http://www.bvoverijssel.nl/kennis.html

Acer snoeien en verpotten in Juni
Van Akira Shmizu las ik een artikel over het snoeien van Acers. Hij stelt ook, dat in het
algemeen voor bijna alle bonsai het voorjaar de beste tijd is om te verpotten. Sinds kort
zo schrijft hij, weet men echter, dat verpotten van volgroeide acers in het voorjaar minder
gunstig en risicovoller is.
Vooral in het binnenste bereik van de boom kunnen door de wortelingreep problemen
ontstaan in de vorm van afsterven van fijne takjes, zwakkere knoppen die niet uitlopen of
bij het uitkomen verdrogen, zelfs sterkere taken hebben de neiging te verdrogen.
Verpotten is een ingrijpende en stress gevende maatregel en het is daarom aan te
raden dit alleen te doen bij echt vitale bomen en anders maar te wachten tot ze zover
zijn. Normaal zou je dan de bonsai extra bemesten, maar bij acers bereik je dan, wat
we juist bij deze soort willen voorkomen, dat de uiteinden van de takjes te dik worden.
Om dit dikker worden en het bovengenoemde afsterven van de taken te voorkomen,
wordt aanbevolen, vooral volgroeide acers begin Juni te verpotten.
De jonge takjes zijn dan inmiddels voldoende afgehard en is de groei van de eindtakjes
al onderbroken omdat de achterliggende blaadjes een deel van hun activiteiten hebben
overgenomen.
Men kan dan zelfs zonder gehele bladsnoei verpotten, Beter resultaat geeft echter
gedeeltelijke bladsnoei, door vooral bij de dikke taken steeds een van de altijd tegenover
elkaar liggende bladeren te verwijderen.
Men heeft kunnen vaststellen, dat op deze manier, reeds na ruim een week er zich
nieuwe wortelen gaan ontwikkelen.
Omdat nu in Juni de sapstroom al flink op gang gekomen is en de knopjes al zijn
uitgelopen, is er geen gevaar meer voor afsterven en uitdrogen.
Dit is misschien het antwoord op het raadsel van afsterven en uitdrogen bij acers!!!!!
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