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Vruchtboomkwekerij G.Snel, Naarden
De oogst is weer achter de rug en we kunnen de balans opmaken over wat er is geplukt.
De appeloogst is landelijk gezien ongeveer 60% van normaal, de perenoogst was zelfs slecht.
Er waren dit jaar drie factoren die een rol speelde voor de slechte oogst:
1. Vorig jaar was een top oogst, daardoor hebben de fruitbomen minder bloem knoppen
gemaakt voor dit jaar. Dit noem je een beurtjaar.
2. De strenge winter van februari jl. heeft veel schade toegebracht aan de vruchtknoppen en de
bomen zelf.
3. Tijdens de bloei was het geen goed weer voor de bestuiving, daarnaast was er op veel
plaatsen nachtvorst.
Conclusie: de fruitoogst is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.
De zeer strenge vorst van februari jl. heeft ook zijn tol geëist onder jonge fruitbomen vooral bij
peren, pruimen, kersen en kweeperen.
Toch zijn deze bomen normaal uitgelopen (reserve sappen) maar in de tweede helft van de zomer
kwam er plotseling een vroege herfstkleur en vielen de bladeren af.
Als u twijfelt of deze bomen nog leven adviseren wij het volgende:
Met een klein scherp mesje kunt u op de stam en takken even door de bast snijden tot op het
hout, een inkeping van ongeveer een halve centimeter lang is voldoende. Als u de bast iets optilt
moet het hout groen zijn, dan leeft de boom. Pas op dat het kleine stukje bast wel aan de boom
blijft zitten. Geen grote wonden maken!
Nu het najaar is geworden zijn er een aantal aandachtspunten, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Afgevallen blad en vruchten van de fruitbomen kunt u het beste verwijderen. Dit in verband
met het overwinteren van verschillende schimmels. Dit niet op de composthoop gooien.
Beslist geen bemesting uitvoeren in het najaar.
Geen houtsnippers op de boom spiegel strooien.
Zakjes of potjes met stro voor de oorwormen, verwijderen.
Snoeien als alle bladeren van de boom zijn gevallen.
Zorg dat de bomen goed vast staan, voor de herfststormen.

Het najaar is bijzonder geschikt om weer nieuwe fruitbomen te planten.
De afgelopen zomer zijn wij op de kwekerij weer druk geweest om alles te verzorgen zodat er
ook dit najaar weer goede fruitbomen te koop zijn.
Wij hebben een groot assortiment in half- en hoogstammen. U kunt kiezen voor een jonge boom
of voor een volwassen boom die direct vrucht draagt.
De jonge bomen zijn vanaf 1 november reeds leverbaar. Bij de grotere volwassen bomen
wachten wij tot alle bladeren op natuurlijke wijze zijn gevallen. Op onze kwekerij worden geen
chemische middelen gebruikt om de bladval te bevorderen.
Planttijd voor deze grotere bomen is naar verwachting vanaf de derde week van november.
Tevens verkopen wij: bessen (rood, wit, zwart en kruisbessen) in struik en halfstam, bramen,
Japanse wijnbes, druiven, zomer- en herfst frambozen.
Daarnaast hebben wij ook een mooi assortiment rozen (struik, stam en klim).
Heeft u plantadvies nodig of wilt u weten welke rassen het beste zijn om te planten?
Neem gerust contact met ons op.
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