Framboos
De framboos (Rubus idaeus) is een wilde struik van open ruimtes. Oorspronkelijk
afkomstig uit gematigd Europa en Azië (van Turkije tot Japan). De framboos wordt
sinds de Middeleeuwen geteeld.

Hoe telen?
De keuze van de variëteiten
Frambozen kunnen in twee groepen worden opgesplitst: doordragende en niet-doordragende variëteiten.
De niet-doordragende variëteiten dragen vrucht in de maanden juni tot augustus op de twijgen die de
vorige zomer gegroeid zijn. De doordragende variëteiten leveren frambozen een eerste keer van augustus
tot oktober op de hogere takken van dat jaar op en een tweede keer van juni tot juli op de lagere delen
van de struik. Door meerdere variëteiten te kweken kan je frambozen oogsten van juni tot in de herfst.
Verschillende variëteiten verschillen in hun smaak, productiviteit en grootte van de vruchten.
Doordragende variëteiten:
•Augustred, September, Zeva, Fallgold (gele vruchten), Héritage, Baron de Wavre (oude en lokale
variëteit)
Niet doordragende variëteiten: :
• Vroeg: :
		 Lloyd George, Malling Promise, Malling Exploit
• Middelvroeg :
Malling Admiral, Meeker, Frida, Haida, Tulameen
• Laat :
Schönemann, Autumn bliss
Er bestaan ook kruisingen tussen frambozen en bramen. Deze leveren rode, sterk aromatische vruchten en
grote vruchten (tot 5cm) op. Een klimplant met stekels: Tayberry of zonder stekels: Loganberry.
• Snoei elk jaar één of meerdere oude takken
• Kort alle hoofdtakken
• Kort de laterale scheuten op 4 à 5 ogen en de sterkst groeiende op 1 cm.
Teelt
De framboos stelt zo goed als geen eisen aan de ondergrond waarin hij groeit. Zijn groei is echter optimaal
in goed verluchte en niet-kalkrijke bodems. Hij houdt van houtsnippers van beuk, lijsterbes of vlier waarmee
hij in de natuur vaak samen voorkomt. De framboos kan goed tegen de koude maar is gevoelig aan hoge
temperaturen en droogte. Hij zal sterker groeien in halfschaduw dan in volle zon.
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Planten
• Van november tot maart
•  60 cm tussen elke struik, 1,5 m tussen elke lijn
•  Als geïsoleerde struik
Snoei
De uitlopende en doorlevende wortelstok maakt elk jaar in de lente en in de zomer nieuwe stengels of
scheuten aan.
Voor de niet-doordragende variëteiten dragen deze twijgen vruchten in juni-juli het volgend jaar en
sterven af na vruchtzetting. In de winter snoeien we tot op de grond om het dode hout te verwijderen. De
jonge groene scheuten zullen vrucht dragen het daaropvolgende jaar. Deze mag je dus niet snoeien.
Voor de doordragende variëteiten:
De twijgen die zich in de zomer ontwikkeld hebben, zullen vrucht dragen in september aan de uiteinden.
Na de oogst zullen de uiteinden verdrogen, snoei deze. In juni-juli het volgende jaar zullen dezelfde twijgen
waarvan u de uiteinden hebt gesnoeid opnieuw vrucht dragen. Eenmaal volledig uitgedroogd, snoei ze
tot op de grond. Het wordt niet aangeraden een grote hoeveelheid twijgen te behouden. Dun uit door de
meest zwakke twijgen in de loop van de winter te verwijderen...
Onderhoud
Verwijder onkruid.
Voeg elke herfst compost toe.
Bedek de bodem tijdens de zomer om uitdroging te voorkomen.
Bewerk de bodem niet.
Behoud de planten in struikvorm of op een lijn, herplant de uitschieters elders.
Oogst
Het oogsten gebeurt wanneer de vruchten goed rijp zijn en gemakkelijk te verwijderen zijn. De vruchten
zijn moeilijk bewaarbaar en moeten ofwel meteen gegeten worden of verwerkt worden.
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