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Fruitig tuinplezier toegewenst met de nieuwe Fruit-ABC-nieuwsbrief!
Voorwoord
In augustus oogsten we onze zelfgekweekte fruitsoorten:
bramen, perziken, pruimen, tomaten en de eerste druiven.
Door de regen barsten sommige vruchten.
Augustus is de beste maand om onderstammen te
oculeren.
Lees hier een selectie van onderwerpen, actueel voor deze maand.
Inhoudsopgave

SNOEI.
Fruitbomen, druiven en fruitstruiken snoeien in augustus.
Een gewone (uitdunning-)snoei kun je in augustus doen bij o.a.
abrikoos, amandel, kersen, nectarine, perzik, pruimen, trosbessen,
walnoten/okkernoten, zomerframbozen en zure kersen. Zie
ook in de fruitsnoeikalender.
Twijgen zonder vruchten kan je verwijderen.
Zomersnoei kan gebeuren bij druiven, kiwi, minikiwi, vijgen, zoete
kersen en lei-fruitbomen: jonge scheuten innijpen (insnoeien) op 510 cm lengte.
Snoei op een droge dag zodat de snoeiwonden snel genezen. Doe
geen zomersnoei als het extreem warm is of als er een hittegolf
komt. In augustus snoeien is erg groeiremmend.

Lees meer
Abrikozenbomen snoeien.

Snoei de abrikozenbomen kort na de oogst.
Het aanbevolen snoeitijdstip is tussen mei en augustus.
Verwijder te laag hangende en kruisende takken.
Verwijder regelmatig wildopslag. Als je teveel snoeit, dan
zijn de bomen vatbaar voor de loodglansschimmel.
Laat bij het wegzagen van takken steeds een kleine stomp (gerichte
voet) staan en zorg dat de schors niet kan afscheuren.
Snoei afhangende takken terug tot op een horizontale twijg.
De vruchten komen vooral op twee- en driejarige takken. Verwijder
regelmatig de vruchttakken ouder dan drie jaar.
In 2016 was de oogst van abrikozen opvallend klein. (De oorzaak
was het koude en natte weer tijdens de bloei)
Lees meer.
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Druiven: okselscheuten inkorten!
Dieven of zijscheuten inkorten & verwijderen kan nu
gebeuren om een luchtig gewas te krijgen. Ook zal de
druivelaar sneller opdrogen na regen zodat er minder
gevaar is voor de schimmelziekte Valse meeldauw
(Peronospora). Sommige oudere rassen zoals o.a. 'Boskoops Glory'
en 'Vroege van der Laan' zijn erg vatbaar voor valse meeldauw!
Door de bijzonder regenachtige junimaand is er hier dit jaar (2016)
meer aantasting dan in andere jaren.
Let op! De onderste drie zijscheuten kun je best innijpen op één
blad. De hogerstaande dieven mogen volledig weg. Als je teveel
bladeren verwijderd is er meer gevaar op zonnebrand.
Probeer het verwijderen van de okselscheuten (dieven) te spreiden
over twee weken zodat de groei niet volledig stilvalt. Indien er een
slechte bladstand (rood- of geelverkleuring) is, dan kan je de
okselscheuten wat langer laten groeien. Per druiventros moeten er
14 gezonde (groene) bladeren overblijven.
Lees meer.

Perzikbomen snoeien na de oogst.
Het jaarlijks snoeien van perzikbomen en waaiervormen is nuttig
om de bomen gezond, groeikrachtig en in een mooie vorm te
houden.
Door te snoeien krijg je grotere en zoetere vruchten. Door te
snoeien komt er meer licht onderin de boom, zodat daar ook
bloemen en vruchten komen.
De beste periode om perziken en ander steenfruit te snoeien is
tussen half april en begin (half) september. Snoei op een droge,
zonnige dag zodat de wonden snel opdrogen.
Perzikbomen kan je eenvoudig vermeerderen door zaaien.
Door het koude en natte weer tijdens de bloei is de oogst van
perziken hier in 2016 bijzonder klein. (Uitgezonderd voor ‘Red
Haven’)
Snoeitips.
Vruchthout (zijtwijgen) van de gesteltakken snoei je tot op een
jonge scheut kort bij de vruchttak.
Een te lange gesteltak kan je inkorten tot een jonge scheut die iets
boven het horizontale groeit. Probeer een piramidale boomvorm te
houden.
Lees meer.

Zure kersenbomen snoeien.

Door snoei blijven de zure kersenbomen langer gezond en
productief. Gesnoeide bomen zijn minder vatbaar voor
bloesemmonilia, een gevreesde taksterfteschimmel.
Door regelmatig zieke twijgen (Monilia) weg te
knippen, voorkomt men verdere uitbreiding en
afsterven van de zure kersenboom.
Bovenin en aan de buitenzijde van de boom zal je het
vruchthout uitdunnen en terugsnoeien.
Fruit-ABC-nieuwsbrief: www.houtwal.be
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Vervang zoveel mogelijk het oude vruchthout door jong vruchthout.
Het oud en afgedragen vruchthout is te herkennen aan de lange,
afhangende twijgen. Lees meer
VERMEERDERING.

Fruitsoorten te stekken in augustus.
Te stekken in augustus: kiwibessen, kweepeer, gele kornoelje,
vijgen, moerbei, passiebloem, braambes, Japanse wijnbes, taybes,
blauwe bes en druiven.
Zie ook in onze stekkalender (downloaden stekkalender pdf)
Bewolkt en regenachtig weer zijn gunstig voor een goede
beworteling.

Lees meer
Bramen: zomerstekken.

Bramen hebben een voorkeur voor een vochtige
standplaats en halfschaduw.
Bramen kun je vermeerderen d.m.v. wortelstekken,
zomerstekken en afleggen.
Bramen kan je NU vermeerderen met zomerstekken!
De beste stekperiode is vanaf half augustus.
Je kan stekken met één knop en met twee knoppen gebruiken (=
lidstek). De steklengte is ca 10 cm. Knip de stekken onder en boven
een blad af en verwijder de onderste bladeren. Steek de stekken in
een luchtige stekgrond (of zaaigrond) en druk de stekken licht aan.
De stekken plaats je onder glas of plastiek bij een temperatuur van
20°C.

Lees meer
Oculeren van onderstammen.

Het oculeren kun je in augustus, bij
goed weer, op goed groeiende
onderstammen doen. Het oculeren
doe je bij fruitbomen zoals pitfruit
(appel, peer, kwee, mispel) en
steenfruit (kers, perzik, nectarine, pruim, amandel, abrikoos). Op
een mannelijke kiwiplant kan je de knoppen van een vrouwelijke
kiwi oculeren.
Zie ook blogbericht met informatie over “Onderstammen
voorbereiden op het oculeren”.
Oculeren kan ook gebeuren op een bestaande fruitboom om een
duo-boom of een trio-boom van te maken. Kies ziektetolerante
rassen uit om te oculeren!
Snij de onderstam T-vormig aan, schuif er een schildje in en bind
toe. Entwas wordt bij het oculeren niet gebruikt.
Lees meer.
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Perzikstenen nu uitzaaien.
Perzikbomen kan je vermeerderen door zaaien en door oculeren.
De maanden augustus en september zijn meest geschikt om
perzikstenen te zaaien.
Voor sommige onderstammen kan je het zaaien ook gebruiken.
Perzikbomen zijn een uitzondering, die je kan zaaien,
want perzikzaailingen geven ook goede eetbare
vruchten. De typische raseigenschappen
(vruchtvleeskleur, vroegheid, groeihoogte, ...) gaan
soms verloren. Het witvlezige ras 'Reine de Vergers' is meestal
zaadvast. (In 2016 is alleen Red Haven goed productief)
Gezaaide perziken gebruik je het volgende jaar als onderstam. Op
de zaailingen kan je andere perzik- en nectarinerassen oculeren.
Lees meer.

Tomaten zaadwinning.
Er is een zeer grote variatie in
tomatenvormen, kleuren en smaken.
Tomatenrassen die gemakkelijk
verbasteren zal je afzonderlijk opkweken (o.a. de bestomaten en
aardappelbladige rassen).
Neem enkel zaden van de eerst rijpe en mooiste tomaten. Het heeft
weinig zin zaden van tomatenhybriden te winnen, deze zijn immers
NIET zaadvast. Enkel van oude, zaadvaste tomatenrassen
(Fotoalbum 2016 bijzondere tomaten) is het nuttig van zelf zaden
te winnen. Van tomatenplanten aangetast door de “tomatenplaag”
(Phytophtora) kan je beter GEEN zaden winnen.
Doe de zaden in een glas en voeg een beetje water toe.
Laat de zaden enkele dagen gisten (schimmelen) op een warme
plaats en spoel ze dan proper met water. Laten drogen, in zakjes
doen en etiketteren.
Lees meer.
PLANTEN.

Aardbeien planten
Eenmaaldragende aardbeien kan je best tussen 1 en 20 augustus
uitplanten. Later planten kan, maar geeft meestal een kleinere
oogst.
Doordragende aardbeirassen kan je tot 20 september (of in april)
uitplanten, zonder gevaar op oogstvermindering. Aanbevolen
doordragers zijn Charlotte, Cirafine, Favori, Mara des Bois en
Rapella.
In plantenbakken geef ikzelf de voorkeur aan doordragers.
Lees meer.

ONDERHOUD.
Fruit-ABC-nieuwsbrief: www.houtwal.be
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Abrikozen oogsten.
In openlucht kan je abrikozen oogsten tussen half juli en half
augustus, afhankelijk van het ras. Zie oogsten van abrikozen.
Enkele dagen na de oogst snoei je de abrikozenbomen.
Lees meer.

Druiventrossen beschermen tegen vogel- en
wespenvraat (en tegen de Aziatische fruitvlieg)
Vogels, wespen en oorwormen tasten druiventrossen aan.
Ook valse meeldauwschimmel kan rotte bessen geven.
Breng een bescherming aan als de bessen beginnen te
rijpen/ te kleuren. Eventueel kun je een wespenval
maken.
Een volledige bescherming geven gaaszakjes/troszakken waar de
trossen in steekt.
Verwijder voor het aanbrengen van de trosnetzakken de slechte
bessen. Doe dat werkje bij droog weer en voor er schade is.
Overtollige trossen snoei je weg, zodat de overige trossen beter
rijpen & kleuren.
Lees meer.

Tips om water te geven aan pottomaten.

Zelftoppende tomaten, herfstframbozen, vijgen en aardbeien zijn
bijzonder geschikt voor teelt in potten en kuipen. Het water geven
vraagt aandacht als je succes wil hebben met deze planten.
ENKELE TIPS BIJ HET WATER GEVEN.
- Laat de potkluit tussen de gietbeurten goed opdrogen, zodat je
niet elke dag water moet geven.
- Gebruik potten die voldoende groot én doorlatend zijn.
- Geef bij voorkeur enkel 's morgens water. Planten met verwelkte
bladeren moeten ook 's avonds water krijgen.
- Planten met een erg droge potkluit geef je meerdere keren na
elkaar water, tot de potkluit goed nat is. Je kan de pot ook even in
water dompelen.
- Na een zware regenval maak je de onderschalen leeg, zodat de
wortels niet te nat zitten. (Hierdoor ontstaat er luchtgebrek)
- Zwarte potten worden warmer dan witte potten. Plaats de zwarte
potten van bijvoorbeeld tomatenplanten of paprikaplanten
(tijdelijk?) in een witte emmer.
- Tijdens zeer warm weer kun je potplanten tijdelijk verhuizen naar
een minder warme plaats. (Oosten- of westenmuur)
Lees meer.

Kruisbessen en trosbessen met bladval.
Langdurige droogte, schimmels, spintmijten en kaliumgebrek
veroorzaken bladval.
1) Bij veel regen en niet tijdig opdrogen is er meer
schimmelaantasting. Overwintering heeft plaats in de afgevallen
bladeren.
2) Bladval wordt ook veroorzaakt door spintmijten (= zeer kleine
spinnetjes welke aan de bladonderzijde zitten). Langdurig droog
weer of een droog kasklimaat bevordert de uitbreiding van deze
parasiet.
Fruit-ABC-nieuwsbrief: www.houtwal.be
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3) Op lichtere gronden (zandgronden) ontstaat na extreme regenval
kaliumgebrek. Bij een ernstig tekort ontstaan bij de trosbessen
bruine bladranden en later zelfs bladval. Rode trosbessenstruiken
geplant nabij appelbomen en mispelbomen geven snel aan als er
een tekort dreigt aan kalium (= indicatorplant). Lees meer.

Melige pruimenluis en roetdauw op pruimenbomen.
De melige pruimenluis veroorzaakt geen of weinig bladkrulling en er
kan veel schade zijn tijdens de maanden juni-juli.
De melige pruimenluis komt vooral voor op pruimenbomen,
sleedoorn en riet (= waardplant).
De bladonderzijde is bedekt met een poederachtige waslaag.
Luizen zuigen plantensap op en scheiden het teveel aan suiker af
als honingdauw waardoor bladeren en vruchten plakkerig worden.
Meestal zijn er ook mieren die de bladluizen beschermen tegen hun
natuurlijke vijanden.
Na een aantasting van bladluizen of dopluizen komt er vaak een
roetdauwschimmel. Deze is te herkennen aan de zwarte, kleverige
laag op de bovenzijde van de bladeren.
De roetdauwschimmel kan voorkomen op appel-, peren-, pruimenen kersenbomen, trosbessen, druiven en tomaten.
PREVENTIE.
Geef niet te veel stikstofmeststoffen, zoals bijv. kippenmest.
Plant geen sterkgroeiende rassen en zorg voor een rustige groei.
Hang in april oorwormenpotten in de boom.
Maak in april of mei boombanden (gele kleefbanden) vast aan de
stammen van struiken en bomen om mieren te weren.
Lees meer.
ALLERLEI.

Tomaten sneller laten rijpen.

Vroegrijpende tomaten rijpen sneller dan
laatrijpende rassen. Kers- en snoeptomaten rijpen
sneller dan vleestomaten.
Bij de tomaten in kas is er dit jaar (2016) veel
aantasting van de bladvlekkenziekte.
Enkele maatregelen om vroeger te oogsten:
- Verwijder alle bladeren ONDER de onderste tros. Teveel bladeren
verwijderen  zonnebrand en groenkragen!
- Je kan de planten NU intoppen: ca 3 bladeren boven de bovenste
tros de kop insnoeien/wegsnoeien.
- Een beetje kaliummeststof (vb. Patentkali) strooien en deze
oppervlakkig inwerken. Let op! --> Teveel kalium kan neusrot
bevorderen.
- Laat in openlucht geen bloemtrossen meer staan, want die
groeien toch niet meer uit. In de kas/serre kun je de planten rond
20 augustus intoppen.
- Vroegrijpende rassen rijpen veel sneller dan late rassen. Vroege
rassen zijn o.a. ‘Dorenia’, 'Ida Gold', 'Hellfrucht', 'Nadja', 'Red
Alert', 'Whipper Snapper' en Yellow Taxi.
- Laat in openlucht slechts drie (vier) trossen per plant staan.
Lees meer.
Fruit-ABC-nieuwsbrief: www.houtwal.be

Pagina 6

Vroege zelftoppende tomaten voor openluchtteelt.
De hoogst opgroeiende zelftoppende of struikvormige
tomatenrassen kun je in volle grond onder lage plastiek kappen
kweken. De minimum kaphoogte is ca 1 meter. Door die
regenbescherming blijven ze langer gezond en rijpen vlugger dan
zonder bescherming.
Om een luchtig en gezond gewas te hebben kan je het aantal
stammen beperken tot 3-5 stuks. In een zonnige zomer kan je ze
ook allemaal laten groeien. De verticaal aangebonden stammen zijn
50 tot 90 cm hoog, afhankelijk van het ras, de planttijd en de
bemesting.
Schud de planten 's morgens droog want bladeren die langdurig nat
blijven, zijn vatbaar voor schimmelziekten. Vanaf juni 2016 is er in
openlucht aantasting van tomatenplaag! Bij de tomatenplanten in
openlucht is er veel schade van deze plaag (2016).
Aanbevolen halfhoog groeiende zelftoppende (struikvormige)
tomatenrassen: ‘Barnaulski’, Budai Torpe, Dulcia, Ida Gold, Red
Alert, Sugar Baby, Thai Pink Egg en Yellow Taxi. Fotoalbum 2016.
Er zijn ook laagblijvende struikvormige tomatenrassen (o.a.’Cerise
Jaune’, ’Ida Gold’, ‘Pendulina’, ‘Tiny Tim’, ‘Tom Red’, ‘Whipper
Snapper’) maar die zijn enkel bruikbaar in grote potten, kuipen en
bloembakken. Lees meer.

Onderwerpen in volgende nieuwsbrief
SNOEI
Te snoeien in september.
Pruimenbomen na de oogst snoeien.
Tomaten in kas/serre toppen.
Walnoten/okkernoten snoeien.
VERMEERDERING
Te stekken in september.
Kruisbessen stekken.
PLANTEN
Doordragende aardbeien planten.
Druivenrassen voor openluchtteelt.

ONDERHOUD
Appelperen plukken.
Appels en peren “goed plukken” is een
kunst!
Appel: herfstappels plukken.
Peren: herfstperen plukken.
Tomaten met zwarte kleur zijn lekker.
Groene tomaten laten narijpen.
Okkernoten/walnoten verzamelen.
ALLERLEI
Tomatenfestival in Kalmthout.
AGENDA

Boekentip 1: “Groente- en Fruit Encyclopedie”.
Auteurs: Luc Dedeene & Guy De Kinder
Uitgeverij: Kosmos Uitgevers.
Achtste herwerkte druk: november 2015
ISBN/EAN: 978-90 2156 0809 of 9789021560809

Een geactualiseerd standaardwerk met zeer uitgebreide
teelthandleidingen van alle bekende en bijzondere
groente- en fruitsoorten, voor succesvolle en smakelijke
opbrengsten uit kleine en grote tuinen.
Dit boek telt 414 pagina's en is rijkelijk geïllustreerd. Nieuw zijn de losse
teeltplanner, de fruit-snoeikalender, honingbessen en de
combinatieteelten.

Lees meer.
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Boekentip 2: “Gemakkelijk fruit. Uit eigen tuin, van terras of balkon”.

Auteur: Guy De Kinder.
ISBN 978 90 2156 2803
ISBN E-book 978 90 2156 2810

Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen
Aantal blz. 128 (A5)
Beschikbaar vanaf 31 mei 2016.
Praktische gids voor ieder met een tuin, terras of
balkon die graag van eigen fruit wil genieten, zowel beginners als
eerder teleurgestelden. Meer lezen.
Boekentip 3: “ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen”.

Auteur: Guy De Kinder. ISBN: 978-94 906 54009
Een boekje om plantennamen te leren aan de hand van
hun betekenis. Betekenis en oorsprong van
wetenschappelijke plantennamen. De 4de herwerkte
druk is te bekomen vanaf juni 2016. Het
vernieuwde boek telt nu 249 pagina’s. (A5)
Voor leerkrachten, studenten, groenauteurs,
gepassioneerde tuinliefhebbers en alle
plantenverzamelaars.
Eén exemplaar kan je rechtstreeks bestellen bij
Shopmybook. Meerdere exemplaren nodig als boekhandel? Stuur een
bericht naar info@shopmybooks.com en Lees meer
Index? CTRL + HOME
AGENDA.
Cursussen, lezingen, voordrachten, lessen, tuinbeurzen.

Hieronder een overzicht van activiteiten waar je nog bij kan aansluiten.
Bij interesse neem je contact op met de organisator door op de link te
klikken. Wacht niet te lang, want de cursussen zijn snel volzet!
 Zondag 7 augustus 2016 (9u30) Praktische les "oculeren en
zomersnoei van leifruit" te Beernem. Organisatie Fruitwerkgroep
Velt-Beernem. Meer info.


Zaterdag 13 augustus 2016 (van 9 tot 12u). "Fietstocht langs en
door de fruitboomgaarden in de omgeving van Kapelle met
activiteiten op fruitteeltbedrijven”. Vertrek aan het
fruitteeltmuseum: Annie M.G.Schmidtsingel 1 in NL-4421 TA Kapelle.
Meer info.



Vrijdag 26 augustus 2016 (9 tot 16u00) "Praktijkles zomersnoei
van hoogstamfruitbomen" te Asse (Vlaams Brabant). Inschrijven.



Vrijdag 26 augustus 2016 (10 tot 16u30) "Praktijkles zomersnoei"
(NBS) Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22, B-3390 Tielt-Winge
Inschrijven.



Zaterdag 27 augustus 2016 (10-15u00) Workshop “zomersnoei
appel en perenbomen" (theorie en praktijk) bij de Stichting Fruithof
te NL-8382 CE Frederiksoord Deelnameprijs 47,50 €. Inschrijven en
meer info. (Zie workshops)



Zaterdag 27 augustus 2016 (10 tot 16u30) "Praktijkles zomersnoei"
(NBS) Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22, B-3390 Tielt-Winge
Inschrijven.



Zaterdag 27 augustus 2016 (9u30) “Gratis rondleiding met uitleg
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in de Boomkwekerij De Linde (Bart Dequidt) met achteraf een
fruitig proevertje”. Adres: Nieuwstraat 70 te B-8956 Kemmel. Beperkt
tot maximum 30 personen. Vooraf inschrijven via mail.
boomkwekerijdelinde@skynet.be Meer info
www.boomkwekerijdelinde.be


Zondag 28 augustus 2016 (10-18u) Pruimenproefstand
(pruimenverkoopstand). Organisatie NBS i.s.m. SLE. Domein
Puyenbroeck, Puyenbrug 1A, B-9185 Wachtebeke.



Zaterdag 10 september 2016 (14u) “GRATIS proeven van appels
en peren in de boomgaard”. Tivoli-boomgaard, Antwerpsesteenweg
94 te B-2800 Mechelen. Meer info. (Zie activiteiten).



Op 24 september 2016 (10-15u). Fruithof-cursus (workshop)
"Snoeien van pruimenbomen". Deelnameprijs 47,50 €. Stichting
Fruithof Frederiksoord. Meer info en inschrijven. (Zie workshops).

HINT

Nog niet ingeschreven voor deze nieuwsbrief? Schrijf je nu in voor deze
Fruit-nieuwsbrief.

Weblinks
Werken bovenstaande links niet? Zet de blokkering van “popupvensters” UIT in uw browser of lees HIER (online) de huidige
nieuwsbrief. Bezoek regelmatig http://fruitabc.blogspot.com en blijf
op de hoogte van de dagelijkse nieuwtjes over fruitbomen en
fruitsoorten.
Door te twitteren (kleine tekstberichtjes via twitter.com) kan je
dagelijks op de hoogte blijven van het actuele fruitnieuws:
@gdekinder of http://twitter.com/gdekinder

Beeldmateriaal van fruit en bijzondere tomaten (foto’s en filmpjes)
op http://www.pinterest.com/guydkinder/
De vorige nieuwsbrief kan je (tijdelijk) HIER lezen.

TIP! Schrijf je HIER in voor de dagelijkse (korte) GRATIS
nieuwsbrief of volg de dagelijkse tips via twitter en/of FB.
Downloaden van de fruitsnoeikalender en combinatieteelten (pdf)
Bedankt voor uw aandacht,
Guy De Kinder
Auteur van de Fruit-ABC nieuwsbrief

http://ww.houtwal.be
http://fruitabc.blogspot.be
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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor opgegeven hebt. Wij gaan zeer voorzichtig om met je
persoonsgegevens en doen er alles aan om deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
------------------------------------------------------------------------

Te veel nieuwsbrieven? Klik hier om je af te melden en uit te schrijven
1 augustus 2016 - mailing aan ruim 3540 fruitminnende gezinnen.
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