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ACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITEN    
 

Tijdens de vakantiemaanden staan er enkele 

gewestelijke activiteiten gepland:  

- de KERSENDAG in Alden Biesen  

- de PRUIMENPROEFDAG in Nevele. 

Beide worden verderop aangekondigd 

Meer info ook via onze website 

 

Op 28 augustus is er bovendien in 

Mechelen een zomerfruitwandeling en op 4 

september houden we een open 

boomgaarddag in Hechtel - Eksel 
 

VOORWOORDVOORWOORDVOORWOORDVOORWOORD    

 

Beste lezer, 

 

Het is intussen volop zomer. De weergoden 

zijn ons dit voorjaar niet zo gunstig gezind 

geweest, laten we hopen dat de komende 

zomermaanden één en ander compenseren. 

  

Terwijl de vroege kersen nog van een 

stralende lentezon konden genieten zijn de 

bloesems van de latere rassen verregend. De 

gevolgen laten zich nu, in de oogstperiode 

goed zien. 

 

Ook tijdens de bloei van de appels was het 

weer de fruitliefhebber of teler alles behalve 

gunstig gezind, met regen, buien en koude 

nachten. 

 

Deze weersomstandigheden, gecombineerd 

met de overvloedige vruchtdracht van 2004 

zorgen ervoor dat menigeen nu weet wat de 

betekenis van beurtjaargevoeligheid is. 

 

Het weer laat ons hier merken dat een 

gevarieerde aanplant, bestaande uit 

verschillende fruitsoorten en verschillende 

rassen per soort zich loont door een 

regelmatiger oogst.  

 

Een goede tip voor diegenen die volgende 

winter nog wilen (bij)planten. Ieder jaar zijn 

er wel enkele rassen die het net dan goed 

doen. 

 

Ludo Royen 

voorzitter 

GEWICHTIGE VRUGEWICHTIGE VRUGEWICHTIGE VRUGEWICHTIGE VRUCHTENCHTENCHTENCHTEN    
 

Tijdens de komende maanden worden de 

vruchten dikker en zwaarder. Vooral bij 

jonge bomen kunnen de takken dan sterk 

gaan doorbuigen. 

Indien de boomgaard begraasd wordt snoei 

dan tijdig de doorbuigende takken of dun de 

vruchten vooraleer het vee dat voor jou 

doet, doorgaans met heel wat minder 

respect voor de bomen. 
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BERICHTEN UIT DE BOOMGAARD. BERICHTEN UIT DE BOOMGAARD. BERICHTEN UIT DE BOOMGAARD. BERICHTEN UIT DE BOOMGAARD.     
 

De terreinbezoeken aan de nieuwe 
aanvraagdossiers van 2004 zijn volop 
gaande. Zo midden in het groeiseizoen is nu 
goed te zien hoe de bomen er bij staan. 
 

Regelmatig zien we nieuw aangeplante 
bomen die het slecht doen of zelfs al 
helemaal dood zijn. Dit is geen 
onoverkomelijk probleem voor je 
subsdidieaanvraag, immers de bomen 
werden wel degelijk geplant. 
Indien je door de sterfte van enkele bomen 
onder het aantal komt waarvoor subsidie 
werd aangevraagd spreken we wel af dat de 
afgestorven bomen volgend jaar door 
nieuwe vervangen moeten zijn. 
 

De boomgaardbezoeken maken ook duidelijk 
dat een aantal ziekten en plagen  wijd 
verspreid voorkomen. 
 

Je bent heus niet de enige 
boomgaardbezitter die vaststelt dat zijn 
perenbomen in groei stil staan omdat ze last 
hebben van de perenringworm.  
 

Bij de kersen en krieken die in bloei stonden 
tijdens het slechte weer in april is er nu vaak 
een sterke aantasting door Monilia  te zien. 
 

De appels hebben in vele boomgaarden sterk 
te lijden van een witziekte, en vele pruimen 
die vorig jaar uitbundig vrucht droegen 
lijken nu wel een jaartje te willen overslaan. 
 

Bladluizen daarentegen zijn, in tegenstelling 
tot 2004, bijna nergens een plaag. 
 

Zo zie je maar weer dat ieder fruitjaar zijn 
goede en slechte kanten heeft. 
 

JUNIRUIJUNIRUIJUNIRUIJUNIRUI    
 

Menig beginnend fruitboomliefhebber heeft 
zich al een hoedje geschrokken als in de loop 
van de maand juni een heleboel jonge 
vruchtjes van zijn overvloedig beladen 
fruitbomen geel worden en afvallen. 
De junirui is nochtans een natuurlijk fenomeen 
dat bij zeer veel vruchtdragende boomsoorten 
voorkomt en waarbij de boom ervoor zorgt 
niet meer vruchten te behouden dan waarvoor 
hij voedingsstoffen kan aanmaken. 
Pas na de junirui kan je zien of het nodig nog 
verder de vruchten te “krenten” of dunnen 
om ze mooier en groter te laten worden 
 

Vruchtrui bij pruim, de kleine vruchtjes verkleuren reeds en zullen 

spoedig afvallen 
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GESGESGESGESTELTAKKEN UITBUIGENTELTAKKEN UITBUIGENTELTAKKEN UITBUIGENTELTAKKEN UITBUIGEN    
 

Fruitbomen hebben niet altijd de gewenste vorm 

en takverdeling als je ze koopt. Vaak staan 

hoofdtakken te steil of verkeerd ingeplant.  

Half juni is het goede moment om daar wat te 

doen. De diktegroei is nu op zijn hoogtepunt, 

maar nog kruidachtig. Pas over een maand 

komt het verhoutingsproces goed op gang. 
 

Twijgen en jonge takken die nu uitgebogen 

worden en in de gewenste stand gefixeerd tot 

aan de winter  zullen volgend jaar vanzelf zo 

blijven staan. 
 

Er zijn verschillende mogelijkheden:  

- takken uit mekaar duwen door er 

stokjes of iets anders tussen te klemmen 

- takken naar beneden trekken door er 

gewichten aan te hangen 

- takken uitbuigen door er koordjes aan 

te maken en die aan beschermkorf of 

dergelijke vast te maken 
 

Volgende punten zijn belangrijk bij uitbuigen:  

- zorg dat je touwtje of draad niet gaat 

klemmen en zo diktegroei belemmert 

- buig niet verder horizontaal af dan  

45°, zoniet valt de groei van de twijg 

stil en verandert ze in een vruchttwijg 

- buig af met een draaiende beweging,

hierdoor is er minder kans op breken 

- Sterk vertikaal ingeplante twijgen buig 

je beter niet uit (breukrisico) maar 

snoei ze volgende winter om beter 

geplaatste zijtwijgen te bekomen 

 

Hier werden voor het uitbuigen enkele  tennisballen 

gebruikt. Origineel en goedkoop 

Met flessen gaat het ook, naargelang de stevigheid van de 

tak en de gewenste uitbuiging kan je meer of minder water 

in de flessen doen 

WATER GEVENWATER GEVENWATER GEVENWATER GEVEN    
 

De nu volgende 2 maanden zijn cruciaal 

voor het overleven van jong geplante 

bomen. Als er weinig twijggroei is en de 

blaadjes gaan slap hangen of ze vertonen 

bruine randjes is het tijd om te beslissen of 

je water gaat geven. 

Geef enkel water in grote hoeveelheden 

(+/- 40l/boom) zodat ze enkele dagen 

toekomen én als je zeker bent dit te kunnen 

volhouden tot de droogte voorbij is. 

Ben je daar niet zeker van, snoei dan het 

loof in zodat er minder verdamping is. 

Tip: controleer eerst of het probleem niet 

veroorzaakt wordt doordat de boom wiebelt 

of een gevolg is van woelmuizenvraat aan de 

wortels. 
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