KIJK OP DE BOOM

Lentewerkzaamheden
in de boomgaard

w

Appel en peer worden gesnoeid in
de periode februari tot en met maart
bij vorstvrij weer. Concurrerende
scheuten worden in mei verwijderd.
Stop met snoeien als de knopontwikkeling op gang komt.
Controleer ook de stam van de
fruitbomen op aanwezige groei van
zijscheuten en wortelopslag. Deze
worden helemaal weggehaald.
Bij jonge bomen/struiken in de
fruithaag kunnen zijscheuten tussen mei en juni nog omgebogen
worden. Ombuigen is alleen mogelijk bij takken die zich 10 tot 20 cm
van de top bevinden en nog niet verhout zijn.
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Lokken/behouden van
nuttige insecten in de
boomgaard

Als fruithobbyisten moeten wij eigenlijk gek zijn op nuttige insecten
in de boomgaard. Deze insecten zijn
zeer belangrijk voor het bestrijden
van schadelijke insecten en zij zorgen ook voor goede vruchtzetting
door bestuiving. Enkele bekende
nuttige insecten worden hier besproken.
Het werk van de bijen (bestuiving
van de bloesems) is van onschatbare waarde voor een fruitboomgaard.
Wij beschikken zelf over vier tot vijf
bijenvolken en dit komt de kwaliteit
van het fruit ten goede. Zorg dus
voor bijen in de boomgaard of beter:
ga zelf bijen houden.
Andere goede bestuivers zijn de
wilde bijen of hommels. Je krijgt
wilde bijen in de boomgaard door
het creëren van goede nestelmogelijkheden. De metselbij is eenvoudig te lokken door in de tuin een
oude boomstronk of houtblokken
te plaatsen met geboorde gaten van
0,5 tot 0,8 cm Ø en bij voorkeur naar
het zuidoosten gericht. Je kunt ook
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Snoei van fruitbomen
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Zijn de (horizontale) gesteltakken
nog niet op lengte, dan 1-jarig hout
op 10 cm laten staan. Daardoor
ontwikkelen zich bloemknoppen.
Deze terugsnoei vindt plaats in het
voorjaar. Bij leifruit nooit alles wegsnoeien. Zo geef je de tak weer de
kans om nieuwe loten te vormen.
Let op ingroeien van boombanden.
Zitten ze te strak, geef ze dan iets
meer ruimte.
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Vaak worden in de maanden maart
en april nog jonge fruitbomen aangeplant. Dit wordt afgeraden, omdat de maanden maart en april nog
wel eens droog kunnen verlopen en
dan moet de zomer nog komen. De
jonge bomen zetten na het planten
jonge wortels aan. In maart en april
bestaat dan het gevaar van indrogen
van deze jonge wortels, met mogelijk slecht aanslaan van de jonge
boom tot gevolg.
De in het jaar ervoor aangeplante
bomen dien je goed in de gaten te
houden bij aanhoudende droogte.
Treedt een dergelijke periode op,
dan dien je deze bomen wekelijks
ruim van water te voorzien. Niet
dagelijks, want dan bestaat de kans
dat de wortels naar boven groeien
in plaats van naar beneden de diepte in.
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Aanplant jonge fruitbomen
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De astronomische lente duurt meestal van 20 maart tot 21 juni. De meteorologische (weerkundige) lente beslaat de maanden maart, april en mei. Wij gaan
uit van de astronomische lente. In dit artikel wordt uit de doeken gedaan welke
werkzaamheden in het lenteseizoen of de lenteperiode in de boomgaard uitgevoerd kunnen worden.

Oorwormbehuizing.

bundels bamboestokken in de fruitbomen hangen en takkenbossen
langs de boomgaard leggen.
Behalve nestmaterialen is het ook
belangrijk om een bloemenweide
geschikt te maken voor vroegbloeiende mengsels, speciaal voor wilde
bijen en andere insecten. Door deze
maatregelen zal de populatie ieder
jaar toenemen. Nu is het moment
om deze handelingen uit te voeren.
De gewone oorworm is een welkome gast in een moderne boomgaard.
Hij bestrijdt tijdens zijn nachtelijke wandelingen veel schadelijke
insecten. De Twentse naam voor
oorworm is trouwens gaffeltand.
Oorwormen zijn verzot op blad-,
schild- en bloedluizen, bladvlooien, eitjes van de fruitmot en jonge
rupsen. Lok de oorworm in de fruitboom door nu oorwormschuilplaatsen aan te brengen in de fruitboom.

Lieveheersbeestjes zijn heel goede
bladluisvreters. Zij voeden zich met
alle ontwikkelingsstadia van insecten waaronder bladvlooien, bladluizen, schildluizen en cicaden. Een
larve van het lieveheersbeestje verorbert ongeveer 80 bladluizen per
dag. Lieveheersbeestjes overwinteren graag onder dorre bladeren.
Zorg voor overwinterplekken in een
daartoe geschikt, afgelegen hoekje
en ruim deze bladhopen niet op in
de lente. Hang nu ook kastjes voor
lieveheersbeestjes op in de buurt
van de fruitbomen. Zo’n kastje biedt
hen een schuilplaats bij koud en nat
weer.

.n

l

st

pv

Vanaf begin april worden de rupsen
van de spinselmot actief. Deze gaan
naar de scheuttoppen, mineren de
jonge bladeren en maken een spinsel rond de topbladeren. Naarmate
de ingesponnen bladeren zijn weggevreten, wordt het spinsel groter.
Begin juni begint de verpopping in
zeer dichte, witte cocons.

In mei of juni komen de eerste rozenkevers tevoorschijn. De volwassen kevers zitten op allerlei bomen
en struiken, onder andere in fruitbomen, waar ze zich gedurende een
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De plaag die veroorzaakt wordt
door de rups van het fruitmotje,
wordt wormstekigheid genoemd.
Deze rupsen maken gangen in het
fruit in de periode van de vruchtontwikkeling. Vanaf half april kan
door middel van feromoonvallen
het vluchtverloop gevolgd worden.
Daardoor kun je het optimale bestrijdingstijdstip berekenen. Je kunt
gebruik maken van ‘feromoonverwarring’: deze lokstof zorgt ervoor
dat de mannetjes van de fruitmot de
vrouwtjes niet kunnen vinden voor
de bevruchting.
Maak het de natuurlijke vijanden naar de zin. Mezen kunnen ‘s
winters het grootste deel van de
overwinterende rupsen tussen de
schorsschilfers wegpikken; hang
daarom nestkasten op voor deze vogels. De inzet van kippen werkt ook
erg goed tegen de fruitmot.
Het pruimenmotje is de veroorzaker
van wormstekigheid bij pruimen.
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De rupsen van de wintervlinder
komen uit het ei zodra de knoppen
opengaan. Later vreten zij ook aan
bladeren en vruchten. In ernstige
gevallen kunnen de fruitbomen geheel worden kaalgevreten. Bestrijding kan door natuurlijke vijanden
zoals insectenetende vogels, sluipwespen, roofwantsen. Ook kun je
kippen onder de bomen laten lopen.
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Deze omgekeerde bloempotten gevuld met stro hang je als nestmogelijkheden in elke fruitboom. Controleer in de lente de bloempotjes
met stro die nog in de fruitbomen
hangen. Hebben de mezen het stro
eruit gehaald, vul het stro dan aan.
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Eitjes plus larve
lieveheersbeestje
tussen de luizen.

Bestrijding van de perenpokmijt
bestaat uit verwijdering van aangetaste bladeren. Spuiten met een
zwavelbespuiting bij een buitentemperatuur van 15°C is biologisch
verantwoord in alle percelen waar
het jaar ervoor aantasting voorkwam. Begin hiermee wanneer de
knoppen beginnen open te gaan. Als
slechts enkele bladeren zijn aangetast, kan tijdig afplukken een goede
bestrijding zijn. Dit moet gebeuren
voordat de bladeren bruin worden
en de mijten de pokken hebben verlaten.

In grote getale kunnen spinselmotten in korte tijd bomen helemaal
kaalvreten. Biologische bestrijding
gebeurt door sluipwespen en oorwormen en het wegknippen van de
spinsels. Je kunt de spinselnesten
ook behandelen met een koudwaterstraal. Beschadigde spinsels maken de rupsen gevoeliger voor hun
natuurlijke vijanden.
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op hete dagen met een koudwaterstraal af te spuiten. Wegborstelen
van de luizen en wasdraden met een
droge borstel en dit wekelijks herhalen kan ook helpen.

Bestrijding van schadelijke
insecten
Het is zeer belangrijk om schadelijke insecten goed te bestrijden, maar
dan wel op een biologische wijze
en niet met vergif. Enkele bekende
schadelijke insecten worden hier
besproken.
Aantasting door bloedluizen kan
worden voorkomen door snoei- en
kankerwonden goed bij te werken
en waterloten evenals wortelopslag te verwijderen. Bestrijding is
mogelijk door aangetaste plekken
met verlopen olie aan te stippen of

Spinselmot.
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Bestrijding van schimmels en
bacteriën

Het is zeer belangrijk om schimmels
en bacteriën goed te bestrijden,
maar dan wel op een biologische
wijze en niet met vergif. Schimmels,
bacteriën en meeldauw in jonge bomen eruit knippen, zodra ze worden
waargenomen.
Verwijder kankerwonden bij appelen perenbomen zodra de besmetting vastgesteld wordt. Dit kun je
het beste uitvoeren tijdens de plantengroei (mei tot juli) en bij droog
weer.
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In de tabel worden de eerste fenologische waarnemingen in Haaksbergen over 2017 voor diverse

1e schadelijke insect gesignaleerd
Insect
Rups wintervlinder
Zwarte luis
Groene luis
Bladroller
Zwarte kersenluis
Pruimenmot
Rozenkever
Spinselmot
Fruitmot
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Datum
05 apr.
08 apr.
14 apr.
04 mei
10 mei
11 mei
13 mei
23 mei
26 mei
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men in korte tijd reduceren of volledig vernietigen. Appelbomen zijn
erg geliefd.
Natuurlijke vijanden zijn mollen,
katten, wezels, fretten en roofvogels. Geef roofvogels een zitstang
op een paal van minstens vier meter boven de grond. Mollen vangen
en eten ook jonge woelratten dus
de mol niet bestrijden. Verder is
het belangrijk om de vestiging van
natuurlijke vijanden te bevorderen.
Torenvalken en uilen kunnen worden aangetrokken door het plaatsen
van nestkasten. Je kunt woelratten
bestrijden door het plaatsen van zogenaamde ‘Wühlmaus kastenfalle’
of woelmuizenval. Zie je deze gangen dan is het de periode om dergelijke vallen te plaatsen.
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schadelijke insecten gegeven. Dit
zijn jaarlijks terugkerende gebeurtenissen in de fruitbomen met betrekking tot het weer en de natuur.
De temperatuursom (TSom) is een
optelsom van de gemiddelde dagtemperatuur boven nul, gerekend
vanaf 1 januari van het lopende jaar.
Opgemerkt dient te worden dat
geen jaar hetzelfde is. In 2018 werd
de eerste rups van de wintervlinder
gesignaleerd op 21 april.
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week of drie voeden met bladeren en
vruchtknoppen, waarna een tweede
eiafzetting plaatsvindt. De kever
kan grote schade veroorzaken aan
de bloemen en pas gezette vruchten bij onder andere kers, appel en
peer. De rozenkever laat zich bij het
minste of geringste vallen en vliegt
na een val van 20 tot 30 cm weg. Het
handmatig wegvangen gaat vrij gemakkelijk. Tik voorzichtig met een
schepnet tegen de tak waarop de
kevers zich bevinden. Door de tik
vallen ze allemaal in het schepnet.
Daarna schud je het net leeg in een
emmer water met enkele druppels
afwasmiddel.
Het wordt geadviseerd om in de eerste week van mei rozenkevervallen
met feromooncapsule (lokstof) te
plaatsen. Hiermee is het mogelijk
om rozenkevers te monitoren en gelijktijdig grote hoeveelheden kevers
weg te vangen op een biologische
wijze.

Appel Glorie van Holland. Aantasting rozenkever.
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Pruimenmotje in de pruim Reine Victoria.

TSom
517,9
544,1
594,4
750,8
821,8
850,0
862,1
1027
1078

Marcel Tross en Erwin Lankheet

Bron
www.fruitpluktuin.nl

Bestrijding van
woelmuis en woelrat
Muizenvraat van jonge bomen gebeurt hoofdzakelijk
door woelmuizen. Woelmuizen zijn planteneters.
De woelrat, die ook tot de
woelmuizenfamilie
behoort, kan eveneens schade
aan pas aangeplante bomen
veroorzaken. Woelmuizen
en woelratten kunnen het
wortelgestel van de fruitbo-

‘Wühlmauskastenfalle’ of woelmuizenval.

