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De bloei van de fruitbomen verliep dit jaar heel snel, door het plotselinge warme weer.
Desondanks waren er genoeg insecten aanwezig voor een goede bevruchting.
Ook was het zeer lang droog, waardoor sommige bomen het moeilijk hadden als er niet
voldoende water werd gegeven.
Begin mei is er op verschillende plaatsen nachtvorst geweest (tot min 7 graden aan de grond).
Hier en daar komt schade aan de bladeren voor, die zwart zijn geworden en vruchtjes die al van
de boom zijn gevallen. Daar is helaas niets aan te doen, de natuur is soms grillig.
In deze nieuwsbrief uw aandacht voor de volgende punten:














Is er nog geen bemesting uitgevoerd? Doe dit dan zo snel mogelijk.
Ook dit jaar zijn er weer veel rupsen in verschillende soorten. Houd dit goed in de gaten, als
er aan het blad wordt gegeten, dan zijn ze aanwezig.
Heesters en andere bomen herstellen zich meestal goed, bij fruitbomen gaat dit ten koste van
de vruchten. Een goede bestrijding is aan te raden, kijk op www.bayergarden.nl voor de juiste
oplossing.
Soms kan bloedluis in uw bomen een probleem vormen. Bloedluis is te zien aan de witte
pluisjes op de takken, als u dit kapot maakt wordt het rood. Het bestrijden van deze insecten
is moeilijk, u kunt het biologische product Pyrethrum (Bayer) hiervoor gebruiken.
Ons advies is om met een handschoen aan de witte pluis goed kapot te wrijven en dit blijven
herhalen.
Het is nu de tijd om de potjes met stro op te hangen tegen de oorwormen. Oorwormen zijn
een goede bestrijder voor veel plagende insecten.
Zie de informatie op onze site onder seizoenstip.
Door het mooie bloeiweer zijn veel fruitbomen rijk bezet met vruchten, in sommige gevallen
zelfs te veel. Goed dunnen (krenten) is aan te raden.
U kunt alles hierover lezen op onze site onder seizoenstip, let wel op het juiste moment van
handelen.
Snoeien in de zomer raden wij af, fruitbomen kunt u het beste snoeien in de winter.
Voor de bestrijding van perenpok ziekte is het nu te laat, dit doet u tijdens de bloeiperiode.
Bij zeer sterke temperatuur schommelingen kan er wat geel blad van de bomen vallen.
Meestal zijn dit aangetaste bladeren, dit is geen probleem.
Tot de langste dag (21 juni) groeien de bomen op z’n best. Wat na de langste dag groeit, is
een toegift van de natuur.
Het is nu tijd om de nieuwe loten, waar de afgelopen winter de waterloten zijn weg gesnoeid,
eruit te trekken. Dit onderwerp is behandeld tijdens onze snoeicursussen.

In de zomer kunnen geen fruitbomen worden geplant. Pas op voor bomen in pot, deze zijn
gewend om met de wortels rond te groeien, en blijven dit doen, wat ten koste gaat van groei en
bloei.
Wij wensen u een mooie en groeizame zomer.

Gert & Betty Snel

www.fruitbomenkwekerij.nl

