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Na een echte winter wordt het op een heel snelle manier weer voorjaar. Het komt niet zo vaak
voor dat pruimen, peren, appels en kersen nagenoeg gelijk bloeien. Bij pruimen duurde de bloei
maar vier dagen, alles bloeit zeer overdadig.
Zoals nu bekend is er geen schade door de winter vorst ontstaan. Wel wordt het een spannende
tijd als de bomen gaan bloeien en er komt nachtvorst. Heeft u gras onder de bomen dan is het aan
te raden om dit heel kort te maaien tijdens de bloeiperiode, dit bevordert de warmte uitstraling
vanaf de grond.
Oud blad wat niet verteerd is verwijderen in verband met schimmels die op oud blad
overwinteren.
Vroeger werden fruitbomen in het vroege voorjaar behandeld met vruchtboom carbolineum, dit
is nu echter verboden. Gebruik beslist geen alternatief voor carbolineum, dat is namelijk alleen
om te schilderen.
Het snoeien van appel- en perenbomen kan niet meer, komende winter kan er weer gesnoeid
worden indien nodig.
Indien u veel last heeft van rode vlekjes op de perenbladeren, dan kunt u er nu iets aan doen.
Kijk op onze website onder seizoen tip voor de juiste behandeling.
Geef fruitbomen altijd voeding. Het is nu de beste tijd voor bemesting.
Culterra is een goede bemesting, voor kunstmest gebruik 12-10-18 (Asef).
Houd de boomspiegel onder de fruitbomen onkruid vrij. Gebruik geen houtsnippers!
Het plantseizoen van fruitbomen is nu voorbij.
U moet wachten tot 1 november om weer te kunnen planten.
Wilt u milieu bewust uw fruit kweken, kijk eind april op onze site voor uitgebreide tips.
Pas geplante bomen regelmatig water geven (1x per week). Een klein dijkje rond de boom maken
zodat het water niet weg loopt is aan te raden.
Bij automatische besproeiing niet elke dag een klein beetje maar 1x per week ruim sproeien.
Pruimen snoeit u na de oogst, is dit vergeten dat kan het ook tijdens de volle bloei.
Pasop: pruimen houden niet van zwaar snoeien! Ontsmet uw gereedschap met brandspiritus.
Kort na de bloei kunt u de bomen behandelen tegen insecten die een aanval doen op de jonge
vruchtjes. Het beste kunt u Admire of Calypso (Bayer) daarvoor gebruiken.
Dit helpt ook heel goed tegen de luizen. Uit ervaring weten wij dat dit middel niet schadelijk is
voor mens en dier.
Geniet van de rijke bloei van fruitbomen, want met dit warme weer is het maar kort.
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