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Vruchtboomkwekerij G.Snel, Naarden
Inmiddels zijn de eerste herfst stormen geweest en als er nog vruchten aan de boom hingen heeft
de natuur deze zelf geplukt.
In de nieuwsbrief van juni jl. hebben wij reeds aandacht besteed aan het koude weer en de zetting
van het fruit. Nu na de oogst is er een landelijk beeld te geven over de opbrengst van het fruit.
 Pruimen: heel onregelmatig;
 Peren: ook dit jaar minder vruchten;
 Appels: 30-40% minder.
Conclusie:
Het weer is zeer belangrijk tijdens de bloei van de fruitbomen. En ieder jaar is weer anders.
In de herfst wordt er weer gedacht aan snoeien van de bomen.
Appels en peren kunt u snoeien als het blad helemaal van de boom is.
Pruimen snoeit u direct na de oogst, is dit niet gedaan, dan snoeien tijdens de bloei.
In de overige maanden niet snoeien!
Wees altijd voorzichtig met het snoeien van steenvruchten, deze moeten zo min mogelijk worden
gesnoeid. Voor meer informatie kijk op onze site onder het item snoeien.
Een aantal aandachtspunten voor najaar en winter:
1.
2.
3.
4.
5.

Verwijder al het afgevallen blad, en doe dit niet op de composthoop.
Houdt het gras rond de boom kort.
Verwijderen de eventuele overgebleven vruchten van de grond.
Bescherm uw bomen tegen wildvraat.
Bij sneeuw enkele afgesnoeide takken op de grond laten liggen, deze dienen als voedsel voor
het wild, zo gaan ze niet zo gauw aan de stam beginnen.
6. Controleer of de palen en het bevestigingsmateriaal nog goed is.
7. Breng geen houtsnippers aan op de boomspiegel, dit is namelijk een ideale plaats voor
muizen, en deze eten in de winter graag aan de wortels
8. In waterrijke gebieden komt de woelrat voor, deze eet in de winter heel graag van de
wortels van fruitbomen. Vangen is de beste methode maar moeilijk en niet altijd gewenst.
Drie zwarte bessen rond de boom planten verjaagt woelratten, prima alternatief.
9. Spuiten met vruchtboom carbolineum heeft weinig zin. Het maakt alleen de boom vrij van
mossen, maar dood niet de schadelijke insecten.
10. Verwijder nu de aangebrachte potjes of zakjes voor de oorwormen.
De oorwormen zijn al aan de overwintering begonnen in de grond.
Vanaf 1 november jl. kunt u weer fruitbomen planten. Ons assortiment is groot, ook oudere
bomen die direct vrucht dragen zijn op voorraad. Natuurlijk alles in oude rassen.
Heeft u plannen om fruitbomen te planten en wenst u informatie neem contact met ons op.
Wij adviseren u graag.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Wij horen het graag.
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