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Het is al weer enige tijd geleden dat de laatste vruchten van de boom zijn geplukt, de bladeren
zijn gevallen en de boom is aan zijn winterrust begonnen.
Misschien heeft u nog vruchten bewaard en kunt u nog genieten van de afgelopen oogst.
Fruitbomen hebben een periode van rust en kou nodig. In landen waar dit niet zo is kunnen geen
appel- en perenbomen groeien. Zo rond half januari begint de sapstroming al weer op gang te
komen zonder dat wij dit zien.
Ook in de winter kunt u genieten van de bomen, door de mooie contouren en, als ze aangevroren
zijn, door de rijp of bedekt met sneeuw.
Juist in die rustperiode (als de bladeren van de boom zijn) kunt u snoeien. Laat u niets wijs
maken dat u niet mag snoeien als het vriest.
Geheugensteuntje: zolang u het zelf niet te koud heeft kunt u snoeien.
In de winter kunt u heel goed zien of er bloemknoppen aan de bomen zitten. Bloemknoppen
‘staan’ op het hout en bladknoppen ‘liggen’ op het hout. Heel belangrijk om dit te weten, vooral
bij het snoeien. Voor snoeitips bezoek onze website.
U kent waarschijnlijk ons advies! Als u niet weet wat u moet snoeien, snoei dan niet.
Er worden helaas veel fouten gemaakt bij ondeskundige snoei.
U mag snoeien, het moet niet. De snoeicursussen voor 2009 zijn reeds volgeboekt.
Toch een snoeicursus volgen? Geef u dan tijdig op voor onze cursussen in januari 2010.
Pruimen mag u nu niet snoeien, dat gebeurt na de oogst. Bent u dit vergeten dan mag u snoeien
als de bloei begint.
Walnoten worden nooit of weinig gesnoeid, moet er toch een tak verwijderd worden doe dit rond
de langste dag (21 juni). Dit om het zogenaamde bloeden van de boom te voorkomen.
De maanden november en december zijn altijd zeer geschikt om nieuwe bomen te planten.
Heeft u nog plantplannen doe dit dan zo vroeg mogelijk in het voorjaar (februari-maart).
Pas geplante bomen in de winter geen water geven.
Geen houtsnippers gebruiken rond de stam. Ten eerste trekt dit muizen aan die aan de wortels
gaan eten, ten tweede bij vertering van de snippers wordt er stikstof uit de grond opgenomen.
Stikstof hebben de bomen juist nodig om te groeien.
Wilt u de bomen bemesten met echte stalmest, dan kunt u dit doen in januari.
Andere meststoffen pas toedienen in april.
Als er nog veel afgevallen bladeren onder de bomen liggen kunt u deze het beste verwijderen.
Als er gras onder de bomen groeit kunt een beter nog een keer maaien zodat het blad versnipperd
wordt, dan zullen de bladeren snel verteren. (bijvoorbeeld ‘s morgens na een nachtvorst).
Op afgevallen bladeren overwinteren graag schimmels vandaar dit opruimen, zodat u schoon het
voorjaar ingaat.
Ons werd gevraagd:
Moet ik de bomen inpakken, want ze hebben het zo koud.
Fruitbomen zijn zeer goed bestand tegen vorst. Er hoeven geen maatregelen te worden genomen.
Wij zijn vanaf 25 december tot 3 februari gesloten.
Wij wensen u allen gezegende Kerstdagen en een vruchtbaar 2009.
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