NIEUWSBRIEF 18
juni 2012

Vruchtboomkwekerij G.Snel, Naarden
Nu het voorjaar goed opgang komt, is het duidelijk dat de wintervorst van februari jl. zijn tol
heeft geëist. Vooral peren, pruimen en kweeperen bomen hebben het moeilijk of doen het
helemaal niet.
Ook veel bloemknoppen van de peren zijn helaas bevroren, het zal een kleine oogst worden.
Veel stammen hebben vorstscheuren in de lengte richting van de stam, zoals wij in onze vorige
nieuwsbrief al vermelde.
Bij twijfelachtige bomen is ons advies om deze tot na de langste dag (21 juni) te laten staan, het
kan zijn dat de natuur zich nog hersteld.
Aandachtspunten voor juni:
• Bij slechte groei kunt u nog een bemesting uitvoeren (tot uiterlijk 21 juni).
•

Waar in het afgelopen snoeiseizoen waterloten zijn weg geknipt, kunt u nu de jonge ontstane
loten er uittrekken (niet knippen). In onze snoeicursus is hier extra aandacht aan besteed.

•

Het is nu de tijd om potjes met stro in de boom te hangen om zo oorwormen aan te trekken.
Oorwormen zijn goed voor een biologische bestrijding van veel insecten.
Zie onze website onder seizoentip.

•

Rupsen komen in deze tijd al veel voor. U kunt deze met het biologische middel Pyrethrum
(Bayer) goed bestrijden . Dit middel is gemaakt van de margrietplant.

•

Bloedluis komt helaas regelmatig voor en is moeilijk te bestrijden. Het lijkt net of er plekjes
witte watjes in de bomen komen. Bij het kapot maken met de vinger is het rood gekleurd.
Ons advies is trek een handschoen aan en wrijf de plekjes goed kapot, of gebruik een harde
borstel. Blijf dit wel de hele zomer herhalen.

•

Appels en pruimen hebben goed gebloeid en laten nu een goede tot zeer goede zetting van de
vruchten zien. Bij te veel vruchten (vooral bij pruimen) is uitdunnen een noodzaak.
Lees het verhaal daarover op onze website onder seizoentip.

•

Wij raden het af om bij de fruitbomen een zomersnoei toe te passen.

In de zomer is het planten van fruitbomen niet mogelijk.
Vanaf 1 november is het weer planttijd, noteer dat vast in uw agenda!
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