Bijzondere vruchten
In onze serie bijzondere vruchten (eigenlijk zijn alle
vruchten bijzonder) ditmaal enkele pruimerassen.
Hier de Dubbele Boerenwitte.
Omtrent dit ras zijn nogal wat misverstanden, er zijn voor
verschillende pruimerassen die deze naam hebben
Dubbele Boerenwitte gekregen, naar veel onderzoek blijkt deze hier de juiste te
zijn.
De Dubbele Boerenwitte is reeds lange tijden bekend,
Knoop kende hem reeds in 1753. Verder is hij ook veel
verspreid in Duitsland.
Mooie ronde, geelwit tot geel gekleurde pruimen, matig
groot. De schil is wel vrij teer en beschadigd snel.
Fijne zoete smaak, steen los van vruchtvlees dat fijn en
smeltend is. Rijpt midden augustus.
Boom groeit matig sterk en breed-steil. Wordt bestoven
door de Belle de Louvain en Hauszwetsche.
Draagt vrij snel, bij grote dracht dunnen anders blijven de
pruimen te klein.
Boom en vrucht weinig ziekte gevoelig.

Czar

De Czar miskend, maar door diegenen die hem aan
de boom laat rijpen, bemind.
Voor 1871 in Engeland gewonnen door Th. Rivers
uit een kruising tussen de rassen Prince Anglebert
en Early Rivers (Eldense Blauwe).
Matig groot van formaat, ovaal van vorm. Grote
vruchten (meest sterk dunnen) zijn erg lekker en
hebben een duidelijke veel betere smaak dan
kleine vruchten.
Boom groeit sterk, bestuift zich zelf en is een
goede bestuiver voor de meeste andere
pruimerassen.
Draagt vroeg, goed en regelmatig vruchten, wel op
tijd dunnen.
Rijpt eerste weken van augustus.
Is weinig gevoelig voor ziekten.

Excalibur
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De Excalibur is gewonnen door het
horticultural research International, East
Malling, Engeland in 1989.
Grote en erg mooi gekleurde pruimen met
een goede smaak en een fijn aroma. Steen
laat los van het vruchtvlees.
Boom groeit sterk. Heeft goed stuifmeel
maar vraagt een andere bestuiver om tot
vruchtzetting te komen zoals de Jubileum,
Sanctus Hubertus en de Victoria.
Draagt matig vroeg vruchten en matig veel.
Rijpt eind augustus.
Weinig gevoelig voor ziekten. Wespen
lusten deze pruim wel graag.

