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Vruchtboomkwekerij G.Snel, Naarden
Nu de oogst van de bomen is en de bladeren er nog aanzitten, is het een mooie tijd om bij oudere
bomen de dode taken er uit te halen. U kunt deze goed herkennen omdat de dode takken nu kaal
zijn. Verwijder deze takken tot aan de stam. Is er twijfel of een tak dood is dan kunt u met een
klein mesje iets van de bast verwijderen.
Is het hout eronder bruin dan is de tak dood, is het hout eronder groen dan leeft de tak nog.
Verder wacht u met snoeien tot alle bladeren er volkomen af zijn.
Pruimen kunt u nu niet snoeien (moet kort na de oogst). Moet er toch gesnoeid worden wacht dan
tot de bomen in bloei staan.
Controleer, voordat de herfst stormen komen, of de bomen goed vast staan.
Geen houtsnippers of gemaaid gras rond de bomen doen.
Dit in verband met muizen en schimmels!
De laatste tijd krijgen wij veel vragen over de oranje vlekken met bobbels aan de onderkant van
de bladeren van perenbomen. Dit is perenpokziekte. Als u dit heeft is het verstandig om alle
bladeren die vallen op te ruimen. Wij komen in het vroege voorjaar hier uitgebreid op terug met
een advies om deze ziekte te voorkomen. Dit doen wij in een extra nieuwsbrief.
Wist u dat de natuur 14 dagen vroeger is, ook het fruit was 14 dagen eerder rijp.
Oorzaak: de mooie en warme maand april, toen werd alles eerder wakker.
Bomen die eenmaal in de tuin staan, moet u niet meer verplanten. Dit gaat ten koste van groei en
vruchtbaarheid. Maar soms moet het. De beste tijd is dan tegen de Kerst. Gebruik om de wortels
een ruime hoeveelheid potgrond, GEEN TUINAARDE!!! Gebruik een goede paal om de boom
weer vast te zetten. In het voorjaar goed water geven.
Geef de fruitbomen voor de winter beslist geen mest meer!
Het nieuwe verkoopseizoen voor fruitbomen begint op onze kwekerij 1 november a.s.
Voor grotere bomen is eind november de beste tijd.
U kunt de hele winter doorplanten zolang het niet vriest.
Met ingang van ons nieuwe verkoopseizoen zijn wij voor het eerst op maandag gesloten.
Verdere openingstijden vindt u op onze website.
Wij houden op de zaterdagen in januari 2008 verschillende snoeicursussen.
Er is nog beperkte ruimte beschikbaar.
Tip: als u niet weet wat u moet snoeien, snoei dan niet. Verkeerd gesnoeide bomen zijn moeilijk
te herstellen. U krijgt een boom nooit klein door zwaar te snoeien. Snoeien doet groeien.
Volgende nieuwsbrief: begin januari met tips over snoeien.
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