NIEUWSBRIEF 9
mei/juni 2009

Vruchtboomkwekerij G.Snel, Naarden
In onze vorige nieuwsbrief beschreven wij de snelle ontwikkeling van de bomen en de korte bloei.
De bloei was overdadig echter de zetting van de vruchten is toch heel wisselend. Sommige bomen zitten
overvol en andere bomen maar matig. De oorzaak hiervan is dat het stuifmeel een te korte tijd kreeg om
rijp te worden en daardoor niet goed kon bestuiven. De natuur heeft altijd verrassingen.
Wij willen graag uw aandacht voor de onderstaande zaken:
Als er teveel vruchten aan de boom zitten, moet u dunnen (krenten). Het uitgebreide verhaal kunt u terug
vinden op onze site www.fruitbomenkwekerij.nl onder seizoenstip.
De belangrijkste tip is: gewoon doen en niet denken dat het zonden van de vruchten is!
Het is nu de tijd om jonge scheuten weg te halen. Verticaal groeiende jonge scheuten die u niet nodig
heeft kunt u nu uittrekken. Pak de jonge scheuten vast en trek in de lengte richting van de tak. U trekt de
scheuten met een klein stukje bast mee (zogenaamde zieltje). In dat kleine stukje bast bevinden zich
slapende ogen, deze kunnen nu niet meer op nieuw uitlopen. Bij afknippen blijven de slapende ogen zitten
en lopen opnieuw uit. De wondjes die ontstaan is in deze tijd van het jaar geen probleem, deze groeien
weer dicht.
Deze manier kunt u goed gebruiken waar afgelopen winter waterloten zijn weggeknipt.
Jonge uitlopers aan de stam, van grond tot kroon kunt u nu afknippen (niet trekken). Uitlopers van de
wortels kunt u nu afknippen net onder de grond (wortel opslag).
Bessen struiken groeien nu erg hard. De zijscheuten kunt u terug knippen tot 10 cm. Het voordeel hiervan
is dat de vruchten weer in het licht komen en de wind weer door de struik kan waaien zodat deze snel
opdrogen na de regen, dit voorkomt weer schimmels.
Wij zijn altijd een voorstander van het schoon houden van de boomspiegel. Wilt u de overtollige
plantengroei weg spuiten dan kan dit met Roud-up. Pas op: niet later dat 21 juni (langste dag).
Dit staat niet op de verpakking, maar het is zeer belangrijk.
Pas op als u de boomspiegel maait met een bosmaaier, u beschadigt heel snel de bast van de boom.
Twee kleine paaltjes van onderveer 20 cm. hoogte aan weerszijde van de boom kan beschadiging
voorkomen.
Blijf pas geplante bomen water geven tot 21 juni.
Heeft u problemen met insecten, klik even op www.bayergarden.nl, zij geven het juiste advies. Of kijk op
onze site onder seizoenstip (zie vorige nieuwsbrief).
Als de bladkleur van de bomen wat gelig is, dan is er een voedsel tekort. Dit kunt u snel oplossen door
kunstmest 12-10-18 te strooien. Heeft u al voeding gegeven (in het voorjaar) en is de groei en de kleur
toch niet goed, dan rond 21 juni wat extra kunstmest 12-10-18 geven.
Hoeveel? Wij gebruiken 700 kg per ha. (10.000 m2). Dit kunt u terug rekenen naar u eigen oppervlakte.
Want te veel is niet goed voor de bomen. Strooi met regenachtig weer.
Kleine tip:
Een wild mengsel van bloemen in de buurt van fruitbomen is erg goed voor het aantrekken van nuttige
insecten en deze zijn weer goed voor de biologische bestrijding van plagen in de fruitbomen.
Mocht er in de loop van de zomer actuele zaken zijn, dan houden wij u op de hoogte.
Wij wensen u een mooie zomer.
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