrijk punt de vruchten dienen op het juiste moment geoogst te worden zodat er zo
min mogelijk van verloren gaat en de oogst goed bewaard kan worden.
Om de boomgaarden vitaal te houden dienen er ook nieuwe bomen aangeplant te worden
de keuze voor een goede boom op de juiste plaats is altijd lastig. Bij de keuze dient er met
een groot aantal factoren rekening gehouden te worden zoals; de bodem,
grondwaterstand, vatbaarheid ziekten en plagen, rijptijd van vruchten, bestuiving en de
geschiktheid voor sap of moes, of juist handappels. Dit dient allemaal goed uitgezocht te
worden voor de aanplant.

25

7.

AANBEVELINGEN

-

Een groot aantal van de vruchtbomen op het perceel bevindt zich in de zelfde
leeftijdsklasse. Om straks massale sterfte en het minder productief worden van deze
bomen te voorkomen is het van groot belang om te gaan verjongen in de
boomgaard. De oude en slechte bomen kunnen verwijderd worden ten behoeve van
jonge bomen. Ook kan daarbij het openstuk in het midden van het perceel zoals te
zien is in bijgevoegd document voor gebruikt worden. Door nu jaarlijks een aantal
bomen te gaan verjongen krijg je een gevarieerde leeftijd qua bomen in de
boomgaard.

-

Om mee variatie te krijgen in de opstand op dit perceel is het van belang om in
combinatie met het verjongen van de boomgaard. Nieuwe soorten aan te planten
die nog niet in de boomgaard staan. Hierbij kan aan verschillende appelrassen
gedacht, perensoorten deze bevinden zich nog helemaal niet in de boomgaard.
Daarbij zijn andere geschikte soorten hiervoor; Kers (Prunus avium), Noot (Juglans
regia) Mispel (Mespilus germanica), kweepeer (Cydonia oblonga). Om een goede en
wel overwogen keuze te maken in de soorten die worden aangeplant is er een
rassenlijst opgesteld met vruchtrassen die geschikt zijn voor deze regio en van
oorsprong ook uit de Balkan-regio komen. Bij de keuze van vruchtbomen dient goed
gekeken te worden of de bomen zelfbestuivend zijn of door welke andere soort ze
bestoven worden.

-

Zoals eerder benoemd in het onderzoek, blijkt dat het snoeien van vruchtbomen in
Roemenië nog niet heel erg bekend is. Hierdoor hebben de bomen veelal een
snoeiachterstand deze dient de komende jaren weg gewerkt te worden. Om in de
toekomst niet weer tegen een snoeiachterstand aan te lopen is het van groot belang
om gelijk na aanplant van nieuwe bomen te starten met het snoeien van deze
bomen. Ook dient er bij de oudere bomen jaarlijks 2 maal een snoeibeurt te worden
uitgevoerd namelijk de winter en de zomersnoei. Instructies voor deze snoeibeurten
zijn bijgevoegd in bijlage 3.
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-

Om de vrucht opbrengst te vergroten, is het aan te bevelen om voor dat de vruchten
rijp zijn de boomgaard te maaien. Hierdoor zijn de vruchten als ze rijp zijn beter te
zien en op een open veld is ook minder ongedierte te vinden. Er kan ook worden
gekozen voor begrazing dit heeft als voordeel dat de boomgaard gelijk bemest
wordt. Wanneer er begrazing in een boomgaard plaats vind moet er rekening
gehouden moeten worden met de jonge bomen deze kunnen door de grazers
worden aangevreten en worden beschadigd. Daarbij is het ook van belang dat de
dieren voordat de vruchten rijp zijn tijdig omgeweid dienen te worden, dit om te
voorkomen dat de grazers de rijpe vruchten opeten. Bij de afrastering van de
boomgaard dient er gebruik gemaakt te worden van palen, zodat er geen gaten en
beschadigingen aan de boom worden gemaakt. Hierdoor kunnen de bomen
vatbaarder worden voor ziekten en aantastingen.

-

Om de vruchtbomen in goede conditie te houden is het van belang om ook
bemesting toe te passen bij de bomen. Voor vruchtbomen is een 1 a 2 kruiwagens
oude stalmest of compost zeer geschikt. Dit houdt vocht vast en zorgt voor een
geleidelijke afgifte van mineralen en voedingstoffen. Bij nieuw aangeplante
vruchtbomen is het van belang om de eerste 4 a 5 jaar de grond rondom de bomen
vrij te houden van begroeien zoals onkruid en grassen. Dit kan ook eventueel
gebeuren door het aanbrengen van een compost laag of een het aanbrengen van
een mulchlaag bestaande uit gemaaide grassen. Hierdoor wordt de concurrentie van
de vruchtbomen tegen gegaan.

-

Om de boomgaard vrij van ziektes te houden is het van groot belang dat het
snoeiafval wordt verwijderd uit de boomgaard. Het kan daarna versnipperd of
verbrand worden.

-

Om een aantal vruchtbomen in de boomgaard meer ruimte te geven zich te
ontwikkelen, zijn er een aantal bomen gemerkt. Deze bomen zijn in mindere staat
dan de andere bomen, en kunnen verwijderd worden. Het verwijderen van deze
bomen zal ten goede komen aan een aantal bomen die zich hierdoor verder kunnen
ontwikkelen doordat ze meer licht en ruimte krijgen.
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8.

DISCUSSIE

Dit hoofdstuk vermeld de beperkingen die het onderzoek mogelijk hebben beïnvloed. Tevens
worden onverwachte resultaten verklaard en aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan.

Om een nog betrouwbaarder beeld van het huidige beheer van boomgaarden in Roemenië
te krijgen is het aan te raden om nog ook inventarisaties in de rest van het land uit te
voeren. Zodat er een algeheel beeld kan worden opgemaakt, dit is in dit onderzoek niet
gelukt omwille van de tijd die beschikbaar was voor dit onderzoek.
Het grote aantal percentage pruimen kan te wijten zijn aan het aantal bomen dat vroeger in
de boomgaard heeft gestaan maar inmiddels verwijderd is maar nooit vervangen is. Een
mogelijkheid zou kunnen zijn dat hier vroeger appelbomen of perenbomen hebben gestaan
omdat de appelbomen die nu nog in de boomgaard staan al redelijk in de eindfase zijn.
Vervolgonderzoek:
Tijdens het huidige onderzoek zijn voornamelijk de vruchtboomsoorten aanbod gekomen.
Maar voor de productie van fruit en vruchten zijn ook een heleboel andere soorten geschikt
die niet zijn waargenomen in Roemenië. Een mogelijkheid is om in de toekomst verder te
kijken naar welke vruchtsoorten in Roemenië geschikt zijn voor het huiselijk gebruik en voor
de verkoop op de lokale markt.
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BIJLAGE 1: INTERVIEUWS

Interview met Bandi:
Eigenaar van een boomgaard van meer dan 4 hectare, met voornamelijk kersen, appels en
peren.
Hoe wordt de huidige boomgaard op dit moment beheerd het antwoord hierop was niet de
bomen worden niet gesnoeid. Het gras onder de boomgaard wordt wel gemaaid en
gebruikt voor hooi.
Snoeimethodes zijn hier niet bekend de als er takken in de weg zitten worden deze
weggesnoeid, verder in het gesprek blijkt dat er sinds de jaren 90 niet meer gesnoeid is in
deze boomgaard. Dit is ook duidelijk te zien aan de bomen in de boomgaard de kersen
zitten al amper in het blad en zien er verwaarloosd uit met veel doodt hout. De bomen
blijken echter nog genoeg vruchten te geven en er zit niet echt een jaar tussen dat de
bomen geen tot zeer weinig vruchten geven. De verhouding tussen het aantal bomen en de
opbrengst van de vruchten is goed. Hieruit komt wel het volgende probleem voort dat als
de vruchten rijp zijn ze binnen een paar dagen allemaal geplukt zijn door de lokale
zigeuners. Wanneer er een boom doodt gaat wordt er niks voor terug geplant waardoor er
veel gaten in de boomgaard te zien zijn.
Interview met Laci:
Laci beheerd ongeveer 20 fruitbomen voor zijn familie, de bomen op dat perceel gaat die nu
voor de 2de keer snoeien. Hij studeert aan het USAMV een opleiding die zich bezig houdt
met agricultuur, horticultuur en een aantal andere facetten. De bomen die hij beheert zijn
één keer eerder in de zomer gesnoeid. Voor de rest is er in Roemenië niet echt een methode
bekend voor het snoeien van vruchtbomen. Als de bomen al gesnoeid worden er vaak de
meest lastige takken en beschadigde takken verwijderd. De vruchtbomen die in deze regio
meestal worden aangeplant zijn appel, pruim en kersen. De peer wordt hier minder
aangeplant dit omdat de peer een van bomen is die als eerste in bloei staat. In deze periode
kan er hier nog vorst voorkomen en bevriezen vaak de bloemen waardoor er dat jaar ook
geen vruchten zullen komen en de bomen dus niet erg rendabel zijn. De vruchtbomen
worden vervangen als ze heel slecht zijn of doodt zijn. Ook worden ze vervangen als ze 2
jaar achter elkaar geen vruchten geven. De jonge bomen die hier worden aangeplant
worden soms één keer bemest bij de aanplant, en daarna heel af en toe nog circa 1x per 3
jaar. Het gras wat onder de boomgaard groeit wordt hier wel gemaaid circa 3x maal per jaar
afhankelijk van de groei dit gras wordt dan gebruikt voor de veestapel.
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Interview Attila:
Heeft meer dan 200 fruitbomen in zijn tuin staan, waaronder veel pruimen, appels, noten,
kersen en peren. Op de vraag hoe de boomgaard nu beheerd wordt, blijkt dat er in de
boomgaard 2 jaar geleden voor het laatst is gesnoeid. 3 jaar geleden is er gestart met het
snoeien van de appelbomen toen is uit eindelijk de helft van de bomen gesnoeid. 1 jaar later
is de andere helft van de appelbomen gesnoeid, al deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in
de winter. De bomen blijken verder alleen in de winter gesnoeid te worden. Op de vraag
welke snoeimethoden er bekend zijn in Roemenië blijkt dat er niet echt een bepaald
snoeimethode bij iedereen bekend is. Er blijkt namelijk eerder een man te zijn geweest die
de bomen snoeide en die daar zijn methode voor had, maar deze man is inmiddels
overleden en de methode is helaas niet overgedragen. Daardoor wordt er vaak met snoeien
maar wat gesnoeid. Zijn er jaren dat de bomen geen vruchten geven, hierop blijkt het
antwoord te zijn dat de pruimen die in zijn tuin staan afgelopen 4 jaar geen pruimen hebben
gegeven. De opbrengst van vorige jaar uit de boomgaard lag ongeveer tussen de 30 en 50
kilo aan vruchten. Hoe de keuze gemaakt wordt van het aanplanten van de bomen, er
worden tegenwoordig bomen aangeplant die er nog niet zo heel veel staan in de
boomgaard. Nu worden er ook verschillende variaties van deze soorten aangeplant, ieder
jaar worden er nu een aantal nieuwe bomen aangeplant. Eerder was die niet het geval wat
nu resulteert in een heel aantal bomen in dezelfde leeftijdsklasse. De bomen in de
boomgaard worden vervangen wanneer de bomen doodt zijn of wanneer ze omvallen. De
opbrengst van de vruchten van de fruitbomen is alleen goed wanneer het een goed fruitjaar
is. De fruitbomen in de boomgaard worden verder niet bemest. Het maaien of beweiden
vind wel plaats in de boomgaard, een gedeelte wordt beweidt door een stier en twee
paarden. Het andere gedeelte wordt meestal 1x per jaar gemaaid.

31

BIJLAGE 2: VRUCHTBOMENRASSENLIJST BALKANREGIO

Peren:

Land van herkomst

Monica
Euras

Roemenie
Roemenie

Appels:

Land van herkomst

Aïvaniya
Aporta - Emperor Alexander
Angyal Dezsö
Andrifişer
Antonovka Kamenichka
Bánffy Pál
Batul-Alma
Bedfort Red
Bereczki Máté
Beregi Sóvári
Blahova Renata
Budai Ignác
Budimka
Bukhovitsa
Buzával Érö Alma
Cacanska Pozna - Starking x Jonathan
Calvil alb
Calville Rouge
Cigány Alma
Cistecké
Corolca
Craciunesti
Cretesc de Breaza
Costat de Albeşti
Csikos Orias Halasi
Damjanich
Dániel Féle Renet
Daru Sóvári
Desseffy Arisztid
Diana
Doktor Ramburg
Domnesc
Domnicele
Dukát- Golden Delicious x Orange Pippin
Entz-Rosmarin=Husvéti Rozmarin
Gurguiate
Iridium
Prescurate
Roşu Marin
Renet Portocaliu
Reine des Reinettes
Sălciu
Sângeriu
Turnu

Bulgarije
Oekraïne
Hongarije
Roemenie
Oekraïne
Hongarije
Roemenie
Joegoslavië
Hongarije
Hongarije
Tsjecho-Slowakije
Hongarije
Joegoslavië
Bulgarije
Hongarije
Joegoslavië
Roemenie
Roemenie
Hongarije
Tsjecho-Slowakije
Roemenie
Roemenie
Roemenie
Roemenie
Hongarije
Hongarije
Hongarije
Hongarije
Hongarije
Joegoslavië
Joegoslavië
Roemenie
Roemenie
Tsjecho-Slowakije
Hongarije
Roemenie
Roemenie
Roemenie
Roemenie
Roemenie
Engeland
Roemenie
`
Roemenie
Roemenie
32

Varga
Vânători 48
Venchi
Zigeunerin
Kersen:

Roemenie
Roemenie
Roemenie
Baltischestaten
Land van herkomst

Rubin
Red of Bristrita
Jubilee

Roemenie
Roemenie

Zure Kers:

Land van herkomst

Tarina
Meteor
Nana
Mocanesti
De Botosani

Roemenie
Roemenie
Roemenie
Roemenie
Roemenie

Pruimen:

Land van herkomst

Anna Späth
Reine Claude d’Althann
Centenar
Tuleu Gras

Hongarije
Tsjechië
Roemenie
Roemenie

Geinventariseerde soorten:

Malus domestica ‘Reine de Reinettes’
Malus domestica ‘ Pepin de Parker’
Malus domestica ‘ Double Delicous’’
Malus domestica ‘ Jonathan’
Malus domestica ‘ Török Balint’
Malus domestica ‘Gypsy Apple’
Malus domestica ‘Starking’
Prunus domestica ‘Stanley’
Prunus domestica ‘Mirabelle’
Prunus avium ‘Lapins’
Pyrus communis ‘Mamaia’
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BIJLAGE 3: SNOEI INSTRUCTIES
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