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Vruchtboomkwekerij G.Snel, Naarden
In onze vorige nieuwsbrief maakten wij melding van het slechte bloeiweer en de invloed daarvan
op de pruimenoogst. Helaas is dit uitgekomen, de oogst van pruimen is slecht. Het enige
voordeel is dat de boom nu alle gelegenheid heeft gehad om nieuwe bloemknoppen te maken, dat
kunt u nu aan de bomen goed te zien. De nieuwe bloemenkoppen zijn heel scherp en ‘staan’ op
het hout, meestal met meerdere bij elkaar.
Ook de peren hebben geleden door het slechte weer, de oogst is landelijk gezien maar heel klein.
Appels daar en tegen zijn er genoeg, overal hangen de bomen vol.
Een veel gehoorde vraag is: wanneer pluk ik het fruit?
De plukdata is elk jaar weer verschillend. Daarom kunnen wij geen juiste datum opgeven.
Maar… pluk vanaf nu elke week een vrucht en snijd hem door, als de pitten bruin zijn is de
vrucht plukbaar, bij witte pitten nog even wachten. Geen vrucht van de grond gebruiken, want
deze kan noodrijp zijn.
Als er geplukt kan worden let op de volgende zaken:
• Pluk de vrucht altijd met steel, zonder steel gaat de vrucht eerder rotten.
• Behandel de vruchten voorzichtig, niet gooien of knijpen.
Elke beschadiging gaat ten koste van de bewaartermijn.
• Houd uw vinger of duim op het steeltje en buig de vrucht naar boven.
Let op dat u geen blad mee plukt. Naast het steeltje zit namelijk een nieuwe vruchtknop voor
volgend jaar. Als u die mee plukt, heeft u volgend jaar een vrucht minder. Wij noemen dit
dubbel plukken.
• Geoogst fruit kunt u goed bewaren op een koele plaats. Niet te veel vruchten op elkaar
leggen, regelmatig controleren. Handperen kunt u niet zolang bewaren, een aantal in de
koelkast is een goede oplossing, of… lekker op eten.
Fruitbomen in deze tijd niet meer bemesten!
Na de oogst kunt u dood hout verwijderen, dit is dan nog goed te zien.
Snoeien doet u pas als alle bladeren van de boom gevallen zijn.
Pruimen en kersen (de zogenaamde steenvruchten) mag u nu wel snoeien als het nodig is.
Voor snoeiadvies kijk op onze website: www.fruitbomenkwekerij.nl.
Vanaf 1 november a.s. begint het nieuwe plantseizoen weer. Wilt u van te voren een boom
uitzoeken en/of reserveren dat kan dit op zaterdag 20 en 27 september. a.s.
Vele bomen hebben dan nog fruit zodat u ook kunt proeven. Kunt u deze dagen niet, maak dan
even een afspraak met ons.
Snoeien van fruitbomen een probleem?
Het kan inderdaad een probleem zijn als u niet weet wat u moet wegknippen, en toch aan de gang
gaat. De schade die daar mee ontstaat, is soms voor jaren (bv. geen oogst).
Elk seizoen geven wij een aantal snoeicursussen zodat u weet wat u kunt wegknippen, de cursus
duurt ca. 3 uur. Na 1 oktober a.s. staan de cursus data op onze site.
Reserveer op tijd want: vol is vol.
Geniet van u goede oogst.
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