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Nu het voorjaar nadert, zijn er enkele aandachtspunten voor het verzorgen van uw fruitbomen.
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Als er nog oud blad onder de bomen ligt kunt u dit nu nog verwijderen. Op het af gevallen
blad overwinteren namelijk veel schimmels, deze worden in het voorjaar weer actief.
Snoeien van appel- en perenbomen kunt u nog doen tot dat de knoppen gaan uitlopen.
Bij steenvruchten, zoals pruimen, kersen enz., kunt u beter wachten met snoeien tot direct
na de bloei. Steenvruchten mogen niet te zwaar gesnoeid worden!
Rozen kunt u nu snoeien, van half tot eind maart.
Fruitbomen vragen ieder jaar om een goede bemesting. Gebruik een gedroogde koemest,
bijvoorbeeld Culterra, let op de juiste hoeveelheid die op de verpakking staat.
De oppervlakte die u strooit is net zo groot als de totale kroon van de fruitboom.
Als u gras onder de fruitbomen heeft dan kunt u het beste nu Culterra strooien, het gras
groeit nog niet, bij later strooien gaat de voeding naar het gras in plaats van naar de
fruitbomen. Strooi op een regen achtige dag.
Op een zwarte boomspiegel (zonder gras) strooien zodra de knoppen gaan uitlopen.
Als u kunstmest gebruikt kunt u het beste de verhouding 12-10-18 (stikstof-fosfor-kali)
gebruiken.
Heeft u de laatste jaren last gehad van oranje vlekken op de bladeren van de perenboom
(perenroest) dan kunt u deze nu bestrijden. Een advies hierover staat op onze website onder
seizoenstip.
Tijdens de bloei van de fruitbomen het gras onder de bomen goed kort maaien, dit heeft een
positieve werking op de nachtvorst (uitstraling warmte van de grond).
Na de bloei kunt u weer de potjes met stro in de boom hangen, dit voor een goede
biologische bestrijding van insecten. Zie onze website onder seizoenstip.
Tot eind april kunt u nog heel goed nieuwe fruitbomen planten. Een oud gezegde is ‘hoe
vroeger hoe beter’.
Onze kwekerij is geopend dinsdag t/m vrijdag van 8.00 – 12.00 en van 13.00 – 17.00 uur.
Op zaterdag zijn wij open van 8.00 – 13.30 uur.
Heeft u dit seizoen al fruitbomen geplant, begin met water te geven zodra de knoppen uit
lopen. Bij pas geplante fruitbomen een goede boomspiegel van 1 bij 1 meter maken, deze
gras en onkruid vrij houden.

Heeft u vragen, laat het ons weten.
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