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Na een lange winter wordt het toch voorjaar…
De fruitbomen hebben genoeg rust gehad en beginnen weer tot leven te komen.
Deze winter was erg geschikt om te snoeien, is dit nog niet gebeurd dan heeft u nog de tijd tot de blaadjes
aan de bomen komen. Pas op bij peren, daar breken de nieuwe bloemknoppen heel gemakkelijk af.
Wees voorzichtig met het snoeien van pruimenbomen.
Deze snoeit u alleen kort vóór de bloei of direct na de oogst.
Klein fruit zoals bessen, bramen, frambozen kunt u ook nu nog goed snoeien.
Voor druiven is het nu te laat! Deze snoeit u eind januari / begin februari.
Ook rozen kunt u nu nog goed snoeien, ondanks dat ze beginnen uit te lopen.
Rozen houden van korte snoei.
Afgelopen winter is er hier en daar wildvraat ontstaan door hazen, konijnen en reeën. Als de bast van de
boom rondom weggevreten is dan gaat de boom dood. Is nog de helft van de bast over, dan kan de boom
dit zelf herstellen. Het aangevreten deel insmeren met een wondafdekmiddel.
Jonge bomen die in het najaar geplant zijn en nog niet uitlopen, kunt u voorzichtig iets naar boven
trekken. Het kan gebeuren dat u de boom zo uit de grond trekt. De oorzaak hiervan is dat tijdens de
winter, muizen de wortels hebben afgevreten. Dit gebeurt vaak in winters met sneeuw.
Een oplossing voor komende jaren: plant drie zwarte bessen struiken rondom de boom, de lucht van de
wortels schrikken muizen af.
Door de winter zijn soms ook scheuren ontstaan in de bast, meestal in de lengte richting. Dit is komt
doordat er te veel vocht in de stam aanwezig was toen het ging vriezen. De spanning wordt dan te hoog en
de bast springt open. Deze scheuren zullen goed overgroeien, wel aan het eind van de zomer deze
scheuren goed schoon maken met een harde stoffer. Insecten kruipen hier namelijk graag in om te
overwinteren.
De oranje vlekken op perenbladeren, is perenroest of perenpok, dit komt tevoorschijn in de zomer.
Het is nu het juiste moment om dit tegen te gaan. Kijk op onze website onder seizoentip, daar staat wat u
er aan kunt doen.
Het is nu de tijd voor bemesting van uw fruitbomen. Wij adviseren u Culterra of kunstmest 12-10-18.
Let goed op de hoeveelheid, kunstmest 12-10-18 = 700 kilo per hectare, de hoeveelheid voor Culterra
staat op de verpakking vermeldt. Tip: strooi zo wijd onder de boom als de kruin groot is.
Geen houtsnippers strooien op de boomspiegel, deze onttrekken stikstof aan de grond voor het verteren.
Stikstof is nodig voor de groei van de bomen.
De bomen die zowel in het najaar als in het voorjaar geplant zijn goed water geven zodra de eerste
blaadjes er aan komen. Een sproei installatie geeft te weinig water, een klein dijkje rond de boomspiegel
zorgt er voor dat het water niet weg loopt. Geef water op vaste dagen in de week.
Fruitbomen kunt u nog planten tot eind april.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen wij dit graag.
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