
Perzik en abrikoos 
Ten geleide.  
Kers en pruim zijn onze bekendste steenvruchten. Ze hebben een harde stenige of houtachtige pit 
omringd door sappig en smakelijk vruchtvlees. Minder bekend is dat ook andere soorten steenvruchten in 
ons klimaat geteeld kunnen worden: amandel, abrikoos, perzik en nectarine. Het zijn eveneens Prunus-
soorten al horen ze in onze beleving meer thuis in het Middellandse-Zeegebied. Toch kunnen ze in onze 
tuinen en soms zelfs in boomgaarden worden aangeplant, mits geschikte rassen worden gekozen en de 
standplaats voldoende zon, luwte en warmte biedt. De winterhardheid is vaak wel voldoende, maar de 
vroege bloei (rond maart) kan een goede vruchtzetting in de weg staan. Een beschutte standplaats tegen 
een zuidmuur bv. geeft vaak een goede kans op succes. In het verleden bouwde men bij buitenplaatsen 
en op kwekerijen bakstenen fruitmuren voor deze exoten. Ze werden als leivorm geteeld en aangebonden 
aan een houten latwerk (trellis). De teelt is voor de liefhebber ook te overwegen. De amandel laten wij hier 
buiten beschouwing, waarbij wel vermeld kan worden dat er slechts één amandelvariëteit voor ons klimaat 
geschikt is. Hier beperken wij ons tot de abrikoos en perzik (inclusief zijn gladde vorm, de nectarine).  
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Deze special is verschenen als bijlage bij het 
winternummer 2007 van Pomospost, het kwartaal-
blad van de Noordelijke Pomologische Vereniging. 
Het is ook als publicatie van de NPV verkrijgbaar. 
De special is samengesteld en geschreven door Jan 
Veel, met uitzondering van de recepten en de 
hoofdstukken waar een auteursnaam onder staat 
vermeld. 
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Inleiding 
 

Abrikoos of Perzik? De keuze voor de abrikozen 
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De teelt van perziken wordt in streken met ons kli-
maat als eerder delicaat beschouwd en noordelijker 
dan Amsterdam moet er niet op veel succes gere-
kend worden. De abrikozenteelt heeft in deze regio-
nen een nog exotischer imago dat toch enigszins 
gerelativeerd mag worden, zeker als men weet dat 
er hier soorten aangeboden worden met namen 
zoals “Bredase”. Net als perziken worden abrikozen 
voor de teelt hier, ook op pruimenonderstammen 
geënt. De teelt is zelfs om meer dan één reden 
makkelijker te noemen dan die van perziken.  
Een van de belangrijkste redenen om toch voor per-
ziken te kiezen is het feit dat abrikozen nog vroeger 
bloeien en een stuk gevoeliger zijn voor voorjaars-
vorst, zeker in streken met moeilijk opwarmende 
gronden. Een oplossing voor dit probleem is de teelt 
van de boom (voor beide soorten in feite) tegen een 
muur naar het zuiden gericht of in het slechtste ge-
val naar het zuidwesten. Zelf heb ik, met pijn in mijn 
hart, een door zonnebrand zwaar beschadigde per-
zikboom, in waaiervorm geleid tegen een beschutte 
zuidwestmuur, vervangen door een abrikozenboom-
pje. De vorstgevoeligheid van de soort en de zonne-
brand waren belangrijke redenen om te kiezen voor 
abrikozen. Bij de perzik dient men er vanaf het begin 
van de vormsnoei rekening mee te houden de zij-
scheuten op de gesteltakken niet ombedacht met 
voet weg te snoeien. Hierdoor kan verkaling van de 
gesteltakken tegengegaan worden, waardoor deze 
voldoende beschaduwd worden door eigen blade-

ren. Vergissingen bij de vormsnoei van een 
perzikwaaier of een perzikenkruin kunnen 
zeer moeilijk ongedaan gemaakt worden en 
blijven niet ongestraft. Een van de voordelen 
van de abrikoos is dat deze gemakkelijk 
nieuwe scheuten aan maakt van uit slapende 
ogen. Een ander voordeel van de abrikoos is 
dat er geen sprake is van de toch wel ver-
velende krulziekte die perzikenbomen teistert. 
Aantasting door maden werd niet 
waargenomen; vraat door oorwormen, 
wantsen, wespen en passerende postbodes 
wel. Toch maken deze eigenschappen dat de 
abrikoos uitstekend geschikt is als oefenob-
ject voor wie, in een later stadium, wil 
overstappen op de leivormenteelt van 
perziken. 
Net zoals perzikensoorten draagt het 
abrikozenboompje op jonge leeftijd. De eerste 
vruchten mogen al het eerste of tweede jaar 
verwacht worden. Jaarlijks wordt de 
vruchtzetting groter. Na vier jaar leverde mijn 
waaiervorm, tegen een spalier van 4 m breed 
en 2,5 m hoog een oogst op van 5 à 6 kg 
terwijl nog zo’n derde van de oppervlakte van 
de muur opgevuld moet worden.  
Uiteraard moet men van een dergelijke 
leivorm geen vracht aan vruchten verwachten, 
maar de “exotisch” uitbreiding van het 
smakenpalet van de verschillende fruitsoorten 
in eigen tuin is toch niet te versmaden, zeker 
als men voor de rijping de bladeren wegnijpt 
die de vruchten beschaduwen.  
De “Bredase” is zeer geschikt voor gebruik als 
vers dessertfruit maar ook voor de verwerking 
tot confituur, tot compote of om ingeweckt te 
worden in bokalen. De “Bredase” levert 
vruchten op van 3 cm (zonder vruchtdunning) 
tot 4,5 cm. De steen komt heel goed los van 
het vruchtvlees. De rijping van de boom 
verloopt gespreid over een periode van 1 à 2 
weken vanaf eind juli tot half augustus.  

 
Auteur. Jos Neyens, gepubliceerd als: Abrikozen van de tuin tot in de keuken, in Pomologia, informatie-
blad van de Nationale Boomgaard Stichting (België) 2006/3.  
 
 



 

De Abrikoos 
De Abrikoos (Prunus armeniaca) is wereldwijd een populaire vrucht. De abrikoos stelt minder eisen dan de 
perzik en is makkelijker in de teelt. Ze neemt genoegen met minder vruchtbare grond en hoeft nauwelijks 
bemest te worden. Wel bloeit de abrikoos nog vroeger en moet daarom goed beschermd worden tegen 
vorstschade wil men vruchten kunnen oogsten. Het is een sierlijke fruitboom die in het voorjaar en de zo-
mer opvalt. Ook in de grotere siertuin verdient deze opvallende boom daarom een plaats.  
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De abrikoos stamt uit Noordoost China tegen de 
Russische grens en niet uit Armenië wat uit de 
soortaanduiding zou zijn af te leiden. Ze kwam pas 
3.000 jaar later in Armenië aan en is rond 70 v. 
Chr. door de Romeinen via Griekenland over Eu-
ropa verspreid. Een traditioneel teeltgebied is het 
Hongaarse laagland. Door Turken zijn hier indertijd 
grote abrikozen boomgaarden aangeplant, die na 
hun vertrek zijn verwaarloosd. Pas sinds het begin 
van de 19e eeuw werden hier opnieuw abrikozen 
aangeplant o.a. om het stuiven van het zand tegen 
te gaan. Abrikozen zijn er zeer geschikt voor omdat 
ze hitte en droogte goed verdragen. 
In Europa worden abrikozen vooral in Italië en 
Spanje geteeld, maar ook meer noordelijk zoals in 
het Oostenrijkse Wachau (Oostenrijk) en het 
Zwitserse kanton Wallis. Turkije produceert 85% 
van de wereldproductie aan gedroogde abrikozen 
en abrikozenpitten.  

Ook in onze contreien is de abrikoos al 
eeuwenlang in de teelt. Abrikozen groeien 
tamelijk goed in 
onze streken, maar zijn moeilijk vruchtbaar. 
De meeste abrikozen- rassen zouden 
zelffertiel (zelfbestuivend) zijn. Meestal geven 
abrikozenbomen maar 1 keer op 3 jaar 
vruchten. Dit heeft te maken met de vroege 
bloei. De abrikoos bloeit bij ons al in maart, 
waardoor er een grote kans bestaat op be-
vriezen van de bloemknoppen, bloemen of 
vruchtbeginselen.  
Ook is er dan vaak koud of slecht weer tijdens 
de bloei, waarin bestuivende insecten minder 
actief zijn en de bestuiving te wensen over 
kan laten. Door deze omstandigheden draagt 
een abrikozenboom in Nederland slechts af 
en toe vruchten. Vanwege deze lage en 
onvoorspelbare opbrengst zijn abrikozen in 
Nederland nooit commercieel geteeld.  
Uiterlijk 
De boom heeft meestal alleenstaande kleine 
bloemen met witte tot roodachtige 
bloemblaadjes. De roze bloemen, die vroeg in 
het voorjaar verschijnen, zijn erg opvallend. 
Tijdens de zomer verschijnen tussen de 
mooie, opvallende lichtgroene, ronde 
bladeren, aantrekkelijke ronde oranje 
vruchten met zeer zoet oranje gekleurd 
vruchtvlees. De vruchten hebben een fluweel-
zachte huid en een gladde steen, die meestal 
los in het vruchtvlees ligt.  
Aanplant en standplaats 
Op eigen wortel kan de boom wel 10 m hoog 
worden. Een dergelijke groeikracht is 
ongewenst. Daarom wordt de abrikozenboom 
meestal geënt op een zwakke onderstam. Bij 
een zwak groeiende onderstam komen er in 
een jonger stadium al vruchten aan de boom 
en blijft de boom kleiner. De boom kan dan al 
na ongeveer 4 jaar vrucht dragen.  
Dit kan interessant voor particulieren met een 
kleine tuin met een zonnige muur of schutting. 



Sterk tot zeer sterk groeiende onderstammen zijn 
Myrobalan B en Brompton. Deze zijn daarom 
vooral geschikt voor hoogstambomen. Ze wortelen 
diep en zijn geschikt voor lichtere gronden. Een 
matig sterke tot tamelijk sterke onderstam is de 
pruimenonderstam St. Julien-A. Deze geeft een 
langzamere groei en is geschikt voor betere 
gronden. Dit is in Nederland op dit moment de 
meest gangbare onderstam voor abrikozen. Ook 
op deze onderstam worden de bomen echter nog 
vrij groot. 
Een nieuwere zwak groeiende onderstam is Pumi-
Selekt (een virusvrije selectie uit de soort Prunus 
pumila), die in Duitsland in opkomst is. Deze is ook 
geschikt als onderstam voor perziken en nectari-
nes, doch in verband met onverenigbaarheid niet 
voor pruimen. 
Aanplant van enkele verschillende rassen kan de 
productie verbeteren. De abrikoos groeit nogal 
breed uit, vraagt een niet te natte bodem en een 
beschutte zonnige standplaats, het is immers een  

mediterrane vrucht. De vruchten worden het 
smakelijkst wanneer je ze aan de boom laat 
rijpen.  
Bescherming tegen nachtvorst kan de vrucht- 
zetting verbeteren. De standplaats is dan van 
groot belang. Een beschutte plek tegen een 
zuidmuur biedt een grotere kans op succes. 
Ook kan een abrikozenboom in een grote kas 
worden geplant. In Nederland rijpen de 
vruchten onder glas in juli en bij buitenteelt in 
augustus. Bij vroeg rijpende of laatrijpende 
rassen kan dit iets vroeger of later zijn.  
Door snoei kan een struik, een hoge of lage 
boom of een leiboom verkregen worden.  
Conserveren 
Abrikozen kunnen vers gegeten worden en 
gedroogd. Na drogen kunnen ze lange tijd 
bewaard worden. Ook kunnen ze worden 
ingelegd in brandewijn, deze "drank" wordt 
dan boerenmeisjes genoemd (zie verderop in 
dit blad) 

 
Abrikozenrassen 

Oude Rassen 
Omdat de abrikoos bij ons nooit een commercieel gewas is geweest, is er weinig tot niets gedaan aan ver-
nieuwing van het rassenassortiment. Daarom is er bij boomkwekers en tuincentra slechts af en toe een 
oud ras verkrijgbaar en vrijwel nooit een modern ras. Tot de oude rassen behoren de vijf in kleur 
afgebeelde en beschreven rassen: Bredase Abrikoos, Brusselse Abrikoos, Pêche de Nancy, Moorpark, en 
Trosoranje (Enkele en dubbele Oranje). Andere oude abrikozenrassen die in Nederland geteeld zijn, Early 
Newington. Hollandse Abrikoos, Musch Musch, Pine Apple en  Viard. Deze zijn vooral als leiboom geschikt 
Moderne rassen 
Via buitenlandse boomkwekers zijn ook wel bomen verkrijgbaar van moderne rassen met goede eigen-
schappen, die ook in ons klimaat voldoen. Voorbeelden van dergelijke andere rassen zijn:  
Bergeron, Clara, Goldrich, Hargrand, Hilde, Kuresia, Marena, Moni, Orangered (ook bekend als 'NJA32' of 
'Bhart), en Tardif de Tain, een mutant van de Bergeron  
 

Abrikozenrassen geschikt voor de buitenteelt 
Bredase Abrikoos: Zeer oud Nederlands 
ras. Tamelijk kleine, geeloranje vruchten, 
met een bruinrode blos. Nogal droog vast, 
aromatisch vruchtvlees met een goede 
smaak. Meer geschikt voor verwerking 
dan voor verse consumptie. Sterke en 
gezonde kleine bomen. Dit ras is daarom 
als enige ook als struik te telen. De boom 
is goed vruchtbaar en goed winterhard. 
Zelffertiel. De rijptijd is half augustus 
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Trosoranje en Dubbele Oranje  
Zeer oude Nederlandse soorten. Middel-
grote hoogronde, wat scheve vrucht. 
Helder oranje met donkerbruine tot paarse 
blos en veel donkere vlekjes en stipjes. 
Kleine losse steen. Donker oranje vrucht-
vlees, aangenaam zoet en aromatisch. 
Augustus. Kan een maand bewaard 
worden. Fraaie, sterk groeiende en pro-
ductieve boom. De Enkele Oranje is ge-
schikt als hoogstam, de Dubbele is meer 
geschikt als leiboom. 

  

 

Hongaarse Abrikoos Zeer oud ras. Mid-
delgrote ronde vrucht met duidelijke naad. 
Bleek donkerrood met donkere vlammen, 
soms bruine punten. Wollige stevige schil. 
Matig vast vruchtvlees, goudgeel tot rood 
oranje dat donker geaderd is, sappig, 
zoetzuur en aromatisch. Steen laat los. 
Rijpt ongelijkmatig. Geschikt voor verse 
consumptie en ook als keukenvrucht, ze 
wordt na het koken zeer aromatisch. Ge-
zonde vrij kleine wat hangende boom. 
Vraagt warme standplaats. Augustus. 

  
Moorpark Een zeer oud Engels ras met 
middelgrote, hogronde, wat scheve 
vruchten. Bleekgeel met aan de zonzijde 
bruine blos en puntjes. Vast, sappig, 
donker vruchtvlees met een goede 
smaak. Vooral geschikt voor verse con-
sumptie. Goede vruchtbaarheid. Zwakke 
groeikracht. Niet altijd geheel winterhard. 
Half augustus.  

  
Brusselse Abrikoos (Pêche de Nancy) 
Middelgrote, scheef ovale vrucht met rede 
naad. Helder groengeel tot oranjegeel met 
karmijnrood. Dunne wollige schil. Oranje, 
week, matig sappig vruchtvlees. Aroma-
tisch zoet met fijn zuur. Wordt zuur bij het 
koken. Middelgrote sterk groeiende brede 
en dicht vertakte boom. Gezond. Vraagt 
veel zon om op smaak te komen. Begin 
september.  
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De perzik 
In Nederland en België werden vroeger perziken onder glas geteeld. Deze teelt is sinds de vijftiger jaren 
nagenoeg verdwenen omdat de Nederlandse kasperzik qua kostprijs niet kon concurreren met Zuid-
Europese perziken die goed buiten groeien. Ook zonder kas is bij ons teelt van perziken wel mogelijk, 
zeker als de boom op een beschutte plaats staat (bijvoorbeeld tegen een zuidmuur).  
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De perzik (Prunus persica) komt oorspronkelijk uit 
China en is via Perzië in Europa terecht gekomen. 
De naam perzik betekent Perzisch. Via Voor-Azië en 
het Middellandse-Zeegebied kwam ze naar Europa, 
waar ze eeuwenlang op buitenplaatsen en klooster- 
tuinen werd geteeld. Het zwaartepunt van de Euro-
pese teelt ligt in Zuid-Frankrijk, Noord-Italië en 
Griekenland vanwege het gunstige klimaat. Tegen-
woordig worden ze ook in Hongarije en Oostenrijk 
verbouwd.  

De Boom 
De kleine boom- of heester wordt vrijstaande 
boom of leiboom geteeld. De bladeren zijn 
smal, lang en weinig behaard. De roze 
bloemen zijn zeer fraai. Alle rassen zijn 
tweeslachtig en op enkele uitzonderingen na 
zelfbestuivend. De pit is ruw en kan 
gemakkelijk kiemen. De vruchten zijn 
betrekkelijk groot, afhankelijk van het ras tot 
meer dan 400 gram, rond tot elliptisch, en 
hebben aan één zijde een naad. De fluwelige 
schil is vaak geelwit met een rode wang aan 
de zonzijde. Een vorm zonder die pluizige 
schil heet een nectarine.  
Binnen de rassen wordt onderscheid gemaakt 
naar de kleur van het vruchtvlees: wit, geel of 
rood. In Nederland voldeden witvlezige 
rassen het beste. Deze zijn te verdelen in 
vroege, middentijdse en late rassen. Veel 
witvlezige rassen smaken beter dan de 
geelvlezige, maar een nadeel is dat ze veelal 
slechter tegen transport kunnen. 

 
 

 
Aanplant en standplaats 

 
Perziken bloeien in Nederland al vroeg (april), waar- 
door er een grotere kans bestaat op bevriezing van 
de bloemen door nachtvorst. Een goede beschutting 
tegen noorden- en oostenwind is van het grootste 
belang. Vooral de schrale noordenwind kan veel 
schade aanrichten. De bloesem gaat niet goed 
open, er vindt geen bestuiving plaats en de vrucht- 
zetting is slecht. Daardoor kan de oogst van buiten- 
perziken wisselvallig zijn. Omdat de perzik van 
nature vroeg bloeit, moeten de wortels ook snel op 
gang kunnen komen. De grond moet daarom snel 
op warmen. De perzik luistert wat betreft zo nauw 
dat bij teelt op een voor appels en peren optimale, 

diep doorwortelbare zavelgrond, de perzik te 
laat op gang komt. Op te vruchtbare grond 
raakt ze snel uitgeput. Arme droge grond is 
vaak weer te zuur. Op gangbare onder- 
stammen wortelt ze oppervlakkig en moeten 
we water bij geven. Ook moet de bodem zo 
luchtig zijn dat het water snel weg kan 
vloeien. Het beste is een zuidmuur op een 
luchtige bodem met veel kalkrijk puin er door 
heen gemengd, dit geeft snelle opwarming. 
Perziken kunnen vanwege de vorstgevoe- 
ligheid het beste aan het eind van de winter of 
vroeg in het voorjaar geplant worden.  
.



 
Keuze van onderstam voor perziken 

 
Oude perzikrassen zijn tamelijk zaadvast. Dit wil 
zeggen dat de typische eigenschappen (ziekte- 
gevoeligheid, vruchteigenschappen, groei- 
sterkte), goed behouden blijven.  
Vrijwel alle moderne rassen kunnen alleen ve-
getatief worden vermeerderd door enten of ocu-
leren op een onderstam. De pruimen- onderstam 
St. Julien-A wordt bij ons hiervoor het meeste 
gebruik. Deze onderstam geeft de boom een 
tamelijk sterke groeikracht. Ook kunnen zaai-
lingperziken als onderstam worden gebruikt. De 
groeikracht van zaailingen kan echter onvoor-
spelbaar en variabel zijn. De meeste bomen op 
zaailingonderstam groeien sterker dan die St. 
Julien-A.  
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In Duitsland is de zwakker groeiende onderstam 
Pumi-Selekt in opkomst. Dit is een virusvrije 
selectie uit de soort Prunus pumila. Bomen op 
deze onderstam bereiken uiteindelijk een kroon-
volume van ongeveer 50% ten opzichte van 
bomen op onderstam St. Julien-A. Dit is interes-
sant voor particulieren met een kleine tuin of 
voor intensieve commerciële beplantingen. 
Pumi-Selekt is ook verenigbaar met nectarines 
en abrikozen, maar niet met pruimen.  
De oude pruimenonderstam Gele Kroos geeft 
eveneens een zwakke groei aan de boom. Deze 

werd voorheen wel gebruikt voor de teelt van 
perziken onder glas. Deze onderstam is echter 
gevoelig voor virusaantasting en geeft boven-
dien veel wortelopslag onder de bomen. 
Prunus-soorten met grote steen, amandel, abri-
koos, perzik en pruim, zijn soms minder goed op 
elkaar te enten. (Zie stippellijn bij figuur) De 
kersachtige Prunus-soorten (P.avium, P.cerasus 
en P.serrulata) kan men wel onderling op elkaar 
enten.  
 

 
 

Zaaien of enten/oculeren? 
 

Op onderstammen 'St Julien A', 'Brompton' kan men enten of oculaties plaatsen van goede perzik- of 
nectarinerassen. Ook geven deze bomen dikwijls vroeger vruchten dan wortelechte, gezaaide perzikbo-
men. Het uitzaaien van zaadvaste rassen kan interessant zijn voor particulieren die niet de mogelijkheid hebben om 
te enten of te oculeren, maar perziken uit zaad op kweken kan ook een leuke uitdaging zijn.  
Voordelen van perziken zaaien zijn: 
• Bomen die rechtstreeks op hun vaste plaats gezaaid worden, groeien beter, zijn minder gevoelig voor 

droogte en hebben door de sterkere groei een betere weerstand tegen krulziekte.  
• De bomen worden groter en dragen meer vruchten dan een geënte of geoculeerde boom.  
• Ze zijn uiteraard veel goedkoper dan gekochte bomen.  
Nadelen van zaaien zijn:  
• De typische kenmerken van het ras kunnen soms verloren gaan: een zaailing van een vroegrijpend ras, 

kan bv. soms laatrijpend worden.  
• Zaailingen hebben een penwortel en zijn moeilijker te verplanten, tenzij de penwortel tijdig afgestoken 

wordt.  
• Zaailingen vormen meestal grotere bomen dan bomen op een onderstam. Meestal duurt het enkele ja-

ren voor ze vrucht dragen. (In de handel gekochte perzikbomen dragen vaak hetzelfde jaar al)  
• Op nattere gronden is de levensduur van de perzikzaailingen korter dan van perzikbomen die op 'St Ju-

lien A' geënt werden.  
• Zaailingen van oranje of geelvlezige perzikrassen en alle nectarinerassen zijn meestal meer vatbaar 

voor de krulziekte.  



 

Zelf zaaien van perziken 
 

Neem bij voorkeur een steen van een (oud) per-
zikras met witvlezig vruchtvlees. Deze rassen 
hebben meestal een betere weerstand tegen de 
krulziekte. Vooral zaailingen van de Wassenberg 
groep (Marketonzen, Reine de Vergers, Was-
senberg, Kernechte von Vorgebirchte, Roter 
Ellerstädter blijven opvallend goed gezond. Deze 
rassen zijn tamelijk goed zaadvast, mits er geen 
andere rassen in de omgeving staan. Ook het 
roodvlezige ras 'Fertile de Septembre' schijnt 
zaadvast te zijn.  
Zaailingen zijn door hun typische penwortel dik-
wijls moeilijker te verplanten. Probeer ze daarom 
op hun definitieve standplaats te zaaien of zorg 
dat de penwortel het eerste jaar al afgesneden 
wordt, zodat er meer zijwortels ontstaan.  
Kies voor zaad de grootste vruchten, die hebben 
meestal een dikkere steen en ook een betere 
kiemkracht.  
Verwijder het vruchtvlees van de stenen en 
spoel ze schoon in water. Het vruchtvlees werkt 
remmend op de kieming.  
Laat de stenen niet uitdrogen! Bewaar ze vochtig 
in potgrond tot u ze in volle grond kunt uitzaaien. 
Dit kan in het najaar of vroege voorjaar gebeu-
ren. Leg uitgedroogde stenen 24 uur in water en 
ververs dat af en toe.  
Stratificeren. Stenen die in het voorjaar bewaard 
zijn, kunnen ook gestratificeerd worden d.w.z. in 
laagjes gestapeld in een grote bloempot. Leg 
onderin wat potscherven. Strooi hierop een 
laagje potaarde vermengd met zand en leg 
hierop een laagje perzikstenen. Op dit laagje 
komt opnieuw een laagje gemengde grond, 
waarna weer laagje stenen. De laatste laag bo-

venaan is het grondmengsel. Laat de grond niet 
uitdrogen.  
Graaf hem bv. in de grond, zodat de vochtigheid 
goed behouden blijft. Koude en wisselende 
temperaturen zijn gunstig voor de zaden. De 
aanbevolen stratificatietemperatuur is 0°C tot 
4,5°C en dan gaan de zaden na ca 75 - 100 
dagen kiemen.  
Soms worden de stenen onmiddellijk in volle 
grond gezaaid. Dit kan in het najaar of vroege 
voorjaar gebeuren. Eventueel kunnen de perzik-
stenen afzonderlijk of per twee in een pot gevuld 
met een mengsel van potgrond en zand gezaaid 
worden. Deze zaaipotten blijven tot begin mei in 
een kas, veranda of binnenshuis.  
Zaai de stenen op een diepte van 2,5 tot 5 cm of 
het dubbele van de zaaddikte. Op iets zwaar-
dere tuingronden (leem en klei) kunnen de per-
zikzaden (stenen) ook afgedekt worden met wat 
zand of een mengsel van potgrond en zand. De 
zaaiafstand in de rij is 15-20 cm en tussen de 
rijen is 60-100 cm. Duidt de zaailijnen goed aan 
met markeerstokjes en plaats een etiket bij elke 
rij.  
Perzikstenen die in het najaar of in maart (april) 
gezaaid werden komen meestal vanaf april - mei 
boven. De opkomst is onregelmatig en erg af-
hankelijk van de temperatuur. Na 1 jaar kunnen 
zaailingen al 1-1,5 m hoog zijn en onderaan een 
dikte van 1 - 2,5 cm hebben.  
Na het vallen van de bladeren (november - de-
cember) kunnen de zaailingen verplant worden, 
ofwel wordt de penwortel doorgestoken worden, 
zodat er meer zijwortels ontstaan. Boompjes met 
een penwortel hergroeien moeilijk na 
verplanting. 
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Vorming van een perzik als leiboom Eerste jaar.  Volgroeide waaier. 

 
 



 
Boomvormen van de perzik 

 
Men kan de perzik als vrije boom laten groeien, 
maar ook als laagstam of als leiboom. De meest 
gebruikte teeltvorm van laagstam in de perzik- 
teelt gebieden in België was de vrijstaande 
waaier of vrije struik. Hierbij werd uitgegaan van 
een eenjarige boom die bij het planten werd 
ingesnoeid om voldoende vertakkingen te krij-
gen. Deze vertakkingen werden zo nodig uitge-
bogen om de ruimte van 4 tot 5 meter afstand 
op te vullen. 
Perzikbomen kunnen ook als leivorm gebruikt 
worden waarbij de takken aan draden voor een 
schutting of muur worden aangebonden.  
Als dit gebeurt tegen een muur, zal men de 
draden op ongeveer 20 cm van de muur moeten 
spannen. Hierdoor is er mee ruimte voor de 
takken, is er minder hitte door weerkaatsing 
tegen de muur en treedt droogte stress minder 
vlug op.  
Tegen vroege vorst zou men een bedekking van 
plastic folie kunnen aanbrengen (zie hiernaast)  
 

 

Perziksnoei 
Perzikbomen moeten jaarlijks gesnoeid worden. Dit is 
nodig om de bomen vitaal te houden en om verzekerd te 
zijn van een goede oogst. Omdat de perziken snel 
veroudert zal regelmatig een oudere tak weg gehaald 
moeten worden. Oudere perziktakken hebben de neiging 
kaal te worden. Bij het achterwege laten van snoei zal de 
groei zich verplaatsen naar het uiteinde van de boom. 
Hierdoor daalt de vruchtmaat en kwaliteit (de smaak 
wordt minder omdat het suikergehalte daalt). Zorg er 
daarom voor dat zoveel mogelijk jong hout in de 
perzikboom behouden blijft. Houd de kroon open en haal 
af en toe de zwaarste tak weg, bij voorkeur na de pluk. 
Hiermee daalt ook de aantasting van krulziekte. 

Perziken worden zowel op spil als op hoogstam 
aangeboden. De snoei van beide verschilt.  

Snoei van hoogstambomen  
Na aanschaf 

Een aangeschafte perzikboom zal vaak een eenjarige 
geoculeerde of geënte boom zijn. Knip na het planten 
alle jonge twijgen af, op enkele centimeters na. De boom 
zal dan later mooi uitlopen. Houd 3 of 4 scheuten over 
die mooi verdeeld staan. Zo krijg je een open kroon van 3 
tot 4 gesteltakken, die breed uitgroeien. Voordeel hiervan 
is dat je later laag vruchten kan plukken.  

Tijdens het eerste jaar 

Haal op de gesteltakken, die op hun beurt gaan 
vertakken, steeds de rugscheuten weg en 
handhaaf alleen de zijscheuten. Dat kan in de 
zomer gebeuren. Zorg er steeds voor dat aan de 
gesteltakken maar 1 twijg doorgaat, d.w.z. neem 
concurrenten weg.  

Onderhoudsnoei bij oudere perzikbomen 

Snoeien is meestal noodzakelijk, niet alleen om de 
perzikboom laag te houden, maar ook om hem te 
verjongen. Als hij zijn gang gaat groeit de 
perzikboom smal omhoog en sterven de onderste 
takken af. Snoei gesteltakken met afgedragen hout 
terug naar de basis toe. (Tot op een jonge twijg). 
Verwijder dode en zieke takken. Zorg steeds voor 
een gezond blad en ga zo snel mogelijk dunnen. 

Wanneer te snoeien 

Perzikbomen werden vroeger voornamelijk rond of 
vlak voor de bloei gesnoeid. Gemakkelijker is het 
om direct na of tegelijk met de oogst te snoeien. 
De vruchten komen slechts éénmaal op takken die 
het jaar tevoren zijn gevormd (dus op het eenjarig 
hout). Hoe groter de verhouding blad/vrucht is, hoe 
meer suikers per vrucht en hoe smaakvoller de 
vruchten worden. 
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Zomersnoei en vruchtdunning bij perzik 
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Men kan de groei afremmen, door kort na de 
vruchtzetting te snoeien (in mei). Overjarige en 
overbodige takken (die geen vruchten zullen 
dragen) kan men dan probleemloos weg snoeien.  

n krijgen. Laat steeds bij elke vrucht 

Afbeelding links: perzik al  

 

A. Vormsnoei van jonge boom B. Onderhoudssnoei 

nge boom.  

g inkorten 
en staande takken weg nemen.  

t volgend jaar). 
eren 

. 
4. Scheuten laten staan die naar buiten groeien 

Indien de bloemen niet door nachtvorst zijn 
beschadigd, kan de vruchtzetting zeer 
overvloedig zijn. Ruime vruchtdunning in juni is 
dan noodzakelijk, zodat de overblijvende 
vruchten alle gelegenheid krijgen om goed uit te 
groeien. Laat tussen de vruchten 10 tot 15 cm 
ruimte. Alleen dan kunt u een goede kwaliteit en 
grote vruchte
wat blad te laten staan. 

 

 

 

s leiboom
 
 

 
Snoei van perziken op spil 

 
Snoei van een perzikboom als spil (geschikt voor kleinere tuinen) 

Toelichting 
Vormsnoei van eenjarige of aangeschafte jo
1. De centrale taak 1/3 in korten.  
2. Eenjarige scheuten tot 10 cm op een buiten oo
3. Te dicht ope

Onderhoudssnoei 
1. Een aantal nieuwe scheuten laten staan (die dragen he
2. Scheuten die te dicht op de stam groeien verwijd
3. Scheuten die naar binnen groeien weg nemen



 
Oude perzikrassen geschikt voor de buitenteelt 

 
Voor de buitenteelt van perziken kunnen de volgende beproefde oude rassen worden gebruikt: 
Amsden., Bloedperzik, Broechemse, Champion. Charles Ingouf, Fertile de Septembre, Peregrine, Reine 
des Verges. Redhaven, Vaes Oogst. Voor de rassenbeschrijving zie de kleurenpagina’s Aparte ver-
melding verdient ook de Wassenberg groep, waarmee Marketonzen, Reine de Vergers, Wassenberg, 
Kernechte von Vorgebirchte,Roter Ellerstädter worden aangeduid. Dit zijn zeer verwante soorten, die als 
mutanten van eenzelfde voorouder gelden. Ze zijn zeer geschikt voor aanplant buiten.  
Daarnaast is er een groot aantal perziken, dat als leiboom op een zeer gunstige plaats gekweekt kan 
worden. De Nederlandsche Boomgaard van 1856 noemen de Dubbele Witte Avant, Favorite de Bollwiller, 
Montagne, Souvenir de Java, Teton de Venus, Schone uit Westland. Naar mijn weten zijn deze soorten 
niet meer verkrijgbaar. In de Franse pomologische Literatuur worden een zeer groot aantal oude perziken 
beschreven. Deze zullen voor ons klimaat minder geschikt zijn 
Moderne rassen 
Enkele goede moderne rassen zijn Benedicte en Revita. Ze zijn weinig gevoelig voor krulziekte zijn en 
ook waard om buiten aangeplant te worden.  

 

 

Amsden (ofwel Amsden June): 
Oud ras (1868), afkomstig uit de 
USA. Middelgrote ronde vrucht 
met duidelijke naad en met bleek-
groene matig donzige schil die 
voor de helft fraai donker karmijn-
rood geblosd is (vooral na een 
zonnig voorjaar). Witvlezig. Wat 
rood om de steen. Matige tot 
goede smaak. Zacht, zoet, sappig, 
aromatisch. Steen zit nogal vast. 
Een vroeg ras. In de kas mei - 
juni. Eind juli in de volle grond. 
Uitsluitend dessertperzik. De 
beste vroege perzik.  
Vormt een platte struik. Geschikt 
voor buitenteelt. Sterk en pro-
ductief. Vroeg vruchtbaar. Bloeit 
laat, heeft last van knopval en 
soms holle vruchten, waarbij de 
steen niet goed gevormd is. Vormt 
snel kale takken, daarom regel-
matig uitdunnen. Komt niet zaad-
vast terug.  
De waarde van dit ras zit hem 
vooral in het vroege rijpingstijd-
stip.  
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Benedicte Een nieuw ras uit Frankrijk (M. Meynaud). 
Omstreeks 1988 als zaailing gevonden en rond 1995 
geïntroduceerd. Zeer fraaie grote vrucht met rode blos 
en licht bedonsd. Witgroen, sappig vruchtvlees heeft een 
los liggende steen en is een goede smaak. Rijpt in de 
eerste helft van september. Goede productiviteit. De 
vruchten zijn redelijk goed houdbaar en goed 
vervoerbaar.  

Broechemse Een lokaal ras uit de streek Vremde-
Broechem in Vlaanderen. Grote ronde vrucht met rode 
blos, sappig, zoet, wit vruchtvlees. Losse steen. 
Middelgrote productieve boom. Augustus. Vraagt een 
droge, zanderige grond en een warme, zonnige 
standplaats. Zo weinig mogelijk snoeien! (Gomziekte). 

 
 

 

Bloedperzik (Rode Muizen, Grijze 
muizen, Sanguinole, Weinbergpfirsich'). 
Zeer oud ras. Middelgrote vrucht met 
rode schil en bloedrood geaderd 
vruchtvlees. Dicht bedonsd. Losse 
steen. Eind september Inmaakvrucht. 
Zeer gezond. Ook een fraaie sierboom, 
met rood blad, witroze bloemen die bij 
de kelk bronsrood zijn. 
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Champion: Afkomstig uit de USA (1890). Rijpt gelijk met tot 
iets later dan Peregrine. Zeer grote sterk behaarde 
vruchten met weinig blos. Door de geringe blos en het 
dichte dons is het uiterlijk minder aantrekkelijk. Het witte 
vruchtvlees smaakt echter uitstekend. Zeer sterke groei-
kracht. Kan erg vruchtbaar zijn en moet dan sterk worden 
gedund. Ook geschikt voor de teelt in de kas.  
 

Charles Ingouf: Afkomstig uit Frankrijk (1896). Rijpt 
eerste helft van augustus. Fraai gekleurde witvlezige 
vruchten met een steen welke los in het vruchtvlees ligt. 
Productieve boom. Uitstekende smaak. Kan erg 
vruchtbaar zijn en moet daarom sterk worden gedund. 
Sterke groeikracht. Vruchten zijn goed bewaarbaar. 

 
 

 

 

Fertile de Septembre Oud ras van onbekende herkomst. 
Ronde tot licht ovale vrucht, middelmatige groot. Geel 
met rozerode vlekken. Stevig vezelachtig geelwit 
vruchtvlees. Sappig, zoetzuur. Tafelfruit, ook goed voor 
verwerking. Middelmatige groeikracht, sterke groei in de 
beginjaren. Zeer vruchtbaar, met een zeer goede oogst 
om de 2 tot 3 jaren (hangt af van de lente nachtvorsten). 
Gezonde boom. September. Kan erg vruchtbaar zijn en 
moet dan sterk worden gedund. 

 Madame Gaulard  
België Grote bolronde vrucht. Donker karmijnrood. Wit 
romig vruchtvlees. Eerst helft september. Zeer gezond 
en productief 

 



 
 

 
Peregrine: Afkomstig uit Engeland (1906). Heeft fraai 
gekleurde witvlezige vruchten met een uitstekende 
smaak. De steen ligt los in het vruchtvlees. De boom 
groeit matig sterk. Ook geschikt voor de teelt in de kas. 
Eind augustus.  
 

 Red Haven USA (1940). Wereld wijd bekend. Van 
de hier genoemde rassen de enige met geel 
vruchtvlees. Ronde middel- grote aantrekkelijke 
vrucht met licht dons. Tamelijk stevig vruchtvlees, 
wat rood bij de losse steen. Goede smaak. Zeer 
geschikt voor verse consumptie en inmaak. Eind 
augustus. 

 
 

 

 

 

Revita Modern ras uit Duitsland. Grote witvlezige 
vruchten met rode blos. De steen zit vast in het 
vruchtvlees Kwaliteit wisselend. Tweede helft au-
gustus. Prachtige grote lichtroze bloesems met een 
hoge sierwaarde. Goede productiviteit.  
 

 Vaes Oogst (Half Oogst) Afkomstig uit de streek rond 
Heist-Op-den-Berg in Vlaanderen. Fraai gekleurd. Wit-
vlezig. Losse pit. Goede smaak. Mooie gezonde en 
productieve boom. Sterke groeier. Aan te bevelen voor 
buitenteelt. Eerste helft september. 
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Reine des Verges (Monstrueuse de Doué, Orchard Queen. 
Frankrijk 1834) Vrijwel identiek zijn Wassenberger, Marketon-
zen, Reine de Vergers, Kernechter vom Vorgebirge en Roter 
Ellerstädter. Het zijn oude rassen die zo veel op elkaar lijken 
dat ze als mutanten van eenzelfde oude variëteit worden ge-
zien. Het betreft gewoonlijk locale typen, ontstaan als variatie 
tussen uitgezaaide exemplaren van deze (min of meer) zaad-
vaste rassen. Door voortdurende selectie is Wassenberger 
mogelijk het meest aangepast aan het Nederlandse klimaat. 
De naam van de Wassenberger is te herleiden naar het dorp 
Wassenberg vlak over de Nederlandse grens bij het Lim-
burgse Vlodrop.  
Middelgrote tot zeer grote vrucht. Ovaal rond, geelgroen met 
een mooie rode tot karmijnrode tot donker paarsrode blos. 
Groenwit tot wit vruchtvlees. Lichtrood rond de steen. Sappig, 
zoet zuur en aromatisch. Kleine vruchten zijn zuur. Wordt zuur 
bij het koken. Zeer smakelijk. Steen laat goed los. De vruchten 
rijpen in de eerste drie weken van september 8 tot 10 dagen te 
bewaren. Goede smaak, al kan de kwaliteit afnemen als ge-
volg van de weersomstandigheden in die tijd van het jaar. 
Sterke tot zeer sterke groeikracht, met regelmatige en behoor-
lijke vruchtbaarheid, Vrij grote brede boom. Zeer gezond en 
productief. Ook geschikt als onderstam voor andere perziken. 
Draagt zeer rijk, moet daarom flink gesnoeid en gedund 
worden.Regelmatig wordt gerapporteerd dat de rassen uit de 
Wassenberger-groep minder vatbaar zouden zijn voor de 
krulziekte. 

 
 

NECTARINE 
De nectarine (Prunus persica var. Nectarina) is een mutant van de perzik (Prunus persica). De schil voelt 
glad aan, terwijl die van de perzik donzig is. Behoudens de schil is er geen wezenlijk verschil tussen 
perzik en nectarine. Wat betreft groeiwijze, teelteigenschappen komen ze overeen. Wel zijn nectarines 
gevoeliger voor nachtvorst en raken ze eerder aangetast door insecten. Ook zijn de vruchten van de 
meeste nectarinerassen iets kleiner dan die van veel perzikrassen. Een nectarine is dus geen kruising 
tussen een perzik en een pruim, zoals soms wordt verondersteld. Net als bij de perzik bestaan er bij de 
nectarinerassen met wit of geel vruchtvlees. De gladschilligheid kan als mutatie ontstaan, waardoor soms 
aan een perzikboom een tak met gladde vruchten 
groeit (en omgekeerd).  
Ook nectarines kunnen vermeerderd worden door zaaien 
en door oculeren of enten (veredelen). Voor informatie over 
zaaien, zie het hoofdstuk over perziken. Voor het planten 
van een nectarine is in Nederland alleen Madame Blanchet 
geschikt (zie afbeeling hiernaast).  
Een Nederlands ras van omstreeks 1935. Tamelijk 
kleine, bolronde vrucht met los liggende steen. Licht 
gekleurd met rode blos. Roomkleurig vruchtvlees met 
een goede smaak. Eind aug. – begin sept. Vraagt 
zonnige, beschutte standplaats en doorlatende grond 
. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Perzik


 
Enkele recepten 

 
Perzik chutney 
Ingrediënten: 1 kg perzik in blokjes, 1 gele paprika, ½ Kopje gemberbolletjes, 120 gram rozijnen, 300 
gram suiker, ¼ Theelepel zout, 4 kruidnagels en 4 piment korrels, 1 stukje pijpkaneel, 200 cc appelazijn.  
Bereiding: 
• Maak een kruis in de schil van de perzik en dompel hem kort in heet water. De schil laat nu 

gemakkelijk los. Haal de pit er uit en snijdt de perzik in kleine stukjes. 
• Snijdt de paprika in kleine stukjes. 
• Snijd de gemberbolletjes klein. 
• Was de rozijnen. 
• Doe alle ingrediënten in een pan met dikke bodem en breng alles aan de kook. 
• Laat het geheel ongeveer een uur zachtjes en onder af en toe roeren inkoken. De chutney is klaar 

als je er met een houten lepel een voorn in kunt trekken. 
• Doe de chutney in gesteriliseerde jampotten en sluit ze meteen af. 
• De chutney in de potten 6 weken laten rijpen. 
• Geopend koel bewaren. 
• Gesloten minimaal 6 maanden houdbaar. 
 
Abrikozenrecept: Boerenmeisjes 
Van een abrikozen oogst is het verstandig om een klein gedeelte te drogen, want: “wie wat bewaart voor 
later heeft altijd wat”. Je kunt er bv. boerenmeisjes van maken. 
Ingrediënten: 4 deciliter water, 200 gram gedroogde abrikozen, of abrikozen uit de diepvries of vers*), 
250 gram kandij of suiker, schil van 1/2 citroen, 1/2 liter brandewijn. 

*) abrikozen uit de diepvries en vers, niet 
24 uur laten weken en absoluut niet laten 
koken. Het water met de abrikozen tegen 
de kook aanbrengen en snel laten af-
koelen. Geen kandij maar suiker gebrui-
ken. 
Bereidingswijze van Boerenmeisjes 
Spoel de abrikozen goed af. Doe ze in 
een pan met 4 deciliter schoon water, 
voeg de kandij toe en laat het 24 uur 
weken. Breng de pan tegen de kook aan 
en laat de abrikozen 3 minuten wellen. 
Niet laten koken! Schep de abrikozen 
eruit, laat ze uitlekken en doe ze in een 
glazen pot of fles met wijde hals. Kook 
het welvocht 4 minuten op een hoog vuur 
in, laat het afkoelen en schenk het over 
de abrikozen. Voeg de citroenschil en de 
brandewijn toe. Sluit de pot of fles goed 
af en schud hem flink tot de inhoud goed 
vermengd is. Zet de boerenmeisjes mi-
nimaal 4 weken op een donkere plaats: 
verwijder dan de citroenschil. 

Hubertine Wibier 
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Over koublaren en sporenzakken. 
Het begint al een beetje te zomeren zo rond eind mei begin juni als de bladeren van de perzikboom zich 
plotseling vreemd gaan gedragen. De bladeren zien er dik en opgezwollen uit, ze krommen zich en de 
bladranden buigen naar binnen. De frisse donker groene bladkleur veranderd in lichtgroen tot geelachtig 
met een ferme rode rand, en er verschijnen blaren op het blad. De Koublarenziekte ook wel Perzikkrul-
ziekte heeft toegeslagen en is in deze periode ook niet meer te bestrijden. Maar we kunnen er wat tegen 
doen.  
 
Eerst zult u zich nog door de zure appel heen 
moeten bijten om maar in pomologische termen te 
spreken. Er verschijnt een tijdje later een witte waas 
over de bladeren, de zogenaamde sporenzakken, 
en de vervormde bladeren beginnen broos te 
worden en vallen voortijdig af. Vooral de geelvlezige 
perziken zijn vatbaar voor de schimmelziekte. 

1. schadebeeld aan de bladeren, 2. aantasting 
jonge bladeren. 
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Schimmels. 
De ziekte die veroorzaakt wordt door de schimmel 
Taphrina deformans wordt ook wel aangeduid met 
de synoniemen Perzikkrulziekte, Koudweerziekte en 
Koublaren. De schimmel komt ook voor op 
abrikozen en nectarines. Ze overwintert tussen de 
knopschubben, schors en scheuten. Ideale 
weersomstandigheden om de schimmels te doen 
rijpen, de namen Koublaren en Koudweerziekte 
zeggen het al, is koud-, nat- en guur weer. De 
schimmel komt dan ook niet voor in de zomer of op  

perziken die in een kas verbouwd worden. In 
het voorjaar komen deze schimmels met be-
hulp van de regen en wind in de openstaande 
knoppen terecht. Onder bepaalde omstandig-
heden dringt de schimmel van hieruit in het 
bladweefsel. De bladeren gaan zoals boven 
beschreven deformeren en uit de witte 
donslaag met sporenzakken komen later de 
ascosporen vrij. Eind mei zijn deze sporen rijp 
en ze verspreiden zich weer met behulp van 
de regen en wind door de boom en de sporen 
nestelen zich weer op de knoppen. De biologi-
sche cirkel is hiermee weer gesloten. 

Schade. 
Hoewel de boom zich, in de maand juni, weer 
spoedig zal herstellen en met nieuw blad 
bedekt zal zijn, lijkt het ogenschijnlijk dat er 
weinig schade is aangericht. Midzomer is er 
uiterlijk dan ook geen spoor meer van de 
ziekte te bekennen. Maar de bladval die plaats 
heeft gevonden valt wel juist in een periode dat 
het uiterste van de boom wordt gevergd omdat 
de nieuwe knoppen en scheuten in deze tijd 
zich moeten ontwikkelen. Door het tijdelijk 
ontbreken van het blad zal ook de productie 
van de voedingsstoffen (assimilatie) tijdelijk op 
een laag pitje staan. Hierdoor ontstaat ernstige 
schade aan de vruchtkwaliteit, scheutgroei en 
vorming van nieuwe bloemknoppen. De boom 
gaat verzwakken met het gevolg dat het met 
de vruchtzetting en het rijp worden van de 
vruchten niet goed gaat. 
Het verzwakken van de boom, en hiermee het 
slechtere herstel in juni, wordt versterkt wan-
neer er een overvloedige vruchtzetting heeft 
plaats gevonden. Hierdoor heeft de boom 
steeds meer moeite om zich te herstellen. De 
boom raakt uitgeput, er treedt gomvorming op 
en uit bepaalde plaatsen treedt bruingekleurd 
vocht uit de takken en stam die opdroogt tot 
een gomvormige substantie. Als het zover 
gekomen is overleeft de boom het vaak niet. 
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We kunnen er iets tegen doen. 
In particuliere tuinen en boomgaarden ontbreken de 
perziken, nectarines en abrikozen vaak. De oorzaak 
is meestal het niet kunnen beheersen van de 
Koublaren. Toch is deze krulziekte goed beheers-
baar als men de bovenstaande kennis heeft en de 
onderstaande maatregelen neemt: 
• Als de bladeren al aangetast zijn is de ziekte op 

dat moment niet meer te bestrijden. Pluk de 
aangetaste bladeren voordat het witte dons 
verschijnt. De infectiedruk wordt op deze manier 
terug gedrongen. De bladeren wel afvoeren, dus 
niet op de composthoop. 

• Probeer de boom goed in conditie te houden o.a. 
door een compostgift in het zeer vroege voorjaar. 

• Wanneer de aantasting gepaard gaat met een 
overvloedige vruchtzetting is dunnen van de 
vruchten noodzakelijk. De boom krijgt dan een 
extra impuls om de ziekte te overgroeien. Het 
juiste tijdstip van dunnen is aangebroken 
wanneer de jonge vruchtjes de grootte hebben 
van een hazelnoot. 

• De schimmel bestrijden met een schimmeldoder 
(fungicide). Het klimatologische tijdstip van de 
eerste bespuiting is belangrijk. Deze bespuiting 
dient te geschieden wanneer de winter eindigt en 
het voorjaar begint. Enkele dagen na dit omslag-
punt beginnen de knoppen te schuiven, en dat is 
het ideale moment om de eerste bespuiting uit te 
voeren. 

• Elke 10 dagen de behandeling herhalen. De laat-
ste behandeling uit voeren vlak voor de bloei. 
Zorg er voor dat de boom goed nat wordt maar 
afdruipen, moet worden voorkomen. De keuze 
van het fungicide dient u te overleggen met de 
leverancier die weet exact of het middel nog 
toegelaten is. 

Goede keuzes geven krulziekte minder kans. 
Ras. 
Er zijn rassen die minder vatbaar zijn voor de 
krulziekte. Helemaal immuun zijn ze niet maar de 
aandoening manifesteert zich minder hevig en de 
bomen kunnen dan ook beter door de aantasting 
heen groeien. 

Revita het witvlezige nieuwe Duitse ras heeft 
de aanduiding: gering vatbaar voor krulziekte. 
Benedicte het witvlezige nieuwe Franse ras 
heeft eveneens het predicaat: gering vatbaar 
voor krulziekte. 
Standplaats. 
Perziken, maar ook nectarines en abrikozen 
hebben veel zon en warmte nodig. Zoek 
daarom een beschutte plek, het liefst één 
waarbij een schutting of een muur extra be-
scherming geeft en de warmtestralen terug 
kunnen kaatsen. Warme beschutte stand-
plaatsen geven minder kans op krulziekte. 
Planttijdstip. 
Begin met een goede start door in het juiste 
jaargetijde te planten. Perziken en nectarines 
kunnen het beste in het voorjaar geplant wor-
den, medio 1e week van maart. Dit in tegen-
stelling met appel peer en pruim waar de 
herfst de voorkeur geniet. Zo voorkomt men 
vorstschade al in het eerste jaar, een goede 
start geeft een sterkere boom met minder 
kans op krulziekte. 
Onderstam. 
Het is gebruikelijk dat perziken op perzikzaai-
lingen worden veredeld. Deze onderstam 
voldoet erg goed op warme en lichte gronden. 
Voor minder droge, doorlatende en leem-
achtige gronden is het beter een pruimen-
zaailing te nemen zoals St. Julien-A en 
Brompton. Bomen die op de meest ideale 
onderstam t.o.v. de grondsoort zijn geënt 
zullen beter in staat zijn weerstand te bieden 
tegen de krulziekte. 
Grondslag. 
Luchtige, voedselrijke grond die goed vocht 
kan vasthouden is ideaal om de krulziekte 
buiten de deur te houden. Op koude, ver-
dichte en natte gronden is er een grotere kans 
op schimmels die krulziekte veroorzaken. De 
zuurgraad moet ongeveer tussen Ph waarde 
5,6 en 7 liggen. 

Jans Koops. 
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