Basiscursus ‘snoeien van (jonge) hoogstamfruitbomen’
Ben je de trotse eigenaar van een hoogstamboomgaard? Dan is deze cursus een must… zeker als je
pas jonge bomen aangeplant hebt. In de basiscursus leer je wat een hoogstamfruitboom is, hoe deze
groeit en bloeit, en hoe je aan de slag moet gaan om deze te snoeien. Er is geen voorkennis vereist.
De cursus bestaat uit drie delen: een theoriemoment en twee prak jkmomenten.
In de theorie komen o.a. volgende aspecten aan bod: hoe herken je blad- en bloemknoppen, hoe
groeit een fruitboom, waarom snoeien we eigenlijk, welke soorten snoei bestaan er (vormsnoei,
onderhoudssnoei, achterstallige snoei), wanneer pas je welke snoeivorm toe, snoeien van
verschillende fruitsoorten (appel, peer, pruim, kers), …
In de prak jklessen gaan we e ec ef aan de slag en leer je de vormsnoei zelf toepassen. De
begrippen uit de theorieles komen dan nog eens aan bod.
Na het volgen van de volledige basiscursus (drie delen! – We willen dit jaar geen ‘losse’ inschrijvingen
meer…. hiermee bedoel ik: mensen die bvb enkel één prak jkmoment mee komen volgen, zonder de
theorie gevolgd te hebben en vervolgens jdens de prak jk heel de jd onderbreken…) ontvang je een
cer caat, dit is in bepaalde gevallen nodig voor het verkrijgen van gemeentelijke subsidies voor de
aanplant van hoogstamfruitbomen.
PRAKTISCH:
Inschrijven: via de website van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw: www.rlhv.be
De cursus is gra s maar inschrijven is verplicht. We vragen dat wie zich inschrij , zich ook voor de 3
delen engageert. Vergeet niet warme kleding aan te doen en gepast schoeisel, want het kan koud zijn
dan!
Belangrijk: Cursisten die zich vorig jaar inschreven voor de basiscursus van 2020, maar waarvan de
prak jk niet door kon gaan o.w.v. Corona, moeten zich NIET MEER OPNIEUW INSCHRIJVEN! Jullie
ontvangen binnenkort rechtstreeks een nieuwe uitnodiging voor de prak jk.
PROGRAMMA:
Algemene theorie snoeien van hoogstamfruitbomen:
• op maandagavond 15 november 2021 , van 19 uur tot 22 uur;
• Pin: CC Mozaïek – Kerkplein 14, 3720 Kortessem, in de Foyer-zaal – indien de
coronamaatregelen dit niet toelaten, zal dit gedeelte online gegeven worden. In dat geval
word je hiervan vooraf nog op de hoogte gebracht. Geef zeker je juiste contactgegevens door
bij de inschrijving!
Prak jk vormsnoei van jonge hoogstamfruitbomen:
• op zaterdagvoormiddag 4 december 2021, van 10 uur tot 13 uur
en zaterdagvoormiddag 11 december 2021, van 10 uur tot 13 uur;
• in Altenbroek (boomgaard gelegen op Schoppemerheide); we spreken af ter hoogte van café
De Wandelaar, Vitschen 46 in ’s-Gravenvoeren.
Meer info: Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw – 011/31.38.98 – info@rlhv.be
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De cursus wordt georganiseerd samen met de Na onale Boomgaardens ch ng en Natuurpunt
Voeren.

