Bijzondere vruchten
De Zoete Waard stamt van origine uit
Nederland en waarschijnlijk uit
Waardenburg.
De vruchten worden matig groot tot groot van
formaat en zijn altijd regelmatig van vorm. De
mooie rode blos die de vrucht siert is soms ook
gestreept.
Het geelachtige vruchtvlees is matig sappig en
meest bros, de zoetige smaak heeft een wat
suikerachtig aroma.
De appels van dit ras rijpen oktober en
kunnen goed bewaard worden.
De boom die matig sterk groeit vormt een
mooie bolvormige kroon. Bloeien tot hij vrij
laat zoals de meeste zoete appels.
Hij draagt regelmatig en goed vrucht.
Weinig ziekte gevoelig maken hem voor een
ieder interessant.

Ook dit bijzondere ras stamt uit Nederland,
waarschijnlijk zal zijn oorsprong liggen in het
oosten van ons land, hij komt daar veelvuldig
voor.
De grote vruchten zijn soms wat bonkig van
uiterlijk.
Het vruchtvlees is geelachtig van kleur, bros
en erg sappig met een zoetzurige smaak.
De appels rijpen in september en kunnen
enkele weken bewaard worden.
De boom groeit sterk en het wordt een brede
en grote, bolvormige kroon.
Bloeien doet hij laat en vruchten dragen doet
hij matig. Hij is wat beurtjaar gevoelig.
Weinig ziekte gevoelig is hij ook maar er komt
wel wat kanker aan de boom voor.

De Zomer Citroenappel is al een oud
Nederlands ras, in 1753 werd hij al door
Johann Hermann Knoop beschreven en
afgebeeld.
De appels worden groot van formaat en zijn
vaak langwerpig van vorm.
Wat zijn naam al verteld hij is citroenkleurig
van schilkleur.
Het vruchtvlees is geelachtig van kleur, vrij
sappig en bros met een matige wat flauwe
smaak.
De boom groeit sterk en vormt wel een mooie
bolvormige kroon.
Bloeien doet de boom middentijds.
Vruchten dragen doet hij erg goed en
regelmatig.
De boom en vruchten zijn vrij ongevoelig voor
ziekten.
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