Bijzondere vruchten; kroosjes (Prunus insititia).
De Blauwe Kroos is gelijk alle kroosjes ontstaan in het
wild. Zij werden hoofdzakelijk gebruikt als onderstam
voor de gecultiveerde pruimerassen en sier-prunussen.
De vruchten blijven klein van formaat en zijn bijna altijd zuiver rond. Hebben lange stelen, er zitten vele
stipjes op de schil en vaak ook dauw (waslaag). Het
vruchtvlees is groenig van kleur, vrij sappig, bros en
stevig. Bij volle rijpheid heeft de Blauwe Kroos een
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mierzoete smaak met een suikerachtig aroma.
De vruchten rijpen in september en kunnen kort bewaard worden.
De boom groeit eerst sterk maar in de draagtijd zwak
door zijn grote vruchtdracht. De groei is verder steil en
vormt een dichte boom met veel blad. Het hout is vooral in zijn jonge jaren wat gedoornd.
Hij bloeit vroeg-middentijds en bestuift zich zelf.
Zoals gezegd draagt bij vroeg, erg goed en regelmatig
vruchten. Boom en vrucht is weinig ziektegevoelig.
De Gele Kroos wordt wat groter dan de Blauwe- en de
Rode Kroos van formaat. Ook deze heeft vrij lange stelen.
De schil groengeel van kleur, bij volle rijpheid geel
van kleur met vele bruinrode vlekjes of een bruinrode
blos met een waslaag.
Het vruchtvlees geelgroen van kleur, stevig en vrij sappig, het heeft een goede zoete smaak met een fijn aroma. Het vruchtvlees wordt snel droog, ze moeten
binnen enkele dagen gegeten worden of verwerkt. Ze
rijpen in augustus.
De boom groeit zwak tot matig sterk, steil en later hangend. Er komen weinig doornen voor aan de boom.
. . . .
Bloeien doet hij vrij vroeg en bestuift zich zelf.
Vruchten dragen doet hij vroeg, regelmatig en in goede hoeveelheden.
Ook deze kroos heeft weinig last van ziekten, zowel de
boom als vruchten blijven goed gezond.

De Rode Kroos blijft ook klein van formaat en gelijk
de Blauwe Kroos ook zuiver rond.
De steel is lang, de gladde en glanzende schil is bruinrood van kleur met een lichte dauw.
Het vruchtvlees is geelachtiggroen van kleur, zeer sappig, smeltend met een zoete smaak bij volle rijpheid. . . . .
Ze rijpen in september en kunne ook kort bewaard
worden.
De boom groeit matig tot sterk en vormt een losse
boom met dunne scheuten. Ook deze soort is in zijn
beginjaren wat gedoornd.
Bloeien doet hij vroeg en bestuift zich zelf ook.
Vruchten dragen doet hij wat later maar dan wel regelmatig.
Boom en vruchten hebben weinig last van ziekten
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