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Terug kijkend op de oogst van het afgelopen najaar, waren de opbrengsten goed tot zeer goed.
Wij willen u wat tips meegeven over snoei en bemesting zodat het ook dit jaar weer kan leiden
tot een goede oogst.
Snoeien
• Gebruik voor het snoeien altijd een goede en scherpe snoeischaar, dit geeft mooie gladde
wonden. Ook een scherpe zaag werkt beter.
• Het is nu een mooie tijd om te snoeien, tot kan totdat de knoppen gaan uitlopen.
• Als er zwaar hout uit de boom moet, doet u dit als eerste. Zware takken eerst op een stomp
zagen, tak verwijderen en daarna de stomp verwijderen. Zo voorkomt u uitscheuren.
Bij twijfel of een tak leeft eerst met een klein mesje een stukje van de bast opbeuren.
Als het hout eronder bruin is dan is de tak dood, is het hout eronder groen dan leeft de tak.
Daarna kunt u het kleine hout snoeien.
• Let goed op het verschil tussen bloemknoppen en bladknoppen. Vruchtknoppen ‘staan’ op
het hout en bladknoppen ‘liggen’ op het hout.
• Knip niet teveel bloemknoppen weg, want dat zijn immers de vruchten!
• Steenvruchten (pruimen, kersen, perzik enz.) snoeit u nu niet, het juiste moment daarvoor is
direct na de bloei of direct na de oogst. Dit in verband met kans op loodglans.
• Druiven moet u zo snel mogelijk snoeien in verband met het ‘bloeden’. De sapstroming is
door de zachte winter al goed op gang.
• Zorg ervoor dat u de rozen niet te vroeg snoeit. Half maart is de beste tijd, ook al zijn ze nu
een beetje uitgelopen door de zachte winter. Rozen snoeit u kort, ongeveer 10 cm boven de
grond. Bruin, dood hout goed verwijderen. Op een ‘oog’ snoeien is niet zo belangrijk.
Door kort te snoeien krijgt u stevige takken terug, die beter bloeien.
Bemesten
• Fruitbomen vragen om een goede bemesting. Een oud gezegde: ‘eerst brengen dan halen’.
• Heeft de grond kalk nodig, dan kunt u dit in deze tijd strooien. Gebruik een poedervorm,
korrels lossen namelijk niet zo snel op.
• Wilt u stalmest gebruiken, dan kunt u dit ook nu prima doen. Koeien- en paardenmest met
stro is zeer geschikt. Dit brengt u aan op de boomspiegel, niet tegen de stam.
Let op: gebruik geen kalk en stalmest tegelijk!
• Bij het net uitlopen van de knoppen kunt u bemesten met Culterra (gedroogde koeienmest)
of kunstmest type 12-10-18 (NPK). Als er alleen gras onder de bomen staat moet u wat
eerder bemesten anders profiteert alleen het gras van de bemesting. Gras gaat al groeien bij
temperaturen boven de 12 graden Celsius.
Planten
• Het is nu volop de tijd om nieuwe fruitbomen te planten. Wij hebben een groot assortiment
half- en hoogstam fruitbomen in oude rassen, ook zwaardere bomen die meteen vrucht
dragen. Vraag vrijblijvend ons advies.
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen dan lezen wij dit graag.
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