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VOORWOORDVOORWOORDVOORWOORDVOORWOORD    
 

Beste hoogstamliefhebber, 
 

Nu het plantseizoen achter de rug is en de vele 

plant- en snoeiopdrachten naar best vermogen 

vervuld, zijn we alweer volop in de weer om in 

het kader van ons 25-jarig bestaan onze 

traditionele manifestaties eens extra in de verf te 

zetten. 

Met onze 6de Euregionale kersenhappening ‘de 

KERS’ op 12 juli 2009 in het prachtige domein 

van de landcommanderij Alden Biesen bijten wij 

hierbij de spits af. (zie flyer hiernaast). Voor de 

bezoekers die met de trein wensen te komen: om 

het uur rijdt een shuttle tussen het station van 

Bilzen en Alden Biesen. Zeker de moeite waard.  

 

Verder plaatsen wij een project van onze 

zusterorganisatie, Natuur en Boomgaarden Sociale 

Werkplaats vzw, in de schijnwerpers. Dank zij een 

leaderproject ondersteund door de Provincie 

Limburg werd de NBSW in staat gesteld om een 

mobiele sappers aan te schaffen. Een toestel dat 

de volledige cyclus van wassen, raspen, persen, 

filteren en pasteuriseren a.h.w. aan de lopende 

band realiseert en van je appels en peren 

rechtstreeks je eigen sap aflevert in bag-in-box van 

5 liter. Onze sapmobiel bezoekt tijdens de 

oogstperiode van 2009 een aantal locaties in 

Haspengouw en Voeren (zie verder). 

Als u minstens 100 kilo appels en peren hebt, 

kunt u al sap laten persen. Schrijf u tijdig in!  

 

Vergeet ook niet onze pruimenproefdagen in 

augustus en onze internationale fruithappening 

EUROPOM 09 in oktober. Tot dan!  

 

Ludo Royen - voorzitter 

Hoogstamnieuws wordt gratis bezorgd aan alle boomgaardeigenaars en fruitliefhebbers die dit wensen. 

Aanmelden kan via een e-mail naar info@boomgaardenstichting.be, een telefoontje naar 012 39 11 88 of een briefje naar  

NBS – Leopold III-straat nr 8 – 3724 Vliermaal. 

Indien u hoogstamnieuws niet langer wenst te ontvangen kan u zich via dezelfde kanalen afmelden. 
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FFrruuiitttteeeelltt  ccuurrssuuss  22000099  LLiimmbbuurrgg  
 

Hoog- en laagstamfruitbomen, aanplanting, kweek, snoei en verzorging 
 

za. 4 jul. ’09 za. 4 jul. ’09 za. 4 jul. ’09 za. 4 jul. ’09     oculeren en chipbudden praktijklesoculeren en chipbudden praktijklesoculeren en chipbudden praktijklesoculeren en chipbudden praktijkles    

09 u. - 12 u.  NBS-secretariaat, Leopold-III-straat 8 in 3724 Vliermaal 
 

za. 22 aug. ’09 za. 22 aug. ’09 za. 22 aug. ’09 za. 22 aug. ’09     zomersnoei praktijkleszomersnoei praktijkleszomersnoei praktijkleszomersnoei praktijkles    

09 u. - 12 u.  in de Konijnboomgaard, Oude Weyerstraat in 3724 Vliermaal. Samenkomst aan het 

secretariaat van de NBS! 
 

za. 3 okt. ‘09 za. 3 okt. ‘09 za. 3 okt. ‘09 za. 3 okt. ‘09     variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruitvariëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruitvariëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruitvariëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit    

09 u. - 12 u.  theorieles met mogelijkheid tot proeven in Universiteit Hasselt,  

Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D, 3590 Diepenbeek 
 

Voor inlichtingen en inschrijvingen kan u tijdens de kantooruren - ma-do van 8 u. -16.30 u. en vrij van 8 u. - 14.30 u. 

- terecht op het NBS-secretariaat Leopold III-straat 8; 3724 Vliermaal.  

tel.: 012 39 11 88, fax: 012 74 74 38 of via: info@boomgaardenstichting.be 

 

vvoorrmmiinnggssaaccttiivviitteeiitteenn  0099  
 

za. 20 juni ‘09 za. 20 juni ‘09 za. 20 juni ‘09 za. 20 juni ‘09     leivormen en zomersnoeileivormen en zomersnoeileivormen en zomersnoeileivormen en zomersnoei    

09 u. - 12 u. theorieles en 13 u. - 16 u. buitenles 
 

In de ‘Botanische tuin’, Capucijnenvoer, 3000 Leuven. De prijs voor de cursus bedraagt 14 EUR voor leden en 18 

EUR voor niet-leden. Inschrijven verplicht, max 30 deelnemers. 
 

Praktische informatiePraktische informatiePraktische informatiePraktische informatie    

De som kan gestort worden op rekening 451-8525391-96 van N.B.S. Voor buitenlandse inschrijvingen iban:BE65 

4518 5253 9196, bic:KREDBEBB.  

Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kan u tijdens de kantooruren - ma-do van 8 u. - 16.30 u. en vrij van 8 

u. - 14.30 u. - terecht op het NBS-secretariaat. Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal.  

tel.: 012 39 11 88, fax: 012 74 74 38 of via e-post: info@boomgaardenstichting.be 

 

de sapmobiel: planning persdagende sapmobiel: planning persdagende sapmobiel: planning persdagende sapmobiel: planning persdagen    
 

van tot gemeente locatie 

13/09/09 13/09/09 Kortessem Fauconvalle 

21/09/09 22/09/09 Herk-de-Stad Pastorie Donk 

24/09/09 25/09/09 Tongeren Kolmont hoeve 

27/09/09 27/09/09 Sint-Truiden Begijnhof 

29/09/09 30/09/09 Heers Monnikenhof 

01/10/09 01/10/09 Hasselt Tuiltermolen 

02/10/09 03/10/09 Sint-Truiden Tuinbouwschool OLV 

05/10/09 06/10/09 Wellen Marktplein Ulbeek 

09/10/09 12/10/09 Bilzen Alden Biesen 

13/10/09 14/10/09 Voeren Stroopstokerij Wierts 

15/10/09 16/10/09 Borgloon Stroopfabriek 

19/10/09 20/10/09 Borgloon Helshoven kapel 

22/10/09 23/10/09 Halen Sint-Jansbergklooster 

18/10/09 18/10/09 Hoeselt Alt-Hoeselt 

28/10/09 29/10/09 Gingelom Heiseltboerderij 

03/11/09 04/11/09 Nieuwerkerken Kerkhemhoeve 

05/11/09 06/11/09 Vliermaal Werkplaats NBSW 

15/11/09  Riemst Herderen 
 

locaties en data nog onder voorbehoud 
 

vooraf inschrijven is verplicht via tel.: 012 39 10 36 of per mail op 

nbsw@boomgaardensteunpunt.be 

vermeld de verkozen datum en plaats en de hoeveelheid fruit 

ALVALVALVALV----    hoogstamsubsidieshoogstamsubsidieshoogstamsubsidieshoogstamsubsidies    
 

Nieuws voor iedereen die de 5-jarige 

subsidie voor hoogstammen heeft 

afgesloten met ingang van 2007, 2008 en 

2009. 

De subsidie die u ontvangst voor de 

aanplant en/of het onderhoud van uw 

hoogstambomen wordt deels gefinancierd 

met Europese middelen. Om in regel te zijn 

met de eisen die Europa stelt, dienen er 

EENMALIG een aantal administratieve 

verplichtingen vervuld. 
 

Voor de dossiers van 2007 en 2008 

Geen voorbarige onrust, u krijgt nog alle 

gegevens van deze wijziging bezorgd en u 

kan met al uw vragen op het NBS-

secretariaat terecht, tel.: 012 39 11 88. 
 

Voor de dossiers van 2009 

Uw boomgaard wordt in de loop van deze 

zomer bezocht door een medewerker van 

de NBS. De documenten zullen bij deze 

gelegenheid worden ingevuld. 



NNBBSS--aaccttiivviitteeiitteennaaggeennddaa  22000099  
 

vrij. 26 jun. ‘09vrij. 26 jun. ‘09vrij. 26 jun. ‘09vrij. 26 jun. ‘09    19.30 u. 19.30 u. 19.30 u. 19.30 u. –––– 22 u. 22 u. 22 u. 22 u.    

wetgeving, vragen, … i.s.m. Prov. W.wetgeving, vragen, … i.s.m. Prov. W.wetgeving, vragen, … i.s.m. Prov. W.wetgeving, vragen, … i.s.m. Prov. W.----Vl.Vl.Vl.Vl.    

N-Z centrum, Hugo Verrieststr 22, 8800 Roeselare 
 

zo. 5 jul. ‘09zo. 5 jul. ‘09zo. 5 jul. ‘09zo. 5 jul. ‘09    9 u. - 18 u.    

infostand op de 25ste editie van de landbouwdagen infostand op de 25ste editie van de landbouwdagen infostand op de 25ste editie van de landbouwdagen infostand op de 25ste editie van de landbouwdagen     

Alden Biesen, Kasteelstraat 6; 3740 Rijkhoven-Bilzen 

 

zo. 12 jul. ‘09zo. 12 jul. ‘09zo. 12 jul. ‘09zo. 12 jul. ‘09    10 u. 10 u. 10 u. 10 u. –––– 17 u. 17 u. 17 u. 17 u.    dededede KERS KERS KERS KERS    

Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen 

 

za. 25 jul. ‘09za. 25 jul. ‘09za. 25 jul. ‘09za. 25 jul. ‘09    korkorkorkorte cursus 3te cursus 3te cursus 3te cursus 3----delig i.s.m. RLHdelig i.s.m. RLHdelig i.s.m. RLHdelig i.s.m. RLH    

9 u. – 12 u. De Valckaert,  A. Rodenbachstraat 42, 

8020 Oostkamp 
 

zo. 2 aug. ’09zo. 2 aug. ’09zo. 2 aug. ’09zo. 2 aug. ’09    perzikenwandelingperzikenwandelingperzikenwandelingperzikenwandeling    

14 u. – 17 u. Roseels, Rillaertsebaan 223, Gelrode 

Bg is op 300 m van huis van Rosseels (ring van Aarschot) 
 

zo. 9 aug. ’09zo. 9 aug. ’09zo. 9 aug. ’09zo. 9 aug. ’09    pruipruipruipruimen proevenmen proevenmen proevenmen proeven    

14 u. – 17 u. Boomgaard Eddy Vets 

Bevelsesteenweg 85, 2222 Itegem. Info 015 25 18 12 

 

zo. 16 aug. ’09zo. 16 aug. ’09zo. 16 aug. ’09zo. 16 aug. ’09    pruimenproefdagpruimenproefdagpruimenproefdagpruimenproefdag    

14 u. – 18 u. Hof ter Saksen 

Haasdonkbaan 101, 9120 Beveren 

 

zo. 23 aug. ’09zo. 23 aug. ’09zo. 23 aug. ’09zo. 23 aug. ’09    pruimendag pruimendag pruimendag pruimendag ---- zomerhappening i.s.m.  zomerhappening i.s.m.  zomerhappening i.s.m.  zomerhappening i.s.m. 

SLESLESLESLE    Domein Puyenbroek,  9185 Wachtebeke 
 

za. 29 aug. ’09za. 29 aug. ’09za. 29 aug. ’09za. 29 aug. ’09    zomersnoei i.s.m. RL rivierenlandzomersnoei i.s.m. RL rivierenlandzomersnoei i.s.m. RL rivierenlandzomersnoei i.s.m. RL rivierenland    

9 u. – 12 u. Boomgaard Porters Ivo, 2580 Putte 
 

zo. 30 aug. ’09zo. 30 aug. ’09zo. 30 aug. ’09zo. 30 aug. ’09    oogstfeesten oogstfeesten oogstfeesten oogstfeesten     

10 u. - 18 u.  met o.a. markt, proeverijen en geleide 

wandelingen. Prov. Groendomein Vrijbroekpark, 

bezoekerscentrum Hombeeksesteenweg 264, 2800 

Mechelen. Info 015 25 18 12 
 

za. 5 sept. ’09za. 5 sept. ’09za. 5 sept. ’09za. 5 sept. ’09    zomersnoei i.s.m. RLDzomersnoei i.s.m. RLDzomersnoei i.s.m. RLDzomersnoei i.s.m. RLD    

9 u. – 12 u. 3360 Bierbeek 
 

zo. 20 sept. ’09zo. 20 sept. ’09zo. 20 sept. ’09zo. 20 sept. ’09    open boomgaard Pomona Belgica open boomgaard Pomona Belgica open boomgaard Pomona Belgica open boomgaard Pomona Belgica     

10 u. – 17 u. E. Vets, Bevelsesteenweg 85, 2222 

ITEGEM. Info 015 25 18 12, e-mail 

eddyvets@hotmail.com 
 

vr. 18 +vr. 18 +vr. 18 +vr. 18 +    zo. 20 sept. ’09zo. 20 sept. ’09zo. 20 sept. ’09zo. 20 sept. ’09    14.30 u. 

fruitverwerking: fruitwijnen fruitverwerking: fruitwijnen fruitverwerking: fruitwijnen fruitverwerking: fruitwijnen ---- ciders  ciders  ciders  ciders –––– likeuren likeuren likeuren likeuren    

Prov. Groendomein Vrijbroekpark bezoekerscentrum 

Hombeeksesteenweg 264, 2800 Mechelen.  

Info 015 25 18 12 
 

zo. 27 sept. ’09zo. 27 sept. ’09zo. 27 sept. ’09zo. 27 sept. ’09 fruit proevefruit proevefruit proevefruit proeven i.s.m. Lilan i.s.m. Lilan i.s.m. Lilan i.s.m. Lila 

14 u. – 18 u. Bezoekerscentrum Hengelhoef, 3530 

Houthalen 

 

za. 10 za. 10 za. 10 za. 10 ––––    ma. 12 okt. ma. 12 okt. ma. 12 okt. ma. 12 okt. ’’’’09090909                9 u. – 18 u.    

EUROPOM 200EUROPOM 200EUROPOM 200EUROPOM 2009999    

  Alden Biesen,  Kasteelstraat 6, 

3740 Bilzen    

BBaassiissccuurrssuuss  ffrruuiitttteeeelltt  22000099--22001100  

WWeesstt--VVllaaaannddeerreenn   
rassenkeuze, aanplant, snoei, vrassenkeuze, aanplant, snoei, vrassenkeuze, aanplant, snoei, vrassenkeuze, aanplant, snoei, vermeerdering en ermeerdering en ermeerdering en ermeerdering en 

verzorging van grootfruitverzorging van grootfruitverzorging van grootfruitverzorging van grootfruit    
 

 

do. 12 nov. do. 12 nov. do. 12 nov. do. 12 nov. ''''09090909    variëteitenkeuze variëteitenkeuze variëteitenkeuze variëteitenkeuze –––– oogsten en  oogsten en  oogsten en  oogsten en 

bewaren bewaren bewaren bewaren –––– bestuiving bestuiving bestuiving bestuiving    

19 u. - 22 u. binnenles – theorie  
 

do. 3 dec. 09’do. 3 dec. 09’do. 3 dec. 09’do. 3 dec. 09’    grondbewerking grondbewerking grondbewerking grondbewerking –––– planttechnieken  planttechnieken  planttechnieken  planttechnieken 

––––    principes van de snoeiprincipes van de snoeiprincipes van de snoeiprincipes van de snoei    

19 u. - 22 u. binnenles – theorie  
 

do. 7 jan. ‘10do. 7 jan. ‘10do. 7 jan. ‘10do. 7 jan. ‘10    enten en fysiologie van de boomenten en fysiologie van de boomenten en fysiologie van de boomenten en fysiologie van de boom    

19 u. - 22 u. binnenles – theorie en praktijk  
 

za. 6 feb. ‘10za. 6 feb. ‘10za. 6 feb. ‘10za. 6 feb. ‘10    snoei van jonge bomen snoei van jonge bomen snoei van jonge bomen snoei van jonge bomen ––––    

vormsnoeivormsnoeivormsnoeivormsnoei    

9 u. - 12 u. buitenles – praktijk 
 

za. 6 maa. ‘10za. 6 maa. ‘10za. 6 maa. ‘10za. 6 maa. ‘10    sleunen en renovatie van oudere sleunen en renovatie van oudere sleunen en renovatie van oudere sleunen en renovatie van oudere 

bomenbomenbomenbomen    

9 u. - 12 u. buitenles – praktijk  
 

za. 5 juni ‘10za. 5 juni ‘10za. 5 juni ‘10za. 5 juni ‘10    herkennen en behandelen van herkennen en behandelen van herkennen en behandelen van herkennen en behandelen van 

ziekten en plagen ziekten en plagen ziekten en plagen ziekten en plagen     

9 u. - 11 u. binnenles – theorie 
 

za. 5 juni ‘10za. 5 juni ‘10za. 5 juni ‘10za. 5 juni ‘10    herkennen en behandelen van herkennen en behandelen van herkennen en behandelen van herkennen en behandelen van 

ziekten en plagen ziekten en plagen ziekten en plagen ziekten en plagen     

11 u. - 13 u. buitenles – praktijk 
 

za. 3 juli ‘10za. 3 juli ‘10za. 3 juli ‘10za. 3 juli ‘10    seizoenswerken en zomerveredelingseizoenswerken en zomerveredelingseizoenswerken en zomerveredelingseizoenswerken en zomerveredeling    

9 u. - 12 u. buitenles –Praktijk  
 

za. 7 aug. ‘10za. 7 aug. ‘10za. 7 aug. ‘10za. 7 aug. ‘10    zomersnoei zomersnoei zomersnoei zomersnoei     

9 u. - 11 u. buitenles – praktijk 
 

za. 8 aug. ‘10za. 8 aug. ‘10za. 8 aug. ‘10za. 8 aug. ‘10    examen en afronding cursusexamen en afronding cursusexamen en afronding cursusexamen en afronding cursus    

11 u. - 12 u. binnenactiviteit 
 

nog te bepalen uitreiking getuigschriftenuitreiking getuigschriftenuitreiking getuigschriftenuitreiking getuigschriften tijdens een 

publieksactiviteit 
 

Deze cursus geeft recht geeft op een door het 

Ministerie van Landbouw en Visserij geviseerd 

getuigschrift “Vorming en onderhoud van 

vruchtbomen en boomgaarden” in het kader van de 

naschoolse vorming. 
 

Praktische informatiePraktische informatiePraktische informatiePraktische informatie    

Prijs: 64,00 euro voor leden van de NBS, 75,00 euro 

voor niet-leden. Cursusteksten inbegrepen. Deze som 

kan betaald worden op rekening 451-8525391-96 

van de N.B.S. vzw. Door het beperkt aantal plaatsen, 

is vooraf inschrijven en overschrijven aangewezen! 

Datum betaling geldt als bewijs. 
 

Binnenlessen gaan door PCVO West-Vlaanderen, 

Provinciale tuinbouwschool, Condédreef 10, 8500 

Kortrijk. Voor de buitenlessen wordt aan dezelfde 

locatie verzameld, tenzij anders wordt afgesproken.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aanbod van kersenAanbod van kersenAanbod van kersenAanbod van kersen    
Dit kersenseizoen hebben we weer een gevarieerd aanbod van vele rassen uit de 6 ha grote kersengaard van Alden 

Biesen en uit onze eigen gebieden. Kersen moeten echter snel na het plukken verhandeld worden, best nog de dag 

zelf. Dit vereist dan ook een speciale aanpak willen wij de liefhebbers van het aanbod laten genieten. 

Bij het naderen van de kersenoogst willen we onze leden de mogelijkheid bieden om vers geplukte kersen aan te 

kopen. Geïnteresseerden plaatsen best op voorhand een bestelling met duidelijke vermelding wanneer de kersen 

worden afgehaald (van 2de helft juni tot enkele dagen voor de kersendag in juli). Je plaatst een bestelling door 

onderstaand formulier ingevuld op te sturen of te faxen (012 74 74 38) naar het NBS-secretariaat en het 

verschuldigde bedrag op onze rekening te bezorgen. Bestellingen kunnen worden doorgeven via mail: 

info@boomgaardenstichting.be Kersen uit Alden Biesen: € 3,50/kg of € 

20,00/kistje van 6 kg Bestellingen die men wil afhalen in Alden Biesen zelf, 

tijdens de happening “de KERS”op 12/07/2009, dienen ten laatste op 

woensdag 08/07/2009 voldaan te zijn. 

 

 

Bestelformulier kersenaankoop 

Naam: ………………………………………………………………………... 

Adres: ………………………………………………………………………... 

Gemeente: ………………………………………………………………........ 

Telefoonnummer: …………………………………………………………..... 

(geef een telefoonnummer waar we u tijdens de kantooruren kunnen bereiken) 

Bestelt ….……..…………………………… kg kersen aan € ..…..,……........ 

En stort vandaag ……………… euro op rekeningnummer 451-8525391-96 

met vermelding ‘aankoop …...................................… kg kersen’. 

Afhaling op: ………………… om…..…..uur op het secretariaat van de NBS. 

Handtekening (anders is de bon niet geldig)  

………………………………….. 

Terugsturen naar: NBS, Leopold III-straat 8; 3724 Vliermaal 

of faxen naar 012 74 74 38 of info@boomgaardenstichting.be 

Zomersnoei in augustusZomersnoei in augustusZomersnoei in augustusZomersnoei in augustus    
 

Zomersnoei in augustus is aan te bevelen, vooral om de 

groei te remmen. De verminderde bladmassa leidt dan 

tot een zwakkere uitgroei volgend voorjaar. Bovendien 

mikt de snoei eveneens op grotere en goed gekleurde 

vruchten. 

AppelAppelAppelAppel    

Bij een gemiddelde twijggroei duidelijk boven de 50 cm 

(al naargelang het ras) dient men twee jaar lang enkel in 

de zomer te snoeien. 

PruimPruimPruimPruim    

Beroepstelers raden zomersnoei bij pruimen af, daar 

ieder gezond blad belangrijk is voor de 

bladgroenverrichting (assimilatie). Onderzoek heeft nl. 

uitgewezen dat een bladtekort in de zomer de vorming 

van nieuwe bloemknoppen en zodoende de oogst 

volgend jaar beïnvloeden kan. 

 

Zoete kersZoete kersZoete kersZoete kers    

Wordt onmiddellijk na de oogst 

gesnoeid. Voor een betere 

wondgenezing snoeit men 

ongewenste zijtwijgen, die sterker 

zijn dan de hoofdtwijg, op stompen.  
 

StruikbessenStruikbessenStruikbessenStruikbessen    

bij struikbessen worden afgedragen twijgen, ouder dan vier 

jaar, stomploos aan de grond verwijderd. Hetzelfde geldt 

ook voor haagvormige leivormen. Door de verjonging 

ontwikkelen zich de jonge twijgen duidelijk beter. 

Vogelschade: de merelVogelschade: de merelVogelschade: de merelVogelschade: de merel    
 

Wij hebben in onze boomgaard een groot aantal 

hoogstamkerselaars, maar elk jaar worden onze 

kersen, vooraleer ze rijp zijn, geroofd door de merels. 

Merels zijn “het kwaad” voor de kersen hier! 

De meeste eksters en ook vele andere prooivogels 

worden door de jagers afgeschoten of geliquideerd 

met gif, vallen en dergelijke. Welnu, in normale 

natuurlijke omstandigheden roven de eksters de eieren 

van de merels, zodat deze slechts een half broedsel 

per jaar kunnen grootbrengen. Door de tussenkomst 

van de jagende mens wordt het eksterbestand zodanig 

gedecimeerd dat merels tegenwoordig tot drie 

broedsels per jaar kunnen grootbrengen zonder 

gestoord te worden. Vandaar volgens ons de 

overbevolking van de merels in onze tuinen en 

boomgaarden. Is hier geen werk op de plank voor de 

beschermers van de eksters?     
 

Jan en Carolina Mertens- Van den Broeck uit Opwijk 

Gele bladeren bij kersenGele bladeren bij kersenGele bladeren bij kersenGele bladeren bij kersen    
 

Gele bladeren zijn meestal een aanwijzing voor kalk- en 

ijzergebrek, waarbij het kalkgehalte in de bodem niet de 

maatstaf is. De gele bladeren transporteren bij 

watertekort geen suikers meer en zijn met opgestapelde 

assimilaten overladen. Dit kan je verhelpen door: water te 

geven, onmiddellijke snoei na de oogst en een bespuiting 

met bladvoeding. 


