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Vruchtboomkwekerij G.Snel, Naarden
De bloeiperiode van fruitbomen is alweer voorbij. Het was, gezien het tijdstip, een hele normale
periode. Dit blijkt uit onze eigen registratie van bloeidata van de afgelopen 30 jaar.
Tijdens de bloei van de pruimen is er nachtvorst opgetreden, wat hier en daar toch tot schade
heeft geleidt aan de bloemen. Nu afwachten wat de goede bloemen aan vruchten gaan geven.
Na de bloei is het altijd een periode dat er insecten in de fruitbomen kunnen komen o.a
bladluizen. Als u wilt kunt u deze heel goed en verantwoord bestrijden met Calypso of Admire®.
Rupsen kunnen in de komende weken ook actief worden.
Voor bestrijding van ziekten en plagen kunt u terecht op www.bayergarden.nl.
Wij zijn wat terughoudend om specifieke middelen te adviseren. De rede daar van is dat
middelen plotseling verboden worden en er weer nieuwe middelen bijkomen.
Op de genoemde site van Bayer worden altijd de middelen genoemd die in de handel zijn.
Deze kunt u in meeste tuincentra kopen.
Als u nog geen bemesting heeft uitgevoerd bij de bomen, dan wordt het de hoogste tijd.
Zie nieuwsbrief nr. 2 op onze site.
In deze tijd is het van belang om pas geplante bomen goed te verzorgen met water.
Bomen die stijl omhoog groeien, kunt u uitbuigen tot 45 graden ten opzichte van de stam.
Bindt een touwtje aan de tak, trek de tak in de juiste stand en bevestig het touwtje aan de
boompaal. Zorg er voor dat de tak in een vlakke stand, ten opzichte van de stam, komt.
Maak er geen ronde tak van (zogenaamde kattenrug) want daar gaan takken op groeien die u niet
nodig heeft. Dit kan tot eind mei of anders eind augustus weer.
Laat in de zomerperiode uw boom met rust!
Wij zijn geen voorstander van zomersnoei.
Wel mag u jonge scheuten verwijderen die uit de grond of aan de stam komen.
Het is nu tijd om een zakje stro in de boom te hangen voor de oorwormen en tegen andere
insecten (zie nieuwsbrief nr. 2 op onze site).
Na half juni kunnen de overtollige vruchten verwijderd worden (wij noemen dat dunnen of
krenten). Na 1 juni a.s. staat er op onze site een uitvoerige beschrijving hiervan onder het item
seizoenstip.
Voor alle duidelijkheid…
U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uw mailadres hebben wij in ons
bestand opgenomen. Wij gebruiken dit bestand uitsluitend om u op de hoogte te houden voor de
verzorging van uw bomen en een voor een goede oogst. Uw gegevens worden niet beschikbaar
gesteld aan externe partijen.
Wij wensen u een mooie zomer toe.
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