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Vruchtboomkwekerij G.Snel, Naarden
Na een goede start van de bloei van fruitbomen in april, kwam de koude maand mei. Deze periode was
niet goed voor de vruchtzetting. De bijen waren niet actief (vliegen alleen boven de 12 graden).
De bloei van de appels duurde daarom bijzonder lang.
Het volgende beeld is landelijk: pruimen en peren zijn goed gezet en zullen een goede oogst geven.
Bij appels is dit niet het geval, de vruchtzetting is matig tot slecht. Er wordt gesproken over 40% minder
appels.
Voor een goed beeld bij uw fruitbomen moet eerst de juni-rui voorbij zijn, deze is wat later door het
koude weer.
De natuurlijke rui kunt u goed zien als er kleine niet gezette vruchten op de grond liggen. Dit gebeurt vrij
plotseling, de boom stoot alle vruchten af die niet bestoven/gezet zijn.
Bij pruimen en peren is de rui al geweest.
Als er toch te veel vruchten overblijven, dan adviseren wij te gaan dunnen (krenten).
U kunt op onze site lezen, hoe u dit moet doen (kijk onder seizoenstip).
Onze advies: gewoon doen en niet denken wat is het zonde!
Waar waterloten weg geknipt zijn, kunt u nu de jonge loten weg trekken.
Is de kleur van het blad niet goed, of de groei valt tegen, dan nog een bemesting uitvoeren voor 21 juni.
Boomspiegel goed schoon houden, Round-up tegen onkruid spuiten tot 21 juni.
21 juni is de langste dag, dan verandert er veel in het leven van de bomen. De sapstroom wordt omgezet
van opgaand naar neergaand. Eigenlijk gaat de boom zich al opmaken voor de winter. De groei van de
takken wordt minder, de groei van de vruchten gaat sneller.
Door te bemesten na 21 juni raakt de boom uit balans, tot 21 juni geeft het geen probleem.
Soms komt er toch een kleine groei van de takken in de 2e helft van de zomer, dit noem je “St. Janslot” of
“een toegift van de natuur”.
Wij krijgen veel vragen over het plotseling afsterven van bloemtakken en grote scheuren in de stam.
Dit blijkt, na grondig onderzoek, vorstschade van de afgelopen winter te zijn. Wij zullen proberen (met
toestemming van de redactie van ons vakblad de Fruitteelt) een artikel daarover op onze site te zetten
onder seizoenstip, dit artikel geeft goede informatie hoe dit is ontstaan.
‘Rupsen-plaag verovert Nederland’, dit stond in de media. Inderdaad zijn er heel veel rupsen die de
bomen kaal vreten, bladeren zijn nodig voor de assimilatie van de boom. Als alle bladeren verdwijnen,
vallen ook de vruchten van de boom.
Is dit het geval dan moet u daar zeker wat aan doen. Op de website www.bayergarden.nl kunt u meer te
weten komen over het bestrijden van rupsen. Het middel wat wordt geadviseerd is biologisch, ook Bayer
gaat met zijn tijd mee.
Wij wensen u een goede zomer toe!
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