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Vruchtboomkwekerij G.Snel, Naarden
Het afgelopen jaar begon met een bijzonder vroeg voorjaar, ook de fruitgewassen konden
gemiddeld 14 dagen eerder geoogst worden.
De oogst was goed tot zeer goed, nachtvorst in het voorjaar was er niet en tijdens de bloei konden
de bijen goed hun werk doen. De late rassen komen maar moeilijk op kleur, de nachten zijn te
warm.
Een aantal tips voor het komende najaar:
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•
•
•
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•
•

Nu de bladeren nog aan de boom zitten, kunt u goed zien of er dode takken zijn. Deze kunt u
het beste nu verwijderen, vooral bij oudere bomen.
Als het blad gevallen is kunt u dit het beste opruimen, dit in verband met eventuele
schimmels die daarop overwinteren. De bladeren niet op de composthoop doen!
Is blad ruimen moeilijk vanwege het gras, dan kort maaien zodat de afgevallen bladeren
worden versnipperd. Dit bevordert de vertering van het blad.
De boomspiegel rondom de stam van onkruid of gras ontdoen. Muizen eten graag aan de
wortels en schuilen in het onkruid of gras.
Snoeien van appel- en perenbomen doet u als de bladeren voor 100% van de boom zijn.
Steenvruchten (kers, amandel, pruim enz.) nu niet meer snoeien. Wacht daarmee tot het
voorjaar als de boom in bloei komt.
Wilt u meer weten over het snoeien van fruitbomen, kom naar onze snoeicursus.
Meer informatie hierover staat op onze website.
In het najaar geen bemesting uitvoeren. Bemesten doet u in het vroege voorjaar, noteer dit
alvast in uw agenda.
Op zure grond kunt u kalk strooien, dit doet u in januari. Bij twijfel eerst de zuurgraad
bepalen. Er zijn eenvoudige testmiddelen te koop in een tuincentrum.
Maakt u gebruik van stalmest, doe dit in januari. Let op, kalk en stalmest mag niet
gelijktijdig worden toegevoegd. Er moet minimaal vier weken tussen zitten.
Controleer of de steunpalen, bij met name jonge bomen, nog goed zijn. Doe dit voordat de
herfststormen komen.
Vanaf zaterdag 1 november a.s. kunt u weer fruitbomen planten.
Onze kwekerij is dan weer geopend, onze openingstijden zijn:
Dinsdag t/m vrijdag van 8.00 – 12.00 en van 13.00 – 17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 – 13.30 uur.
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