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Vruchtboomkwekerij G.Snel, Naarden
Na een lange winter wordt het toch voorjaar!
De natuur is later dan andere jaren, maar bij warm weer wordt dit weer ingehaald.
Door de kleine oogst van vorig jaar hebben de fruitbomen de tijd gekregen om heel veel
bloemknoppen te zetten voor dit jaar. De vooruitzichten voor een goede oogst zijn prima.
Aandachtspunten voor het voorjaar:
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•
•
•
•

Tijdens het bloeien van de fruitbomen kan een nachtvorst schade aanbrengen aan de
bloemen. Zoals wel eens gedacht wordt om ‘s avonds de bomen even nat te sproeien heeft
dit een averechtse werking. Wij raden u dit dan ook af.
Tijdens het bloeiseizoen het gras onder de fruitbomen kort maaien, daarnaast geen
grondbewerking toe passen tijdens deze periode.
Het is nu tijd voor een goede bemesting van uw bomen. U kunt kiezen voor Culterra
(gedroogde koemest) of kunstmest 12-10-18.
Let op de juiste hoeveelheid, voor Culterra staat dit vermeld op de verpakking.
Voor de kunstmest 12-10-18 is 700 kg per ha. aan te raden (1 ha. is 10.000 m2 ), even terug
rekenen naar de door uw te gebruiken oppervlakte.
Voor bemesting met stalmest is het nu te laat, dit kan alleen in de maanden januari/februari
worden aangebracht.
Strooi de meststoffen onder de boom zo groot als de kroon van de boom is.
Bij slecht groeiende bomen, kunt u dit op 21 juni (langste dag) noch één maal herhalen.
Snoeien van appel- en peren bomen kunt u nog doen tot de bloei.
Pruimen snoeit u kort na de bloei of direct na de oogst. Snoei pruimen niet te veel!
Heeft u vorig jaar last van perenroest of perenpokziekte gehad, het is nu het juiste moment
om daar wat aan te doen. Op onze website, www.fruitbomenkwekerij.nl, onder het kopje
seizoenstip staat dit uitgebreid beschreven.
Gebruik tijdens de bloei geen chemische middelen, het is zelfs wettelijk verboden, én slecht
voor de bijen.
Rond half mei kunt u de potjes met stro weer in de bomen hangen voor een goede
biologische bestrijding van insecten. Onder seizoentip op onze website kunt u daar alles over
lezen.
Heeft u dit voorjaar nieuwe fruitbomen geplant? Geef deze dan regelmatig op een vaste dag
water. Jonge bomen één emmer per week, oudere bomen twee emmers per week.
Dit volhouden tot begin juni, een sproeisysteem is niet voldoende.
Als de bloei goed verloopt met mooi weer en voldoende bijen zullen de bomen genoeg
vruchten zetten. Maar te veel vruchten is ook niet goed voor de boom en het volgroeien van
de vruchten. Een goede vrucht dunning is dan noodzakelijk, hoe u dit uitvoert staat
uitgebreid vermeld op onze website onder seizoenstip.

Heeft u vragen over de boven genoemde tips, dan lezen wij dit graag.
Wij wensen u een mooi voorjaar toe met goed bloei-weer.
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