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Vruchtboomkwekerij G.Snel, Naarden
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2008.
Op dit moment ontwikkelt de natuur zich bijzonder snel. Het uitlopen van de perenknoppen is al
goed te zien, sommige soorten pruimen worden ook al wakker. Door de vroege ontwikkeling is
de kans heel groot dat er nog vorstschade ontstaat aan de bloemen. Helaas is daar niets aan te
doen. De beroepskweker voert een beregening uit, voor de particulier heeft het geen zin om
‘s avonds de bomen even nat te sproeien en dan rustig te gaan slapen.
In de loop van de zomer krijgen wij erg veel vragen over oranje vlekken in de bladeren.
Dit is de perenpokziekte. Op onze site www.fruitbomenkwekerij.nl (klik op seizoentip) komen
wij daar uitgebreid op terug met foto’s en de behandeling ervan.
Moet u nog perenbomen snoeien? Dan wordt het de hoogste tijd. De uitgelopen knoppen zijn
zeer breekbaar, wees voorzichtig met het er uit halen van het gesnoeide hout.
Appelbomen kunt u nog rustig snoeien.
Pruimenbomen snoeit u na de oogst.
Een snoeitip: snoeien doet groeien, niet snoeien doet bloeien.
Voor degenen die onze snoeicursussen hebben gevolgd zal deze uitspraak duidelijk zijn.
Voor het snoeien van druiven is het nu te laat, als u ze nu snoeit gaan ze bloeden.
De beste snoeitijd voor druiven is eind januari, begin februari.
Bemesten van fruitbomen moet u elk jaar doen. De beste tijd is zodra er leven in de boom komt
(dat deze gaat uitlopen). Gebruik een goede mestkorrel o.a. Culterra. Let goed op de hoeveelheid
die op de verpakking staat, dit product is in elk goed tuincentrum te koop.
Heeft u geen bezwaar tegen kunstmest, dan is dit ook goed te gebruiken.
Gebruik 12-10-18 ( NPK).
U kunt nu nog volop bomen planten! Wij adviseren u graag voor de keuze in de rassen.
Als u bomen in dit seizoen heeft gepland is het aan te bevelen om voldoende water te geven
zodra de bomen uitlopen, houdt dit vol tot de langste dag ( 21 juni). Een klein dijkje rond de
boom voorkomt dat het water weg loopt.
Rozen kunt u vanaf nu snoeien. Verwijder eerst het dode hout in de struik, verwijder ook kleine
dunne takjes die net boven de grond zijn ontstaan. De overgebleven dikke takken snoeit u terug
tot 10 cm boven de grond. Als u kort snoeit komen er zware scheuten terug die het mooist
bloeien.
In onze volgende nieuwsbrief rond de bloei van fruitbomen besteden wij veel aandacht aan
ziekten en plagen die in de fruitbomen kunnen optreden.
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