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Handleiding aanplant en verzorging trosbes en kruisbes 

als snoer. 

Planten 

Snoeren van tros- en kruisbes dienen op minimaal 30 cm van elkaar te staan. Bij het 

planten dient steeds een steun (bv. in de vorm van een bamboestok) voorzien te 

worden. Dit om omvallen en breuk van de hoofdtak te voorkomen, maar ook om het 

snoer verder te leiden. U houdt best de plantdiepte van op de kwekerij aan, op deze 

manier zal u het aantal grondscheuten beperken (deze kunnen het immers 

overnemen van het snoer en zo terug een gewone struik vormen). 

Onderhoud 

Uitlopers vanuit de basis dienen steeds weggenomen te worden. Ook het onderste 

deel van de stam (ong. 10 cm) dient takvrij te zijn. 

Wilt u het snoer hoger opkweken, bind dan 1 gezond uitziende tak op aan de 

voorziene steun. Tros- en kruisbessen geteeld als snoer  kunnen zo maximaal 2 m 

bereiken. 

Verder is het de bedoeling dat u langs de stam korte vruchttakjes opkweekt en 

onderhoudt, waar het fruit op zal gedragen worden. Om dit te bereiken snoeit u 2x 

per jaar: in de zomer en in de winter.  

Trosbessen dragen vruchten op de basis van éénjarige scheuten. Deze zijscheuten 

dienen in de winter sterk teruggesnoeid te worden (tot op 1 knop). Dit bevordert de 

vruchtzetting. Oude takken (die geen vruchten meer dragen) snoeit u volledig weg. 

Kruisbessen dragen zowel op meerjarig als éénjarig hout. Verder gebeurt de snoei 

en het onderhoud als bij trosbessen (zie vorige paragraaf), maar het insnoeien mag 

niet zo sterk gedaan worden. Aangeraden wordt om kruisbessen op 4 knoppen in te 

snoeien (tegenover 1 knop bij trosbessen). 

Ziektes 

Tros- en kruisbessen kunnen sterk te lijden hebben van de kruisbessenbladwesp. De 

rupsjes van dit insect kunnen een struik op korte tijd volledig kaalvreten. De struik zal 

er niet aan sterven en zal opnieuw blad vormen. Behandeling wordt wel aangeraden 

en kan d.m.v. het verwijderen van het afgevallen blad in de herfst. 


