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Dit voorjaar hadden wij een zeer vroege ontwikkeling van de fruitbomen. Ook de bloei was
vroeg, maar het weer was goed de bestuiving was daardoor zeer goed. Zo te zien is alles goed
gezet (vruchten). Eind mei begin juni vindt er nog een natuurlijke rui plaats. Dit noemen wij de
‘juni-rui’. Voor dat u gaat dunnen (te veel vruchten verwijderen) moet u eerst deze rui afwachten.
Voor meer informatie over het dunnen van fruit kunt u terecht op onze website, onder het kopje
seizoenstip.
In het voorjaar geplante bomen hebben het moeilijk gehad met de droogte en het schrale weer.
Nu er weer regen gevallen is zullen deze bomen zich weer vrij snel herstellen, in het uiterste
geval gebeurt dit na de langste dag (21 juni). Laat rond de stam niets groeien.
Onkruid bestrijden onder de bomen met roundup® is gevaarlijk. U mag geen uitlopers op de
stam raken. Na 21 juni geen roundup® meer gebruiken onder de vruchtbomen.
Fruitbomen nu niet meer snoeien!!
Bemesting:
Door de langdurige droogte is de bemesting meestal uitgesteld. Nu kunt u de bomen goed
bemesten. Ook fruitbomen vragen om eten!!
U kunt gedroogde koemest gebruiken b.v. Culterra. Let goed op de hoeveelheid die u moet
strooien, dit staat vermeld op de verpakking. Ook kunt u kunstmest gebruiken b.v. 12-10-18
(N.P.K.). Strooi deze meststoffen met wat regenachtig weer, ze lossen dan snel op.
Geen stalmest rond de bomen doen in deze tijd (dit gebeurd alleen in januari/februari).
Bij een slechte groei of slechte bladstand kunt u de bemesting rond eind juni nog een keer
herhalen. Daarna niet meer bemesten.
Enkele tips…
1. Een klein zwart geperforeerd plastik zakje vullen met stro en dat in de boom hangen, daar
kunnen oorwormen in leven. Oorwormen eten namelijk veel schadelijke insecten op die in de
fruitbomen voor kunnen komen.
2. Heeft u last van woelmuizen of woelratten? Deze beestjes eten de wortels van fruitbomen op.
Een paar zwarte bessen rond de stam planten en de woelmuizen / woelratten verdwijnen.
3. Wilt u ziektes bestrijden? Kijk dan even op www.bayergarden.nl.
4. Wist u dat als er luizen in de bomen komen (nog geen gekrulde bladeren) deze heel goed met
een koude waterstraal verwijderd kunnen worden.
5. Controleer of de bomen goed vaststaan. Let op dat boomband niet ingroeit.
6. Let bij leibomen op dat u nu moet toppen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze
website onder het knopje snoeien.
Voor u gelezen…
“Klein groepje bomen klaart lucht”
Een relatief kleine oppervlakte met bomen is al voldoende om plaatselijke luchtvervuiling weg te
vangen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Wageningse onderzoekinstituut Alterra. Het blijkt
dat de bomen 10% van het fijnstof en 6% van de ammoniak uit de lucht halen. Dat een boom of
struik fijnstof en ammoniak afvangt, is bekend. De gegevens zijn echter niet eerder gebruikt om
het totale luchtzuiverende effect van alle beplanting in een concreet gebied te berekenen.
Wij hopen dat u onze nieuwsbrief kunt gebruiken en wensen u een mooie zomer toe.
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