Ziekten aan kweeperen
OOK AAN DIT

FRUITGEWAS
KUNNEN
HINDERLIJKE
ONGEMAKKEN
OPTREDEN.

NU IS HET WEL ZO
DAT AAN DE
VRUCHTEN VAN
KWEEPEREN
WEINIG ZIEKTEN
VOORKOMEN DIE
ONZE GEHELE
OOGST KAN
VERNIETIGEN.

. . . . Reas Mammoth

AL MET AL BLIJFT HET TOCH HINDERLIJK EN MET WEINIG
MIDDELEN KUNNEN WE VEEL ONHEIL VOORKOMEN.

Ten eerste zorgt u voor een optimale groei van de boom.
Jaarlijks (na de bloei) kan men de boomspiegel afdekken met organische mest. Laat bij voorkeur
geen onderbegroeiing toe.
Te veel stikstofmeststoffen kunnen aantasting door bepaalde schimmelziekten bevorderen.
De kweeboom/kweestruik verdraagt snoei uitstekend, hoewel die niet noodzakelijk is. Het verwijderen van ouder hout en het daardoor verschaffen van licht en lucht in de boom is altijd nuttig.
Laag hangende en takken die elkaar kruisen of in de weg zitten tijdig verwijderen. Bij geënte
kweeën regelmatig de grondscheuten (opslag) verwijderen.
Ziekten
Schimmelziekten en plagen komen voor bij de kwee (Cydonia oblonga).
De kweepeer is niet speciaal onderhevig aan bepaalde ziekten; soms heeft hij wel eens last van
rupsen, moniliaziekten, meeldauw, bladvalziekte, schurft en bacterievuur. De vatbaarheid voor
deze ziekten is erg afhankelijk van het ras en de standplaats.
Gescheurde kweevruchten zijn erg vatbaar voor schimmelaantasting.
Bacterievuur (perenvuur).
De toppen van scheuten en de bloemtrossen verwelken en verdrogen (plotseling bruin- zwartverkleuring).
Plaatselijk op de schors van de stam en takken omzoomde dode plekken.
Snoeimateriaal ontsmetten. Besmettingen van takken, bloesem en blad zo vlug mogelijk opruimen. Geen Crataegus monogyna of andere waardplanten in de buurt planten.
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Bladvlekkenziekte
Op bladeren verschijnen donkere roodbruine ronde vlekjes . . . . Bladvlekkenziekte
die samenvloeien tot grote onregelmatige vlekken.
Zieke, bruine bladeren krullen en vallen af. Deze bladval
kan overvloedig zijn. De schimmel overwintert op afgevallen bladeren. Bladeren opruimen.
Gesnoeide bomen drogen sneller op (minder hout in de
boom dat meer licht en lucht toelaat). Zonnige standplaats
uitkiezen.
Meeldauw
De scheuten en het blad worden wit bepoederd en misvormen. Vooral jonge bladeren en scheuten.
Monilia
De vruchten rotten weg.
Cirkelvormige plekjes (sporenhoopjes) op de vruchten

. . . .

Monilia

Tak- en bloesemsterfte
Infectie van de jonge bladeren, via de takken kunnen de
niet-geopende bloemen aangetast worden.
Besmette bloemen geven vruchten die na enkele weken afsterven.
Jonge bladeren, scheuten en bloesems kunnen aangetast
worden.
Bij de snoei mummies en dode twijgen verwijderen.
Schurft
Komt voor aan bladeren en vruchten. Zorgen dat de boom na
een regenperiode tijdig kan opdrogen (zonnige plaats voor
de boom uitkiezen).
Ernstige aantasting aan het blad, deze verwijderen van de
boom en verbranden.
Inwendig bruine vruchten
. . . . Schurft
Uiterlijk lijken de vruchten normaal. Bij het doorsnijden zijn
ze gedeeltelijk of volledig bruingekleurd.
Vruchten vroeger plukken. Vruchten na de pluk zo snel mogelijk verwerken.
Behandel de vruchten met
zachtheid.
In een vroeg stadium kunnen de
vruchten kort na de pluk nog gebruikt worden voor verwerking.
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