NIEUWSBRIEF 24
maart 2016

Vruchtboomkwekerij G.Snel, Naarden
Na een zeer natte winter met weinig vorst, staat toch het voorjaar voor de deur.
Wij willen u graag informeren met onderstaande tips voor fruitbomen en rozen.
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Het snoeien van appel- en perenbomen kunt u doen tot aan de bloei. Groeien de bomen erg
hard, snoei dan niet (snoeien doet groeien). Twijfelt u of er voldoende bloemknoppen zijn,
wacht dan tot de eerste knoppen uitlopen. De eerste knoppen die uitlopen zijn namelijk altijd
de bloemknoppen, deze kunt u dan laten zitten. De bladknoppen lopen later uit.
Let wel op, de bloemknoppen kunnen makkelijk afbreken. Haal vervolgens voorzichtig het
gesnoeide hout uit de boom.
Alle steenvruchten (kers, pruim, perzik enz.) snoeit u net na de bloei, dit om ziekte als
loodglans te voorkomen.
Het snoeien van kleinfruit (bessen, bramen enz.) kunt u het beste nu doen.
Druiven mogen echter niet meer gesnoeid worden, dit i.v.m. het ‘bloeden’.
Rozen kunnen vanaf half maart gesnoeid worden. Verwijder bij struik- en stamrozen eerst
het dode hout, daarna knipt u de gezonde takken op 10cm boven de grond of stam af.
Een korte snoei geeft een goede groei reactie, met een mooie bloei als gevolg.
Bij klimrozen laat u de grote takken staan, de zijtakken kunnen op 10cm afgeknipt worden.
Bemesting: er zijn verschillende meststoffen om fruitbomen te voeden, bijvoorbeeld Culterra
(gedroogde koemest) of kunstmest 12-10-18 (N.P.K.)
Als er gras groeit onder de fruitbomen dan kunt u het beste nu bemesten, omdat het gras nog
niet groeit. Bij een schone boomspiegel bemest u als de eerste knoppen uitlopen.
Als de fruitbomen vast staan aan een paal, controleer deze goed. Check ook of het
bindmateriaal nog in orde is.
Maai tijdens de bloei van de fruitbomen het gras onder de bomen kort af. Bij kort gras kan
de warmte vanuit de grond uitstralen naar boven, dit kan nachtvorstschade aan de bloemen
voorkomen.
Rondom nachtvorstschade bestaat het misverstand om in de avond de fruitbomen even te
besproeien met water. Bij deze methode kan het zelfs nachtvorstschade bevorderen.
Beroepskwekers besproeien hun fruitbomen vanaf het moment dat het onder nul is tot de
volgende dag als het ijs weer gaat smelten. Alleen op deze wijze worden de bloemknoppen
beschermt.
Waren er vorig jaar veel bladeren bij de perenbomen aangetast met oranje vlekken, dan is het
nu de tijd om dit te behandelen. Meer informatie daarover vindt u terug op onze website
onder seizoentip.
Voor het bestrijden van ziekte en plagen kunt u de website van Bayergarden raadplegen
(www.bayergarden.nl). Daar staan ook veel biologische middelen op.
Voor het planten van nieuwe fruitbomen is het nu een prima tijd. Wij hebben veel rassen en
maten in hoog- en halfstam, daarnaast zijn er ook oudere bomen op voorraad.
Wij geven graag advies als u plannen heeft voor het aanplanten van fruitbomen. Het advies
dat u krijgt is gratis.
Wij hopen op een goed voorjaar met mooi ‘bloeiweer’.

Heeft u vragen, laat het ons weten.

Gert & Betty Snel

www.fruitbomenkwekerij.nl

