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De vroege intrede van de winter in december heeft voor voldoende rust gezorgd en geen schade
toegebracht aan de fruitbomen.
De knoppen van de fruitbomen zwellen al, en sommige lopen al uit. Een goed moment om te zien
of er voldoende bloemen aankomen. Bloemknoppen zijn altijd eerder wakker dan bladknoppen.
Als u nog niet heeft gesnoeid, kunt u dat nu nog rustig doen. Let bij de peren erop dat u de
knoppen niet afbreekt.
In ons extra mailbericht hebben wij u attent gemaakt op de bestrijding van perenpokziekte.
Dit moet inmiddels uitgevoerd zijn.
Nachtvorst tijdens de bloei kan gevaarlijk zijn voor de bloemen. Even sproeien heeft geen zin, dit
heeft alleen nut als er constant beregend wordt.
Als er gras onder de bomen staat, deze tijdens de bloei kort maaien. De koude uitstraling vanaf
de grond wordt zo minder en dat kan net genoeg zijn om de bloemen te beschermen tegen
onderkoeling.
Als het afgevallen blad van de bomen nog niet is verteerd, is het goed omdat nu te verwijderen.
U voorkomt dat schimmels op het oude blad weer actief worden.
Het kan voorkomen dat er kleine rupsjes in de eetbare pruimen zitten, dit wordt veroorzaakt door
de pruimenmot. Deze mot overwinterd onder de schors van de boom en wordt in het voorjaar
actief. Heeft u dit vorig jaar gehad, dan kunt u dit voorkomen door te bestrijden.
Het advies is om kort na de bloei van de pruimenboom te bespuiten met Pyrethrum (biologisch)
of Calypso. Deze behandeling in juli nog één keer herhalen.
Half april kunt u weer de zakjes met stro ophangen in de fruitbomen, ter bestrijding van insecten.
Voor meer informatie bezoek onze site, onder seizoenstip.
Maak in het voorjaar de boomspiegel weer schoon van onkruid, zodat u daar water en
meststoffen kunt geven. Strooi geen houtsnippers onder de bomen!
Wist u dat kippen die onder de fruitbomen lopen, heel veel schadelijke insecten kunnen opeten?
Veel insecten overwinteren namelijk in de grond.
Zodra er weer leven in de boom komt, kunt u de bomen bemesten.
Culterra of kunstmest 12-10-18 is daar geschikt voor.
Als er een droge periode is, de fruitbomen goed water geven.
Vooral de maand mei is daarbij belangrijk.
Fruitbomen zijn nog goed te planten, er is nog volop keus uit vele (oude) rassen.
Als er actuele zaken zijn, dan sturen wij u een tussentijds mailbericht.
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