Ook wijnranken kun je beter met rust laten in de lente.
Fruitbomen als de appel en de perenboom kun je wel snoeien, maar met fruitbomen zoals de kers
en de pruim moet je wachten tot na de bloesem. Wat alle bomen en struiken betreft, als je twijfelt
kun je het beter eerst opzoeken op internet dan direct te gaan knippen.
Hiervoor zijn tal van sites met snoeikalenders.
Rozen
Rozenstruiken verdienen altijd speciale aandacht.Vanaf ergens in
mei ( ijsheiligen) kun je de eventuele winterbescherming bij de
rozen weghalen. Als je rozen op stam hebt, controleer dan of de
stokken ernaast nog sterk genoeg zijn. Bij klimrozen, en andere
klimplanten, moet je controleren of het bindmateriaal nog goed zit,
niet te los maar ook zeker niet te vast
zodat het de plant kan afknellen.
Als het niet meer vriest kun je ook gaan
snoeien. “Laat je ergste vijand je rozen
snoeien” is een gezegde waarmee wordt
bedoeld dat je niet te weinig weg moet
snoeien. Uiteindelijk is het beter voor
de roos als je flink te keer gaat.
Rozenstruiken worden, afhankelijk van
het soort roos, vaak zowel in de lente
als de herfst gesnoeid. In het voorjaar
snij je de dode of beschadigde takken
af. De sterke takken snoei je terug tot zo'n twintig centimeter van de
grond. De zwakkere takken snij je nog verder af, tot ongeveer tien centimeter.
Zo bevorder je de groei van de sterkere loten ten opzichte van de zwakkere. Klimrozen moeten
nog verder terug worden gesnoeiden, tot ongeveer 7,5 centimeter van de grond.
Bij alle rozen snoei je nieuwe, lange takken die niet hebben gebloeid flink terug.
Na het snoeien kun je de rozen bemesten, eventueel met speciale rozenmest.
Doe dit daarna elke maand tot in juli.
Tot slot
“Goed gereedschap is het halve werk” is een heel wijs gezegde, dat niet alleen voor de timmerman
geldt maar ook voor het werken in de tuin. Vooral als je een grote tuin hebt, loont het de moeite
om meerdere gespecialiseerde scharen te kopen, zoals een heggenschaar of een knipper waarmee
je takken tot wel vijf meter hoog kunt snoeien. Plan je voorjaarstuinklussen op een paar mooie
lente dagen, maar wees voorzichtig met het verwijderen van beschermmateriaal van de winter,
zoals bladeren en stro. Na een paar warmere voorjaarsdagen kan het in maart of april zo maar
ineens weer gaan vriezen. Onkruid lijkt altijd veel minder last van de kou te hebben.
Zodra het de kop opsteekt, begin het dan direct aan te pakken. Vergeet daarbij niet om onder
eventuele hagen of langs schuttingen te wieden.
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