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HOOGSTAMNIEUWS 2005-3
VOORWOORD
Beste lezer,
De oogstperiode is weer aangebroken. Zoals
klassiek na een waterige zomer zijn de
weergoden zijn ons in september weer
gunstig gezind. Laten we hopen dat het
mooie weer nog wat aanhoudt zodat de
vruchten wat kunnen narijpen.
Het warme vochtige zomerweer heeft er
voor gezorgd dat monilia, ook wel vruchtrot
genoemd, hard heeft toegeslagen. Zowel bij
pruimen als bij de peren en appels hangen er
talrijke rotte vruchten aan de bomen.
Samen met de natte lente en de
overvloedige vruchtdracht van vorig jaar
maakt dit dat er, voor zover wij daar zicht
op hebben, dit jaar veel minder
hoogstamfruit zal zijn.
Heb je nog geen eigen fruit, of wil je kennis
maken met rassen die je interesseren, dan is
nu de juiste periode aangebroken. Op tal
van
activiteiten
kun
je
nu
onze
verenigingsstand ontmoeten met oude
fruitrassen en vaak ook gelegenheid om te
proeven.
De primeur voor deze nieuwsbrief is echter
de fruitteeltcursus die we vanaf dit najaar
opstarten in Oost-Vlaanderen.
Schrijf snel in, het aantal plaatsen is beperkt
en de stortingsdatum is beslissend voor
deelname.
Ludo Royen
voorzitter
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ACTIVITEITEN
- Op 1 oktober kan u in Mechelen terecht
voor een fruitdegustatie
- Zondag 2 oktober tonen wij onze collectie
vlaamse buitendruiven tijdens de wijnfeesten
te Vliermaal.
- Datzelfde weekend zijn wij internationaal
actief op EUROPOM ’05 in München
- Op 9 oktober zullen wij uitgebreid aan bod
komen tijdens de landschaps-doe-dag ism
het RL Haspengouw te Kolmont.
- Op dezelfde dag zijn wij met een infostand
vertegenwoordigd op de fruithappening van
het RL Zenne, Zuun en -Zoniën
- Op 16 oktober organiseren wij, samen
met het RL Vlaamse Ardennen een
fruithappening in Wortegem-Petegem
WANNEER PLUKKEN
Een goede tip om te zien of fruit al rijp is, is
een vrucht door te snijden om na te gaan of
de pitten reeds bruin gekleurd zijn.
Bewaarappels pluk je best 1 à 2 weken vóór
de eetrijpheid, dan bewaren ze het langst.
Appels voor onmiddellijke consumptie laat
je volledig uitrijpen aan de boom om de
lekkerste smaak te bekomen.
Zomer- en herfstperen moeten vóór
boomrijpheid worden geplukt. Te vroeg
geoogst, bereiken ze echter hun volle smaak
niet en blijven vlak. Te laat geoogst, zijn ze
buikziek en verliezen hun sap.
De winterperen daarentegen, dienen zeer
laat geoogst omdat ze verdikken zolang ze
aan de boom hangen. Te vroeg geplukt
blijven ze in de bewaarplaats groen,
rimpelen en bereiken nooit een normale
rijpheidsgraad. Allen hebben een verblijf in
de bewaarplaats nodig: een tot twee weken
voor de zomerperen en 4 tot 6 maanden
voor de variëteiten van einde winter.

Voor het eerst organiseert onze vereniging een cursus fruitteelt in Oost-Vlaanderen. Deze cursus is
gericht op iedereen die professioneel of uit interesse regelmatig met (hoogstam)fruit in aanraking
komt en de voornaamste handelingen met betrekking tot aanleg en beheer van een boomgaard of
fruittuin onder de knie wil krijgen.
Basiscursus Hoogstamfruitteelt 2005-2006
Rassenkeuze, aanleg, snoei, vermeerdering,
verzorging, ziekten en plagen
Woensdag 26 Oktober
19.00 – 22.00u

Variëteitenkeuze – oogsten en bewaren – bestuiving
Binnenles - theorie

Woensdag 16 November
19.00 – 22.00u

Grondbewerking – planttechnieken – snoeiprincipes
Binnenles – theorie

Woensdag 14 December
19.00 – 22.00u

Enten incl. het bewaren van enthout – fysiologie v/d boom
Binnenles – praktijk

Zaterdag 25 Februari
09.00 – 12.00u

Snoei van jonge bomen – vormsnoei
Buitenles - praktijk

Zaterdag 25 Maart
09.00 – 12.00u

Sleunen – renovatie van oudere bomen
Buitenles – praktijk

Zaterdag 20 Mei
09.00 – 11.00u

Herkennen en behandelen van ziekten en plagen
Binnenles – theorie

Zaterdag 20 Mei
11.00 – 13.00u

Herkennen en behandelen van ziekten en plagen
Buitenles – praktijk

Zaterdag 17 Juni
09.00 – 13.00u

Zomersnoei
Buitenles – praktijk

Zaterdag 24 Juni
14.00 – 16.00u

Geleid bezoek aan de museumtuin van Gaasbeek
Excursie

De cursus wordt afgesloten met een examen dat recht geeft op een door het Ministerie van
Land- en Tuinbouw erkend getuigschrift “Vorming en onderhoud van vruchtbomen en
boomgaarden” binnen het kader van de naschoolse vorming.
Praktische informatie
Prijs: 59,00 € voor niet-leden, 49,00 € voor leden. Inbegrepen de cursusteksten. Deze som
dient vooraf gestort te worden op rekening 235-0432524-13 van de N.B.S. Het aantal
deelnemers is beperkt tot 30. Stortingsdatum geldt als bewijs van inschrijving.
Binnenlessen gaan door in het schutterslokaal aan de Dopershoek te 9850 MerendreeNevele. Buitenlessen gaan door in de aanpalende boomgaard, tenzij anders afgesproken.
Laarzen of waterdicht schoeisel en aangepaste kleding zijn aanbevolen voor de buitenlessen!
Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kan u tijdens de kantooruren terecht op het NBS
secretariaat aan de Leopold III-straat 8 3724 Vliermaal
tel: 012/39.11.88, fax: 012/74.74.38 of via e-mail: info@boomgaardenstichting.be
Voor belangstellenden uit het oosten van het land is er de reeds bestaande cursus die in Limburg
wordt gegeven en die in januari 2006 aanvangt.
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Ongelijke rijpheid
De meeste fruitsoorten rijpen ten gevolge
van de verschillende lichtinval in de boom
niet allemaal tegelijk. Daarom moet
meermaals tussengeplukt worden om het
best mogelijke vruchtaroma bij boomrijpheid
te bereiken.
Wat met gevallen vruchten
Afgevallen vruchten dienen voortdurend
verzameld te worden daar ze meestal door
larven van de fruitmot zijn aangetast, die
nog naar buiten zullen kruipen om zich in de
grond te verpoppen. Dergelijke vruchten
horen dan ook niet op de composthoop
thuis, maar dienen diep begraven te worden,
of verwerkt vooraleer ze beginnen te rotten.

Fruitaanbod
Heb jezelf (nog) weinig fruit, dan is het
aanbod aan fruit uit de door ons beheerde
boomgaarden wellicht een uitkomst.
Bloesems bij kerstmis
Wie in de winter ook van zijn fruitbomen wil
genieten kan vanaf Sinterklaas jonge twijgen
afknippen en binnenshuis in bloei laten
komen.
Vooral kersen en pruimen zijn hiervoor
geschikt.
Bij voldoende vorstdagen voor die datum
zullen ook appels en peren binnen mooi in
bloei komen.
Pluk je de takken te vroeg, dan zullen ze
verdorren zonder te bloeien.

Van een aantal oude rassen zoals o.a.
Sterappel, Rode Keuleman, Dubbele
Keuleman, Reinette Baumann, Jacques
Lebel, Franse Bellefleur, Reinette Hernaut,
Cellini,
Notarisappel
zal
er
een
hoeveelheid fruit te bekomen zijn.
Verder bestaat ook de mogelijkheid om
schudfruit te bekomen voor sapbereiding
Voor meer informatie of bestelling kan u
best contact opnemen met het secretariaat
van de Boomgaardenstichting.

Nieuwe plantfolder
Voor diegenen die nog fruitbomen van oude
rassen wensen aan te planten, of een aantal
afgestorven bomen willen vervangen is er nu
de nieuwe plantfolder van de NBS.
U kan deze bekomen op eenvoudige vraag
aan het secretariaat van de vereniging
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