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Het jaar 2011 zal de boeken ingaan als een bijzonder vruchtbaar jaar.
Het mooie weer tijdens de bloei heeft er voor gezorgd dat de zetting van de bloemen optimaal
was. Precies op tijd (eind mei) kwam er genoeg regen om de vruchten goed te laten groeien.
Het resultaat een bijzondere goede oogst.
In dit jaar is weer duidelijk gebleken, dat het dunnen (krenten) van de vruchten heel belangrijk is.
Bij het niet dunnen van de vruchten kunnen takken heel gemakkelijk breken door het enorme
gewicht van de vruchten, daarnaast blijft het fruit klein.
Zo’n volle boom geeft dan alle energie aan de vruchten en kan moeilijk nieuwe bloemknoppen
maken voor volgend jaar, met als gevolg weinig bloemknoppen voor 2012.
Ook als de oogst achter de rug is vragen fruitbomen in de winter speciale aandacht.
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Maai het gras rondom de boom kort.
Lang gras trekt muizen aan, die graag in de winter aan de wortels eten.
De boomspiegel niet afdekken met stro of boomschors.
Zakjes die in de boom gehangen zijn tegen de oorwormen nu binnen halen.
De oorwormen overwinteren in de grond.
Let goed op de boompalen of deze nog goed zijn, slechte (verrotte) palen vervangen.
Scheef gezakte bomen kunt u in de winter weer rechtzetten, graaf voorzichtig wat grond weg
rond de stam en trek de boom weer recht. Plaats een goede boompaal en bevestig deze met
boomband aan de boom.
Geen bemesting voor de winter uitvoeren, dit wordt gedaan in het voorjaar.
Gevallen blad verwijderen of versnipperen met de grasmachine. Versnipperen bevordert het
verteren van het blad. Op afgevallen bladeren kunnen veel schimmels overwinteren.
Ook over gebleven vruchten verwijderen. Niet op de composthoop doen anders neemt u de
schimmels volgend jaar weer mee terug naar de bomen.
Het snoeien van appels en peren kan gebeuren als al het blad van de boom is gevallen.
Snoeien als het vriest is geen probleem.
Pruimen in de winter niet snoeien, dit doe je na de oogst of kort na de bloei.
Slechte fruitbomen kunt u het beste verwijderen. Een slechte boom wordt bijna nooit meer
een goede en gezonde boom.

Het planten van nieuwe fruitbomen kan de hele winter zolang het niet vriest.
In het najaar planten heeft onze voorkeur, dus kom nog deze maand langs om uw fruitboom te
kopen.
Wij kweken jonge bomen, maar ook al grotere bomen die meteen vruchten dragen.
Dan is het oude gezegde van boompje groot…….. niet van toepassing.
Geeft deze nieuwsbrief u vragen, dan lezen wij dit graag,

Gert & Betty Snel

www.fruitbomenkwekerij.nl

