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Vruchtboomkwekerij G.Snel, Naarden
In de afgelopen weken werden wij geconfronteerd met een korte maar heftige winter.
Op sommige plaatsen daalde de temperatuur tot min 22 graden Celsius.
Door deze extreme lage temperaturen kon het niet uitblijven dat er schade is ontstaan aan de fruitbomen.
Op dit moment is het nog onduidelijk over de omvang hiervan, maar dat er schade is staat vast.
Door de vroege ontwikkeling van de bomen in januari was de sapstroom al goed op gang gekomen.
Daardoor waren de knoppen van perenbomen erg gevoelig voor de vorst.
Moet u de perenbomen nog snoeien, spaar dan zoveel mogelijk de bloemknoppen.
Bent u nieuwsgierig of de bloemknoppen nog goed zijn, knip dan een paar takjes met bloemknoppen en
zet deze in een vaas op een warme plaats. Binnen een week kunt u zien of de knoppen uitkomen en
bloemen worden. Bij appels en pruimen zien wij vooralsnog geen schade, de bloemknoppen waren nog in
slaap toen de vorst kwam.
Vorstschade kan ook optreden aan de stam van de boom.
Overdag wordt de stam aan de zonzijde warm en in de nacht extreem koud. Door deze schommelingen
kan de bast gaan scheuren door het ontstaan van een te grote spanning.
Dit is nu al goed te zien, het lijkt alsof er met een mes in de lengte richting van de stam is gesneden.
Later gaat de bast open staan.
Voordat de bast open gaat staan kunt u dit repareren door aan weerszijde van de scheur de bast dicht te
timmeren. Dit doet u met koperen spijkertjes of spijkertjes van roestvrij staal.
Het is een oude methode maar werkt goed, de ontstane scheur zal binnen één jaar weer dicht groeien.
Op dit moment constateren wij tevens veel vorstschade in de rozen. Takken zijn tot aan de grond toe
zwart geworden. Wacht dit jaar met snoeien tot eind maart dan kan de plant zich misschien nog herstellen.
U kunt dan goed zien wat leeft of wat dood is. Groene takken leven, zwarte takken zijn dood.
Druiven kunt u nu snoeien, niet te lang meer wachten!
Het snoeien van appel- en perenbomen kan tot dat de knoppen opengaan.
Nu de winter voorbij is kunt u ook weer volop fruitbomen planten.
Wij hebben vele rassen en leeftijden op onze kwekerij staan.
Ook voor advies kunt u bij ons terecht, neem gerust contact op.
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